 iOS9ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ Content Blocker

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در  iOS 9ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ  ،iOS9اﭘﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ آنرا  Content Blockersﻧﺎﻣﯿﺪ .وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺖ ،اﻣﺎ آنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ردﯾﺎﺑﯽ دادهﻫﺎ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنرا اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺑﺎ  Content Blockerآﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ
را دارﻧﺪ:
.1ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
.2ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ردﯾﺎﺑﯽ
 .2ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان
دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﻧﮕﺮان دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮای
ﺣﻔﺎﻇﺖ از آنﻫﺎ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل از اﺑﺰارﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﺠﻢ داﻧﻠﻮد ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪﻃﺮز ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺿﻤﻦ ﺣﺬف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺮاه ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر درﯾﺎﻓﺖ دادهﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  64ﺑﯿﺘﯽ  iOSو ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺎﻓﺎری
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ 5S ) .و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ از آن iPad Air ،و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ از آن iPad Mini 2 ،و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ
از آن ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(.

مطلب پیشنهادی :محافظت از خود در مقابل پلیدیهای آنلاین

در آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را داﺷﺘﻪ و ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪای ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ روی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﮕﺮی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺗﻔﺎوت
واﻗﻌﯽ آنﻫﺎ در وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ارزش واﻗﻌﯽ آنﻫﺎ ﻗﺮار دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻤﺮاه زﯾﺎنﺑﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ

اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮوﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮای آنﮐﻪ درﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ روی ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده و اﺟﺎزه
دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 Content Blockersرا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی آنﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺮاﺣﻞ را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 .1ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن را دارﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه  iTunes Appداﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
 .2ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ  Settings -> Safari -> Content Blockersرﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ را ﻓﻌﺎل ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺴﺪود ﻧﺸﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ واﻗﻌﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد در رﻧﺪر ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﭘﻞ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ
دﮐﻤﻪ  Refreshرا در ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺎﻓﺎری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﮔﺰﯾﻨﻪ Reload Without Content
 Blockersرا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ 1Blocker ،ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪهآل اﺳﺖ

 1Blockerﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﯾﺎﯾﯽ واﻗﻌﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را دارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺎری آنرا ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  2.99دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﺠﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  7000ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه از ﭘﯿﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را
دارد .اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ردﯾﺎبﻫﺎ ،وﯾﺪﺟﺖﻫﺎی ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ،وﯾﺪﺟﺖﻫﺎی
ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری وﯾﺪﺟﺖﻫﺎ و ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی وب را دارﻧﺪ .ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻧﻈﺮات ،Disqus
آدرسﻫﺎی  ،URLﮐﻮﮐﯽﻫﺎ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﺻﯽ از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ و ...از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  1Blockerاﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ  1Blockerدر اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار
دارد ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺘﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داﻣﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ
ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آنﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺨﺼﯽ از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ وب اﯾﻦ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ  1Blockerﯾﮏ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪﻃﺮز ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ
ﻗﺮار دارﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ  1Blockerوارد ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ
راﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد 1Blocker
ﻟﯿﻨﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ 1Blocker

ﺑﺮای آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت زﯾﺎد ﻧﺪارﻧﺪ Blockr، Peace ،و  Purifyﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﺪهآﻟﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﯾﮏ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  Goldilocksﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪBlockr .
ﺑﺮای ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﻣﺤﺘﻮای ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪای ) ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و وﯾﺪوﯾﯽ( ،ﮐﻮﮐﯽﻫﺎ ،دﮐﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد Blockr .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺎص
ﺧﻮدش ﺑﺮای ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ آﯾﺎ در دراز ﻣﺪت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺪود
ﻣﯽﮐﻨﺪ واﻗﻌﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه  Peaceﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرک آرﻣﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Blockrﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ردﯾﺎبﻫﺎ را دارﯾﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  blockrﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ وﯾﺪﺟﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﮐﻨﺪی اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه  Blockrﻗﺪرت ﺧﻮدش را از  Ghosteryدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ Ghostery ،از ﯾﮏ
ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  Ghosteryدادهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه
 Peaceدﯾﮕﺮ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد Purify .ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارد Purify .ﺑﺮای
ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،اﺳﮑﺮﭘﯿﺖﻫﺎ و ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺳﻔﯿﺪی از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺳﺎﻓﺎری ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ Purify .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد.
ﻟﯿﻨﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ Peace
ﻟﯿﻨﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ Purify
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد Blockr

 Crystalراﻫﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ درون ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وارد ﺷﻮﻧﺪ

ﺷﯿﻮه ﮐﺎرﮐﺮد  Crystalﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت

دﯾﮕﺮ  Crystalﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ  Crystalرا ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺴﺪود
ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ از ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  Crystalاﺟﺎزه
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داد Adamant .ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮐﺎر ﮐﺮده و از
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ اﺳﺘﻮر ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
ﻟﯿﻨﮏ Crystal
ﻟﯿﻨﮏ Adamant

ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای آنﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮب ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه را دارﯾﻢ ﭼﺮا اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﻢ؟ Block Party
ﯾﮏ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در  Xcodeﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪﻃﺮز ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﺳﺎده اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ روش روی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد.

مطلب پیشنهادی :چگونه از روی سیستم مک بدافزارها و تبلیغافزارها را حذف کنیم

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺮﺿﻪ  iOS9ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ آن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﺰء ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در آﯾﻨﺪه
ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺎ  ،PoWiFiدﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ را ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ

]][[nid:2780 view_mode=image

ﺑﺎ  ،PoWiFiدﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ را ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ  ،PoWiFiدﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ را ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ  ،PoWiFiدﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ را ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ  ،PoWiFiدﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ را ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ
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