راهنمای سریع

پاک کردن  cacheمرورگرها
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فهرست پاک کردن  Cacheاز مرور گرها
نحوه پاک کردن  cacheدر chrom

3

نحوه پاک کردن  cacheدر Firefox

۵

نحوه پاک کردن  cacheدر اینترنت اکسپلورر

۷

2

۱ـ نحوه پاک کردن  cacheدر مرورگر :google chrom
 _1بــرای پــاک کــردن  Cacheهــا ابتــدا مرورگــر گــوگل کــروم ( )Google Chromeرا اجــرا کنیــد .حــال از گوشــه باال-ســمت

راســت منــو گــوگل کــروم (

) را بــاز کنیــد .ایــن کار را میتوانیــد بــا اســتفاده از کلیدهــای ترکیبــی  Ait + Eنیــز انجــام دهیــد .

 _2درپنجره باز شده بر روی ( Settingsتنظیمات) کلیک کنید .حال با پنجره ای مشابه تصویر زیر روبرو خواهید شد.

 _3به پایین صفحه رفته و بر روی  Show advanced Settingsنمایش تنظیمات پیشرفته کلیک کنید.
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 _4بــه قســمت  Privacyحریــم خصوصــی رفتــه و بــر روی ( Clear browsing dataحــذف داده هــای مرورگر)کلیــک کنیــد.

حــال پنجــره ای بــا نــام  Clear browsing dataمشــابه تصویــر زیــر بــاز خواهــد شــد.

 _5در قســمت  Obliterate the following items fromبــازه زمانــی بــرای حــذف داده هــای انتخــاب شــده میتوانیــد

بــازه زمان ـیای کــه کشهــا در آن زمــان ذخیــره شــده انــد را انتخــاب کنیــد .بــرای پــاک کــردن تمامــی کشهــا گزینــه of time
 the beginningرا انتخــاب کنیــد
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 _۶حــال گزینــه  Cached images and f ilesبــه (معنــای فایــل هــا و تصاویــر کــش شــده) را انتخــاب کــرده ســپس بــر

روی  Clear browsing dataکلیــک کنیــد.

ممکــن اســت گزینــه بــاال وجــود نداشــته باشــد .در ایــن صــورت از گزینــه  Empty the cacheبــه معنــای

"خالــی کــردن کــش" اســتفاده کنیــد .همچنیــن بهتــر اســت گــوگل کــروم را آپدیــت کنیــد.
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2ـ نحوه پاک کردن  cacheدر مرورگر : Firefox
 _1روی تب ( Historyتاریخچه) در مرورگر کلیک کنید.

 _2باکلیــک روی گزینــه  Clear Recent Historyپنجــره مشــخص شــده بــاز میشــود( .بــرای ورود بــه ایــن صفحــه میتوانیــد

کلیــد هــای  ctrl+shift +Delرا همزمــان بگیریــد).

 _۳حــال پنجــره ای بــا نــام  Clear All Historyمشــابه تصویــر زیــر

بــاز خواهــد شــد .در قســمت  Time range to clearبــه معنــای (بازه
زمانــی بــرای حــذف کــردن) میتوانیــد بــازه زمانــیای کــه آیتمهــای

کــش در آن زمــان ذخیــره شــده انــد را انتخــاب کنیــد .بــرای پــاک کــردن

تمــام کــش هــا  Everythingرا انتخــاب کنیــد.
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 _۴حــال درصورتــی که قســمت جزئیات بســته شــده اســت ،بــا کلیک کردن بــر روی فلش کنــار عبارت  Detailsقســمت جزئیــات را باز

کنیــد .در قســمت  ،Detailsگزینــه  .Dacheرا انتخــاب کنیــد .در آخــر بــر روی  Clear Nowکلیــک کنیــد تا کش هــای مربوط به
بــازه زمانــی انتخــاب شــده (در ایــن آمــوزش ،تمامــی بازههــای زمانــی) حــذف شــوند .فراینــد پاک ســازی ممکن اســت مدتی طول بکشــد.
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۳ـ نحوه پاک کردن  cacheدر مرورگر اینترنت اکسپلورر:
 _1اینترنــت اکســپلورر ( )IEخــود را بــاز کنید .حال از گوشــه باال-ســمت راســت (به صورت پیشــفرض) منــوی مرورگــر (
 _2در منوی باز شده بر روی  Internet optionsکلیک کنید.

 _۳حال در قسمت  Browsing historyبر روی  ...Deleteکلیک کنید.
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) را باز کنید.

در همه نسخه های ذکر شده ،پس از طی کردن مراحل  1تا  ،3با پنجرهای مشابه تصویر زیر مواجه خواهید شد .

 _۴در ایــن پنجــره تیــک گزینــه Preserve Favorites wbsite data
در ایــن گزینــه ،وبســایت هــای مــورد عالقــه ( )Favoritesرا از لیســت حــذف

کــردن داده هــا خــارج خواهــد کــرد .بدیــن ترتیــب بــا برداشــتن تیــک ایــن
گزینــه ،داده هــای ایــن وبســایت هــا نیــز حــذف خواهنــد شــد .ســپس تیــک

گزینــه  Temporary Internet files and website filesرا زده و
روی  Deleteکلیــک کنیــد.

پس از اتمام فرایند ،پنجره قبلی بسته شده و در پنجره اصلی مرورگر (در نسخه های  9و باالتر) پیغام زیر نشان داده خواهد شد.
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