
 اينترنت اكسپلورر  و جلوگيري از باز شدن خودكار پنجره هاي تبليغاتي مزاحم در مرورگرهاي فايرفاكس

جديد در  رهمزاحم در يك پنج Pop-up هاي تبليغاتي ترفند جلوگيري از باز شدن خودكار پنجره

 رگرهاي اينترنتيمرو

شود كه غالباً داراي محتواي تبليغاتي بوده و به هنگام بازديد و كليك  هايي گفته مي به پنجره Pop-up پنجره هاي

ي جديد  ها به عنوان به يك پنجره باز شدن اين پنجره. شوند كردن در يك صفحه اينترنتي به طور خودكار پديدار مي

 ههاي زياد تعداد زيادي از پنجر مجبوريد در هنگام بازديد از سايت اكاربران نباشد زيردر مرورگر شايد چندان باب ميل 

شوند، براي  ده اضافي را ببنديد، و راهكارهاي زيادي براي اين مشكل در وب وجود دارد كه هيچكدام عملي نميشباز 

 ي جلوگيري از باز شدن پنجره رفي نحوهدر اين ترفند قصد داريم به مع.... در فايرفاكس،   Adblock plusمثال افزونه

ها درون مرورگر به عنوان يك تب جديد نمايش  به طوري كه اين پنجره. جديد بپردازيم هدر يك پنجر Pop-upهاي 

 .اين كار بر روي مرورگرهاي فايرفاكس، اينترنت اكسپلورر و گوگل كروم قابل انجام است. داده نشوند

 Mozilla Firefoxمرورگر 

  .بزنيد Enter را وارد كرده و about:config در نوار آدرس مرورگر عبارت ابتدا

  .درا وارد نمايي browser.link.open_newwindow.restriction عبارت Search سپس در قسمت

دوبار كليك كنيد و مقدار آن را  browser.link.open_newwindow.restriction اكنون در نتايج يافته شده بر روي

  .تغيير دهيد 0به  2از 

  .كليك كنيد OK سپس روي

جديد به  ههاي مزاحمي بربخوريد از باز شدن پنجره هاي مشابهي با چنين پنجر بار به سايت كار تمام است وقتي اين

گرفته شده است در يك نوار زرد  Pop up شود و پيامي مبتني بر اينكه جلوي باز شدن صورت اتوماتيك جلوگيري مي

 . اين پيام كليك كنيد هتوانيد براي نشان ندادن دوبار نوار مي option كنيد كه از رنگ مشاهد مي

 Microsoft Internet Explorerمرورگر 

  .را انتخاب كنيد Internet Options كليك كرده و Tools ي پس از اجراي مرورگر بر روي دكمه

  .كليك كنيد Settings ي بر روي دكمه Tabs و در قسمت General سپس در همان تب

 Always open pop-ups in a new را بر روي When a pop-up is encountered ي ي باز شده گزينه در پنجره

tab  تنظيم كنيد.  

 .كنيد OK هاي باز را اكنون پنجره


