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ચાય ગણી ઝડે બ્રાઉઝીંગ કયો  

 
 

 

છેલ્રા થોડા સભમથી તભે તભાયા ભોફાઈર ભાાં જમાયે કોઈ લેફ ઓન કયો છો ત્માયે તેની કોઈ સ્ીડ ભાાં પેયપાય 
અનબુવ્મો છે?તભે કોઈ લેફ ેજ ઓન કયો ત્માયે તે પટાપટ ઓન થલા રાગ્મા હોમ.તભારુાં નેટલકક  2જી હોમ કે 3જી 
ણ નોભકર સ્ીડ કયતા લધ ુસ્ીડ તભને ભી યહી હોમ તેવુાં રાગી યહ્ુાં છે? 

 

આણા દેળભાાં સ્ભાટક  પોન નુાં લેંચાણ દદલસે ને દદલસે લધી યહ્ુાં છે તેને ધ્માન ભાાં યાખી પેળ બકુ દ્વાયા થોડા દદલસ 
હરેા પેળબકુ રાઈટ નાભ ની એ ફહાય ડી જે એ મૂ એ કયતા ઓછી જગ્મા યોકે છે તેભજ લધ ુજડે ઓન 
ણ થામ છે.આ ઉયાાંત ડટેા ણ ઓછો લાયે છે. 
 

હલે આ દદળાભાાં આગ લધીને ગગુરે પોન ય લેફ ેજીજ યોજીંદી ઝડ કયતા ચાય  ગણી ઝડે ઓન થામ તેલી 
સર્લિસ રોન્ચ કયી છે.ગગુરે તેનુાં નાભ ગગુર લેફ રાઈટ યાખ્ુાં છે. 
 

ગગુર આ સર્લિસ ભાટે ટ્રાન્સ કોડીંગ ની કયાભત લાયે છે.કોમ્પ્્ટુય કે રેટો ની સયખાભણી ભાાં પોન ભાાં પ્રોસેસય,યેભ 
લગેયે ફધુાં જ ઘણુાં ઓછાં ાલયફુર હોલાનુાં એટરે ભોટા બાગ ની લેફ સાઈટ પોન ને ધ્માન ભાાં યાખીને ઓ્ટીભાઈઝ 
કયલાભાાં આલે છે.આનો અથક એ થામ કે જમાયે લેફ સાઈટ પોન ય ઓન કયલાભાાં આલે ત્માયે આોઆ તેભાાં જરૂયી 
પેયપાય કયીને ઝડથી ઓન થામ.કોઈ ણ ભીદડમા પોયભેટ કે ઓબ્જજેક્ટ ને એક પોયભેટ ભાાંથી ફીજા પોયભેટ ભાાં 
ઝડથી પેયલલાની દિમા એટરે ટ્રાન્સ કોડીંગ પ્રદિમા.ગગુરે આ જ પ્રદિમાને આગ લધાયી છે. 
 

ગગુર લેફ રાઈટ સર્લિસભાાં જમાયે કોઈ ગે સચક કયીએ ત્માયે દયણાભ સ્લરૂે હલે ઘણી ફધી રીંક સાથે SLOW TO 

DOWNLOAD એવુાં રખેલુાં જોલા ભે છે.આને લાઈ પાઈ ય હોઈએ અને ર્સગ્નર નફા ડ ેત્માયે ણ આલી 
સચુના જોલા ભે છે.આલા  સભમે ેજ ખરુતા લાય રાગે છે.ગગુર સીધી એ લેફ સાઈટ ખોરલાને ફદરે તેનુાં ટ્રાન્સ 
કોડીંગ કયે છે.અને ત્માય ફાદ તે ેજ ઓન કયે છે.એટરે જ ઘણી લાય આણને જે લેફ ેજ ખરેૂર જોલા ભે તેની 
ળરૂઆત ભાાં http //googleweblight .com રખેલુાં જોલા ભે છે.આ સભમે આણે બરે ગભે તે લેફ સાઈટ જોતા હોઈએ 
ણ title અ આવુાં જ જોલા ભે છે. 
 

હાર આ સગલડ ભાત્ર એન્રોઈડ પોન યુતી જ છે.તેભાાં ણ ભાત્ર ગગુર િોભ બ્રાઉઝય કે એન્રોઈડ સ્ટોક બ્રાઉઝય યુતી 
જ આ સરુ્લધા ભી યહી છે.ગગુર ના સચક એન્જીન દ્વાયા આણે કોઈ લેફ ેજ ય જઈએ ત્માયે ણ આ સલરત પ્રા્ત 
થામ છે. 
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