
 چگونه گوگل کروم را آپدیت کنیم ؟
شوند، اما سازی میزمینه به صورت خودکار دانلود و آمادههای جدید گوگل کروم در پسبا این که نسخه

استارت کنید تا فرایند نصب اجرا شود. از آنجا که برخی افراد برای شما همچنان باید مرورگر را ری

آپدیت ممکن است همچنان  دهند، اینها این کار را انجام نمیروزهای متوالی و حتی گاهی به مدت هفته

 .منتظر نصب بماند و بدین ترتیب رایانه شما در معرض خطر قرار گیرد

 Help > About باال کلیک کنید و به مسیر-در مرورگر کروم روی منوی سه نقطه سمت راست

Google Chrome توانید با وارد کردن عبارت زیر در نوار آدرس کروم و زدن بروید. همچنین می

 :ینتر به این بخش برویددکمه ا

chrome://settings/help 

 

 کند و به محض این که صفحهدرنگ بررسی میروزرسانی را بیدر این زمان کروم وجود هر نوع به

About Google Chrome کندرا باز کنید، اقدام به دانلود کردن آن می. 

 های مختلف آپدیت کروموضعیت

کون منو به شکل اگر کروم از قبل نسخه تازه این مرورگر را دانلود کرده باشد و منتظر نصب باشد، آی

آید و بسته به این که از ارائه این آپدیت چه قدر گذشته است، یکی از سه زنگ زیر را به یک فلش درمی

 :گیردخود می



 .آپدیت دو روز پیش ارائه شده است :سبز

 .آپدیت چهار روز پیش ارائه شده است :نارنجی

 .آپدیت هفت روز پیش ارائه شده است :قرمز

 

کلیک کنید تا  Relaunch پس از آن که آپدیت نصب شد یا چند روز در انتظار نصب باقی ماند، روی

 .این فرایند پایان یابد

هایی اید. کروم زبانهکرده کنید را ذخیرهها کار میی چیزهایی که روی آنابتدا مطمئن شوید که همه :هشدار

ها به صورت هایی که درون این صفحهکند، اما دادهکه قبالً باز بود را پس از اجرای مجدد، دوباره باز می

 .شوندذخیره نشده وجود داشتند، جایی ذخیره نمی

 

دهید که فعالً به کار خود ادامه دهید و پس از پایان یافتن کارتان آپدیت را نصب کند، اگر ترجیح می

که مرورگر را ببندید و دوباره باز کنید، به صورت توانید زبانه را با خیال راحت ببندید. کروم دفعه بعد می

 .خودکار آپدیت جدید را نصب خواهد کرد



 زمانی که کروم را مجدداً اجرا کنید و آپدیت در نهایت نصب شود، دوباره به نشانی

chrome://settings/help کنید. در این بروید تا مطمئن شوید که از جدیدترین نسخه کروم استفاده می

 .را روی صفحه مشاهده کنید Google Chrome is up to date باید پیامحالت 

 

 . امیدواریم که از خواندن این مقاله لذت برده باشید.در این مطلب به نحوه آپدیت مرورگر کروم پرداختیم

 

 


