
 دهیم؟ افزایش را فایرفاکس سرعت چگونه

 به توجه با اما است، دسترس در اینترنت مرورگرهای سریعترین از یکی حاضر حال در فایرفاکس موزیال

 حال، این با. شود کند تواند می زمان گذشت با مختلف، عوامل سایر و ها افزونه مشکالت مرورگر، تاریخچه

 از استفاده رساندن حداقل به تاریخچه، حذف مرورگر، تنظیمات تجدید با را فایرفاکس عملکرد توانید می

 .دهید افزایش غیره، و حافظه

 اول گام

 

 اول مرحله

 شما به فایرفاکس اینکه بدون که دهد می را امکان این شما به خصوصی مرور. کنید فعال را خصوصی مرور

 بیشتری حافظه از چون کنید، مرور را اینترنت کند، نگهداری را جستجوهایتان سابقه یا کند یادآوری

 .دهد کاهش را فایرفاکس سرعت و کند می استفاده



 منوی از و کنید کلیک« Privacy» زبانه روی .کنید انتخاب را« Setting» و کنید کلیک« Firefox» روی

 .کنید انتخاب را« Never remember history» منوی History کشویی

 

 دوم مرحله

 کند، می پیگیری را جستجوها تاریخچه که زمانی است ممکن فایرفاکس. کنید پاک را ها تاریخچه تمامی

 کنید کلیک« Privacy» زبانه روی. کنید انتخاب را« Setting» و کنید کلیک« Firefox» روی .باشد کند

 .کنید کلیک« Clear all current history» روی و



 

 سوم مرحله

 و کاربر رابط های آسیب کاهش به تواند می HTTP پنهان حافظه کردن فعال .کنید فعال را HTTP کش

 .کند کمک مرورگر سقوط وقوع

 .کنید تایپ آدرس نوار در را "about: config" و کرده باز را فایرفاکس در جدید برگه یک

"browser.cache.use" کنید تایپ جستجو نوار در را. 

 .کنید کلیک دابل "0" روی ، "browser.cache.use_new_backend" کنار در Value ستون روی

 .دهید ادامه مرور به و کنید کلیک "about: config" برگه روی سپس دهید، تغییر "1" به را مقدار



 

 چهارم مرحله

 وب مجوزهای ها، تم و ها افزونه فایرفاکس، سازی تازه. کنید( Refresh) سازی تازه را فایرفاکس مرورگر

 .کرد خواهد حذف را دیگر موارد و ابزار نوار سازی سفارشی امنیتی، تنظیمات جستجو، موتورهای سایت،

 .کنید تایپ آدرس نوار در را "about: support" و کنید باز فایرفاکس در را جدید برگه یک

 .کنید کلیک "Refresh Firefox" روی



 

 پنجم مرحله

 باز زبانه چند یا یک توسط که را ای حافظه بالفاصله تواند می کار این. برسانید حداقل به را حافظه مصرف

 .کند آزاد را شود می استفاده فایرفاکس

 .کنید تایپ آدرس نوار در را "about: memory" و کنید باز فایرفاکس در را جدید برگه یک

 .کنید کلیک "Minimize memory usage" روی "Free memory" پایین در



 

 ششم مرحله

 برای کنید، می بازدید که را هایی سایت محتویات فایرفاکس پیشفرض، طور به .کنید پاک را پنهان حافظه

 از بیش سازی ذخیره هنگام در را مرورگر عملکرد سرعت تواند می که کند، می پنهان بارگیری زمان بهبود

 .کند بزرگ حد

 .کنید انتخاب را« Preferences» و کنید کلیک« Firefox» روی

 .کنید کلیک "Network" زبانه روی سپس کنید، کلیک "Advanced" تب روی

 .کنید کلیک Cached Web Content کنار در "Clear Now" روی بر

 .کنید کلیک Offline Web Content and User Data کنار در« Clear Now» روی



 

 هفتم مرحله

pipelining کنید فعال را. Pipelining قبل سرور یک به متعدد های پاسخ شما مرورگر تا دهد می اجازه 

 .کند کمک صفحه بارگزاری زمان کاهش به تواند می که ، کند ارسال پاسخی، هر دریافت از

 .کنید تایپ آدرس نوار در را "about: config" و کنید باز را فایرفاکس در جدید برگه یک

 .کنید تنظیم "True" به را مقدار و کنید کلیک دابل "network.http.pipelining" روی

 .کنید تنظیم "True" به را مقدار و کنید کلیک دابل "network.http.proxy.pipelining" روی

 .کنید تنظیم را "8" مقدار و کنید کلیک دابل "network.http.pipelining.maxrequests" روی



 

 هشتم مرحله

 قالب در مختلف های سایت در مکان چند یا یک در معموال فلش های انیمیشن .کنید بالک را فلش اشیاء

 .کند کند را مرورگر تواند می و دارد وجود ها انیمیشن و تبلیغات

 .کنید انتخاب را« Add-ons» و کنید کلیک فایرفاکس در« Tools» روی

"Flashblock" جستجوی نوار در را Add-ons کنید تایپ. 

 یک فلش، اشیاء جایگزین افزونه. کنید انتخاب را فایرفاکس به Flashblock افزودنی نصب برای ای گزینه

 صورت به اینکه جای به کنید، مشاهده را فلش محتوای تا کنید کلیک آن روی توانید می که است دکمه

 .شود پخش سایت از بازدید از پس فلش محتوای خودکار



 

 نهم مرحله

 است ممکن افزودنی های برنامه و ها وبسایت از برخی .کنید حل پاسخ غیرقابل اسکریپت با را مشکالت

 .کند کند یا و متوقف را فایرفاکس یا و بکشد طول حد از بیش که باشند داشته هایی اسکریپت

 .کنید تایپ آدرس نوار در را "about: config" و کنید باز فایرفاکس در جدید برگه یک

"dom.max_script_run_time" کنید تایپ جستجو نوار در را. 

 می داده نمایش صفحه، روی که کنید وارد صحیح عدد عبارت به را "20" و کنید کلیک دابل entry روی

 .شود

 .کنید کلیک "OK" روی



 

 دهم مرحله

 کار این با توانید می کند، می استفاده حد از بیش حافظه از مرورگر اگر .کنید محدود را RAM از استفاده

 .دهید کاهش را کند می استفاده زمانی هر در فایرفاکس که رم مقدار

 .کنید تایپ آدرس نوار در را "about: config" و کنید باز فایرفاکس در جدید برگه یک

"browser.cache" روی بر و کنید تایپ جستجو نوار در را "browser.cache.disk.capacity" 

 .کنید کلیک

 از را مقدار خود، رم حافظه به بسته دیگری، مقدار هر یا است، گیگابایت 1 و مگابایت 512 بین شما رم اگر

 .دهید تغییر 15000 تا 50000

 


