اﯾﺞ در اﻧﺘﻈﺎر اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ

 9اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﺮوم و ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﺞ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮﻧﺪ

وﯾﻨﺪوز  10ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﺞ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﺞ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﺞ در ﯾﮏ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﺞ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﮐﺮوم ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ
اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﮐﺮوم را ﺑﻪ درون ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﺞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی
ﮐﺮوم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وارد ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﺞ وارد ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
Adblock Plus or uBlock

اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻤﻮاره ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ
اﺻﻠﯽ درآﻣﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ  AdBlockﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﯾﻦﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﻓﺰوﻧﻪ  AdBlockﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺟﻮد دارد ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﺮﻋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ،روی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﺎرﺑﺮ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻔﺤﺎت در ﺣﺎل ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺗﺪاﺧﻠﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﺳﺘﺎرهای ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪه اﺳﺖ  uBlockاﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ از
ﭘﺮدازشﮔﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
Disconnect

ﻃﺮاﺣﺎن اﻓﺰوﻧﻪ  Disconnectادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻓﺰوﻧﻪای را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﭘﺎسداری از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  27درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدیﺷﺎن دارد .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ
در ﯾﮏ ﮔﺮاف اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﻮرد ردﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ردﯾﺎﺑﯽﻫﺎ را ﻣﯽدﻫﺪ Disconnect .اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻫﺰار ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ردﯾﺎﺑﯽﻫﺎ را دارﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری
ﺻﻔﺤﺎت را در زﺑﺎﻧﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ.
FileShot

اﯾﺞ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺿﺒﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب را ﻣﯽدﻫﺪ .وﯾﮋﮔﯽ
ﻓﻮق ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺳﻢ اﺷﮑﺎل ﯾﺎ ﯾﺎدداﺷﺖﻧﻮﯾﺴﯽ روی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻓﺰوﻧﻪ  ،FileShotﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﻓﺮاﺗﺮ از رﺳﻢ اﺷﮑﺎل و ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ .اﻓﺰوﻧﻪ
 FileShotﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن اﮐﺴﭙﻮرت ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪهای ﮐﻪ روی آن اﺷﮑﺎﻟﯽ را رﺳﻢ ﮐﺮده ﯾﺎ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ را
ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  PDFﺑﺎﺷﺪ.
Hover Zoom

ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ،اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﺎوس را ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻨﺪاﻧﮕﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ در اﻧﺪازه اﺻﻠﯽ ﯾﺎ
اﻧﺪازه ﺑﺰرگﺗﺮ ﺧﻮد ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﻮد ،ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﺻﻠﯽ درون آن ﻗﺮار دارد ،وارد ﺷﻮﯾﺪ Hover Zoom .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادن ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی اﻧﯿﻤﺸﯿﻨﯽ GIF
ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی وﯾﺪوﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  WebMﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻨﺪاﻧﮕﺸﺘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردهاﻧﺪ را دارد .اﮔﯽ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻨﺪاﻧﮕﺸﺘﯽ
ﺑﻪ آﻟﺒﻮﻣﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺳﻌﯽ در ﺑﺎرﮔﺬاری ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎی ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ ﯾﺎ اﺳﮑﺮول ﻣﺎوس در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
HTTPS Everywhere

اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭘﺮوﺗﮑﻞ  HTTPSﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ و
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺷﻨﻮد ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در داﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ،آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﭘﺮوﺗﮑﻞ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪه  HTTPﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آدرسﻫﺎی HTTP
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻢ ارز اﯾﻤﻦ آن  HTTPSﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰوﻧﻪ  HTTPS Everywhereﺗﻮﺳﻂ Electronic
 Frontier Foundationو  Tor Projectﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی وبﮔﺮدی روی
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﮑﻞ  HTTPSﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی اﯾﻤﻦ ﮐﻨﺪ.
LastPass

اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرواژهﻫﺎ ،ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪای از آن را ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺷﻨﺎﺳﻪ ورود و
ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ LastPass ،ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪهای را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎم ،آدرس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،اﯾﻤﯿﻞ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﺷﻤﺎره ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری و ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﻤﻦ ﻧﮕﻪداری ﮐﺮده و ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر
آنﻫﺎ را در ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درون ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب وارد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ از ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﻮاره در دﺳﺘﺮسﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
Lazarus

ﺻﺤﺒﺖ از ﻓﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت درون ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪ را ﭘﺮ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ  Submitرا ﻓﺸﺎر دادهاﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آنﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه وارد ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهاﯾﺪ اﯾﻦﮐﺎر را دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟  Lazarusاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﻫﺮ آن
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ درون ﻓﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و
ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﺠﺪدا ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.
Pocket

روی آﯾﮑﻮن اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻟﯿﻨﮑﯽ ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺎری ﻗﺮار دارد در ﺳﺮور ﭘﺎﮐﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺷﻮد .ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺬﮐﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ  Pocketﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ اﺻﻠﯽ را
در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻦ در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎده ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن
ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪ دارای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ وﯾﺪوﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺪون ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آن ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﯾﺪﯾﻮ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ را روی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻣﺤﺘﻮای آنﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
TinEye

اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﺎص و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دارد .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و روی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﻧﻼﯾﻨﯽ ﮐﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  TinEyeﺷﺎﻣﻞ
اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ،اراﺋﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ﻗﺮار دارد و
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﮐﺎرﺑﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮ او ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه را در ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺼﻮﯾﺮی  tinEyeﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺮوم از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪهای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  TinEyeدر اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﺮوم از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻌﮑﻮس ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ  TinEyeﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰوﻧﻪای ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
NoScript

ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر داﻧﻠﻮد ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﺪودﮐﺮدن ﮐﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺎوااﺳﮑﺮﭘﯿﺖ و ﺟﺎوا را داﺷﺘﻪ و ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﺿﺎﻓﯽ از اﻣﻨﯿﺖ را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮورﮔﺮ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ را رﺑﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآورد .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﭘﯿﺖ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮای اﻫﺪاﻓﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏداری و
ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ روی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﺤﺘﻮای اﺟﺮاﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد NoScript .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻃﺮاح  NoScriptﻫﺮﮔﺰ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﮑﺮد ،ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ وﯾﮋه
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم اﻓﺰوﻧﻪ  ScriptSafeاﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ  No Scriptﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  No Script Liteﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای آن
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮐﺮوم ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و اﭘﺮا ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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