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 هاپذیرش یا عدم پذیرش کوکی

 های مختلفها در سایترش یا رد کردن کوکینحوه پذی

اید؟ کنید خسته شدههایی که بازدید میهای کوکی در وب سایتآیا از پذیرفتن یا رد اعالن :هاکوکی پذیرش یا عدم پذیرش

برنامه افزودنی مرورگر برای پذیرفتن یا غیرفعال کردن اطالع کوکی های مرورگر  3انید از هر یک از اکنون می تو

 .در هر وب سایت استفاده کنید

وپا اجرا شد و قوانینی برای نحوه کنترل در اتحادیه ار GDPR) (هامقررات عمومی حفاظت از داده ،2018در سال 

 .کنند را تنظیم کردهای کاربران و آنچه که آنها در مرحله اول جمع آوری میها بر دادهها و وب سایتشرکت

ها دهند که از آنها یک پنجره نشان میها به محض بازدید از آنبه منظور رعایت این امر، بسیاری از وب سایت

ها هستید یا خیر. این پرسش یک گام عالی در جهت بهبود امنیت کاربران به انجام عملکرد کوکی پرسد آیا راضیمی

 .باشداست، اما متأسفانه در عین حال بسیار آزاردهنده می

 های مختلفها در سایتنحوه پذیرش یا رد کردن کوکی

های افزودنی مرورگر یق استفاده از برنامهاما باید راهی برای دور زدن آن وجود داشته باشد، درست است؟ بله، از طر

 .های مجوز را به طور خودکار بر اساس تنظیمات از پیش تعیین شده شما قبول یا رد کنندتوانند اعالنکه می

 :برنامه افزودنی که برای این هدف بسیار ایده آل هستند، تحقیق کردیم 3بنابراین برای شروع این سفر خودکار، ما در 

 )t care about cookies’I don(دهمها اهمیت نمیکوکیمن به 1 .

کند هرگونه اعالن کنم، این نام واقعی یک برنامه افزودنی است که با توجه به نام خود، سعی مینه، من بی احترامی نمی

کند. در صورتی که این افزونه برای شما کار نکند، این برنامه به منظور شود را پنهان یا مسدود کوکی که ظاهر می

 .کندهای کوکی بسیار ضعیف برای شما عمل میپذیرفتن سیاست

 :های در دسترسافزونه

• Opera 

• Vivaldi 

• Brave 

• Kiwi 

• Pale Moon 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Microsoft Edge 

• Waterfox browsers 

توانند از برنامه افزودنی فیلتر یا یک برنامه مسدود کننده تبلیغات استفاده کنند، می Safari کسانی که ممکن است از

 .استفاده کنند. اگرچه به گفته توسعه دهندگان، این به اندازه افزونه مثمر ثمر نخواهد بود

http://www.softyab.com/
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های کاربر را با میانگین صفر درصد جمع آوری کند که دادهیکی دیگر از نکات خوب این افزونه این است که ادعا می

 .کندکند و دارای چندین بررسی جامع است که به شما در بسیاری از موارد کمک میمی

  

  )Cookie Notice Blocker(مسدود کننده اعالن کوکی2 .

تر است زیرا به سادگی همه موجود است، کمی سخت Chrome این مرورگر به طور انحصاری برای مرورگر

های خاصی در برگه کند. این کار را با "تزریق" اسکریپتهای کوکی را بدون دادن هیچ گونه امتیاز مسدود میاعالن

 .دهدکنونی که مسئول "مسدود کردن اعالن" است انجام می

اند. این برنامه به دهند که خراب شدهها مشکلی وجود دارد که کاربران گزارش می، در برخی از وب سایتبا این حال

 :کندهای واقعی را نیز مسدود مینوعی کوکی

 

  )Ninja Cookie(کوکی نینجا3 .

توانید کوکی نینجا دارای یک برنامه رایگان و پریمیوم است به این معنی که تنها هزینه هر ویژگی را که الزم دارید می

 پرداخت کنید. )پرداخت آنچه می خواهید(

 :های در دسترسافزونه

• Firefox 

• Edge 

• Safari 

• Opera 

• Google Chrome 

http://www.softyab.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/cookie-notice-blocker/odhmfmnoejhihkmfebnolljiibpnednn
https://ninja-cookie.com/
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های مهم کند با این تفاوت که بر تبلیغ ویژگیهای افزودنی که در باال ذکر کردیم کار میکوکی نینجا مانند سایر برنامه

های های خاص در لیست سفید و مشاهده برنامهتوان به وب سایتکند. از جمله این موارد میدیگر نیز تمرکز می

دهند و به نحوه انجام همه کارها در پس زمینه کمک ملیات خود را در زمان واقعی انجام میافزودنی اشاره کرد که ع

 .کنندمی

توانند به طور افزونه اصلی دارای عملکردهای مناسب بودند. بنابراین ما معتقدیم که آنها می 3در پایان، به نظر ما این 

، الزم به ذکر است که ممکن است در تالش برای اجرای این لمعقول توسط خوانندگان سافتیاب استفاده شوند. با این حا

 .دهندهای افزودنی را نمیها اجازه نصب برنامهموارد در مرورگرهای موبایل موفق نباشید زیرا اکثر آن

ها که مرورگرهای وب، اقدام به مسدود کردن کامل کوکی  ایمها ما به این نتیجه رسیدهصرف نظر از این، در بررسی

 !کنند، وممکن است تا چند سال آینده این مسئله طول بکشد و تا آن زمان، این کار باید انجام شودمی

  

  hackread منبع

 .تماس بگیرید 09224971053 خود با این شماره انتخاب آنتی ویروس مناسب 

 .خودتان به اشتراک بگذارید اجتماعی مارو در شبکه های

 

http://www.softyab.com/
https://www.hackread.com/how-to-accept-disable-browser-cookies-notice/
https://softyab.com/product-category/security/antivirus/
https://www.instagram.com/softyab

