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جنگ مرورگرها (6)

سافاري5
 گردآوري وترجمه: احمد شريف پور

تولد
ــتيو جابز در كنفرانس جهانى توسعه دهندگان اپل  در ســخنرانى اس
در ســال 2010 تمام توجه ها به انتشار نسخه چهارم سيستم عامل آى فون 
ــدون هيچ هياهويى آخرين نســخه  ــاعاتى بعد اپل ب معطــوف بود. اما س
ــافارى 5 را منتشر كرد و اين بى توجهى تا حدودى  مرورگر خود، يعنى س
ــاير  عجيب بود، زيرا در كمال ناباوري اپل راضى شــده بود تا همانند س
ــا و افزايش  ــب چهارچوبى را براى توســعه قابليت ه ــاى رقي مرورگره
توانايى هاى سافارى از طريق افزونه ها عرضه كند. به عالوه، اين شركت 
قابليت تازه اى به نام Reader را به صورت پيش فرض در سافارى گنجانده 
ــتيبانى مى كرد و معرفى نكردن  بود و اين نســخه جديد از HTML5  نيز پش
ــيوه هاى جذاب و حــركات خيره كننده اى كه اپل حتى  اين امكانات با ش
ــته خود به كار مى برد، بسيار  گاهى براى معرفى فناورى هاى تاريخ گذش
عجيب بود. به هر حال، در ادامه فناورى هاى كليدى و نقاط قوت و ضعف 

سافارى را بررسى خواهيم كرد.

اگرچه سهم كاربران مك از بازار كامپيوترها در ايران ناچيز است، اما اين پلتفرم و فناوري هاي مربوط به آن طرفداران پروپاقرصى را به دور خود 
جمع كرده اســت و گاه و بى گاه هنگام روبه رو شــدن با زيبايى و خالقيت هاى به كار رفته در اين محصوالت، مى توان ديد كه اين تعصب و وفادارى 

چندان هم بى مورد نيست.
هرچند پرونده حاضر قرار بود به بررســى جديدترين نســخه مرورگرهاى مطرح دنياى كامپيوترهاى شــخصى بپردازد و با اين كه از انتشار آخرين 
نسخه مرورگر خاص اپل بيش از ده ماه مى گذرد، اما با توجه به ويژگى هايى كه اين مرورگر در خود دارد و با توجه به امكان دريافت و نصب آن روى 
پلتفرم هاى ويندوزى ترجيح داديم كه به عنوان حسن ختام نگاهى گذرا به اين مرورگر داشته باشيم. شايد سافارى تازه نفس ترين جنگ جوى اين ميدان 

نباشد، اما توان فوق العاده اي كه در برخى زمينه ها دارد، مى تواند آن را در پاره اى عرصه ها به برنده اصلى تبديل كند.

دكمه Raeder در نوار آدرس شكل1
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Redaer: خواندن به روشى تازه
اين قابليت به منظور تسهيل مطالعه متون طوالنى روى وب در نظر گرفته 
شده اســت. هنگامى كه بارگذارى يك صفحه به پايان رسيد، سافارى سعى 
مى كند بخش اصلى صفحه يا قســمتى كه شما را جذب كرده است بيابد و به 
طور معمول اين كار را با يافتن طوالنى ترين متن پيوسته صفحه انجام مى دهد. 
اگر اين فرآيند با موفقيت به انجام برسد، سافارى در سمت راست نوار آدرس 
ــوان Reader را نمايش مى دهد (شــكل1). با كليك اين دكمه  دكمه اى با عن
ــى خوانا و در اليه اى  چيدمان اصلى صفحه محو شــده و مقاله اصلى با فونت
جداگانه روى پس زمينه محو شــده به نمايش در مي آيد. با حركت ماوس به 
ــتورات مربوط به بزرگ و كوچك كردن  پايين صفحه نوار ابزارى حاوى دس
اندازه حروف، چاپ يا ايميل مقاله ظاهر مى شود (شكل 2)، اما هيچ گزينه اى 
ــر فونت، تغيير فاصله ســطرها يا موارد مشــابه در اختيار نخواهيد  براى تغيي
داشــت. اگرچه Reader در برخى شــرايط (مثًال در صفحات ويكى پديا) به 
اشتباه افتاده و متون نامربوط را بايكديگر تركيب مى كند، اما به طور كلي  براى 
ــتفاده هاى روزمره قابليت بسيار مفيدى است. Reader در واقع بر پايه يك  اس
پروژه اپن سورس به نام Arc90’s Readability شكل گرفته است. اين برنامه در 
ــاير مرورگرها هم قابل استفاده است، اما تنها سافارى است كه ارزش آن را  س

درك كرده و به صورت پيش فرض آن را در اختيار كاربر قرار مى دهد.

افزونه ها: برآورده شدن انتظارات
باالخره اپل نيز تصميم گرفت به جمع ساير سازندگان مرورگرها بپيوندد 
و امكان افزايش قابليت هاى سافارى را از طريق افزونه هايى كه هم روى مك 
و هم روى ويندوز اجرا مى شوند، فراهم كرده است. اين زيرساخت در حالت 
پيش فرض فعال نيســت. براى فعال كردن اين گزينه شما ابتدا بايد با فشردن 
ALT منوها را ظاهر كرده و از منوى Edit گزينه Preferences را انتخاب كنيد. 

در پنجره ظاهر شــده و در زبانه Extensions مى توانيد اين قابليت را فعال يا 
غيرفعال كنيد. متأسفانه فهرســت افزونه هاى قابل استفاده به صورتى كامًال 
ابتدايى ارائه مى شود. جايى كه حتى IE هم افزونه ها را در رده هايى نظير نوار 
ابزارها، شتاب دهنده ها، خدمات جســت وجو و... طبقه بندى مى كند، چنين 
سيســتمى براى اپل، شركتى كه به وســواس روى رابط كاربر مشهور است، 
بســيار عجيب به نظر مى رسد (شكل 3). هرچند هنوز افزونه هاى زيادى (در 
مقايســه با ساير مرورگرها) براى سافارى در دسترس نيست، اما اين حركت 
ــافارى و تبديل آن به جايگزينى  قدم مهمى در راستاى افزايش محبوبيت س
ــود. در اين ميان يكى از  ــاى غالب بازار خواهد ب مناســب تر براى مرورگره
ــاير مرورگرها وجود قابليت هاى توسعه و  مزيت هاى اساسى سافارى به س
پياده سازى افزونه ها در خود مرورگر است. با فعال كردن منوى Develop در 
سافارى، امكان دسترســى به Extension Builder فراهم مى شود كه از طريق 
ــرد. به اين ترتيب،  ــوان افزونه ها را توليد، آزمايش و پياده ســازى ك آن مى ت
توســعه دهندگان براى پياده سازى و توســعه افزونه ها به هيچ ابزار خاص و 
ــى به خود پلتفرم مك نياز نخواهند داشــت (شــكل 4). نكته ديگرى كه  حت
در زمينه افزونه ها از اهميت فوق العاده اى برخوردار اســت، اجراى آن ها در 
يك محيط حفاظت شــده يا به اصطالح SandBox است كه تمام فعاليت هاى 
ــن ترتيب از نفوذ كدهاى  ــط مرورگر ايزوله كرده و به اي افزونه ها را از محي

مخرب و ناپايدارى مرورگر در اثر مشكالت افزونه ها جلوگيرى مى كند. 

Bing: گزينه سوم
مشــاهده محدوديت اپل در زمينه موتورهاى جست وجو، به شدت 
نااميد كننده است. هرچند اپل به طور رسمي اعالم كرده است: «گزينه هاى 

 Bing بيشتري براى جســت وجو با نصب پيش فرض موتور جست وجوى
ــما اســت.» اما اين جمله به معناى افزودن Bing به مجموعه  در اختيار ش
قبلى يعنى ياهو و گوگل است و در نهايت شما تنها سه موتور جست وجو 
در اختيار خواهيد داشــت! (شــكل 5) و بدتر اين كه امكان افزودن ساير 
موتورهاى جســت وجو به اين فهرســت وجود ندارد. شايد اپل اين كار 
را براى جلوگيرى از تزريق كدهاى مخرب انجام داده باشــد يا از ديدگاه 
اپل اين امكان مربوط به دنياى افزونه ها باشــد تا بتوان به واســطه وجود 
ــرد. به هرحال به كمــك افزونه ها  Sandbox امنيت بيشــترى را فراهم ك

مى توانيد تا حدودى مشــكل كمبود موتورهاى جســت وجو را برطرف 
كنيد.
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Reader نمايش متن اصلي سايت در حالت شكل2

تنظيمات مربوط به افزونه هاي سافاري شكل3

شكل4 ابزار Extension Builder  براي توسعه افزونه ها 
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شتاب دهنده سخت افزاري DNS ،Nitro ؛ مسئله اى به نام سرعت
ادعاى اپل درباره ســريع بودن سافارى 5 بسيار كم رنگ تر از نسخه هاى 
پيشين است. به ادعاى اپل اين نسخه با استفاده از موتور جاوا اسكريپت نيترو 
(Nitro) 30 درصد سريع تر از نسخه 4 است و حتى در زمان عرضه اعالم شده 
بود كه سرعت اجراى اســكريپت ها در آن ســه درصد بيش از كروم (در آن 
زمان نسخه 5) اســت. البته، نتايج آزمون ها ممكن است با توجه به تنظيمات 

سيســتم ها و ساير شــرايط متفاوت باشند.  ســرعت در دنياى اينترنت تنها با 
مقياس اسكريپت هاي جاوا سنجيده نمى شود. يكى ديگر از قابليت هايى كه 
براى افزايش ســرعت مرور صفحات وب در سافارى گنجانيده شده است، 
واكشى پيش از موعد DNSها است. در ســايت هاى پيچيده و شلوغ، ده ها يا 
ــاوت اينترنتى وجود  ــه محتواهاى موجود در دامين هاى متف صدها ارجاع ب
 DNS ــما يك صفحه را باز مى كنيد، بايد يك درخواست به دارد. زمانى كه ش
ارسال شــود تا آدرس IP دامين مورد نظر مشخص شود كه اين كار به يقين با 
كمى تأخير روبه رو خواهد بود. در اينجا است كه سافارى كمى پيش از شما 
به لينك هايى كه ممكن است كليك كنيد، سرزده و آدرس هاى IP دامين هاى 
ــا را دريافت و ذخيره مى كند. در اين صــورت هنگام كليك روى لينك،  آن ه
دريافت اطالعات بدون هيچ تأخيرى آغاز خواهد شــد. همچنين سافارى 5 
براى اجراى ســريع تر برخى عمليات، از شــتاب دهى سخت افزارى استفاده 

مى كند. 
ــازگار با  ــه يك كارت گرافيكى س ــما ب ــتفاده از اين قابليت ش براى اس
ــل 64 مگابايت حافظه اختصاصــى گرافيكى نياز داريد.  DirectX 9 و حداق
 TopSite ،ــه اين قابليت وابســته اســت يكــى از بخش هايى كه به شــدت ب
اســت. صفحه اى كه سافارى در آن ســايت هاى پربازديد شما را به صورت 
ــى آورد. اين صفحــه همچنين امكان  ــه نمايش در م تصاوير بندانگشــتى ب
ــما را نيز دارد (شكل هاي6 و 7). اين قابليت اگرچه  نمايش تاريخچه مرور ش
چشم نواز است، اما در برخى حالت ها (مثًال استفاده در ماشين هاى مجازى) 

استفاده از سافارى را با مشكل روبه رو مى كند. 

امنيت: همه يا هيچ
عالوه بر اجراى افزونه ها در محيطى ايزوله شده، سافارى قابليت فعال و 
غيرفعال كردن جاوا، جاوا اسكريپت، پنجره هاى PopUp و افزونه ها را دارد. 
ــفانه تأثير فعال و غيرفعال كردن اين قابليت ها به جاى اعمال شــدن به  متأس
ســايت هاى مشخص به صورت جداگانه، به كل مرورگر اعمال مى شود و به 
اين شكل شما با انتخابى بين همه يا هيچ روبه رو هستيد. به نظر مى رسد كه در 
ترازوى اپل كفه «حفظ امنيت به هر قيمت» از كفه «فايده اين فناورى ها براى 
كســب وكار» سنگين تر بوده است (شكل 8). همچنين در سافارى ساختارى 
براى هشدار درباره سايت هاى شيادى وجود دارد و گزينه كسب اجازه براى 

ارسال موقعيت جغرافيايى شما، به صورت پيش فرض روشن است.

استانداردهاي وب:  اميد به آينده
يكى ديگر از نقاط قوت بســيار مهم سافارى، پشتيبانى از حجم عظيمى 
از قابليت هاى HTML5 اســت. پيــش از اين نيز بســيارى از اين قابليت ها در 
ــه كار رفته در  ــور رندر HTML ب نســخه هاى در حال توســعه WebKit (موت
سافارى) در دسترس بودند. در سافارى 5 اپل پشتيبانى از هفده قابليت ديگر 
 ،Geoloca ons نظير پخش تمام صفحه ويديو، مكان هاى جغرافيايى HTML5

عناصر تقسيم بندى، رابى، تاريخچه Ajax و بسيارى موارد ديگر را نيز به هفت 
قابليت پشتيبانى شــده قبلى افزوده است. اين موضوع براى طراحان وب نيز 
بســيار خوشايند است. زيرا بسيارى از اين قابليت ها در ساير مرورگرها نظير 
كروم و فايرفاكس پشتيبانى مى شدند و افزوده شدن آن ها به سافارى، امكان 
نمايش همه ســايت هاى مبتنى بر HTML5 در اين مرورگر را نيز فراهم مى كند 
ــا برنامه هاى غنى وب را در  و اين تنها نوك كوه يخى اســت كه تجربه كار ب
آينده اى نه چندان دور به ما نويد مى دهد. با اين اوصاف، سافارى اپل اگرچه 
ممكن اســت از ديد تجربه كاربر نهايى از قافله مرورگرها عقب باشد، اما در 

صف مقدم فناورى هاى آينده وب قرار دارد.

تعداد محدود موتورهاي جست وجوي سافاري شكل5

TopSite پر بازديدترين صفحات وب را نمايش مي دهد. شكل6

TopSite مرور تاريخچه وب گردي با شكل7

تنظيمات امنيتي به كل مرورگر اعمال مي شود نه سايت خاص شكل8


