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Você já deve ter ouvido falar de um bloqueador de anúncios. Comum entre usuários que acessam a Internet através de navegadores, esta ferramenta promete filtrar conteúdo abusivo destinado à publicidade. AdBlock é como esse tipo de extensão, ou aplicativo, tornou-se popularmente conhecido, embora seja o nome de um aplicativo específico de código aberto que está disponível em todos os navegadores da Internet, AdBlock Plus (ABP). Neste artigo, você aprende a instalá-lo no navegador que você está usando. Por padrão, o AdBlock é configurado para proteger
o usuário de anúncios abusivos, como aqueles que abrem automaticamente guias no navegador, reprodum sons, aparecem ou rastreiam suas atividades. Isso não significa que toda publicidade será removida do seu radar, mas apenas aquelas que são prejudiciais ao seu computador, celular e seus dados. Como instalar o AdBlock no Chrome No Chrome para Windows ou Mac, vá para a Chrome Web Store e baixe a extensão do AdBlock; Clique no botão azul no canto direito da tela em Adicionar Chrome; Uma mensagem aparece na parte superior da tela para
confirmar sua solicitação. Clique em Adicionar uma extensão; Feche e abra o Chrome para o AdBlock começar a funcionar. Adicionando AdBlock no Google Chrome /Captura de tela: Bruno Salutes como instalar o AdBlock no Firefox No Firefox para Windows, Mac ou Linux, vá para Firefox Add-Ons e baixe AdBlock; Clique em Adicionar ao Firefox; No pop-up que aparece no canto superior esquerdo da tela, selecione Adicionar; Reinicie o Firefox para usar a extensão. Adicionado aDBlock Plus ao Firefox /Captura de tela: Bruno Salutes como instalar o AdBlock no
Microsoft Edge No Edge para Windows ou Mac, acessar o site da Microsoft Store e baixar o AdBlock (Beta); Clique no botão azul em Get; Conecte-se com seu login e senha de usuário; Agora confirme a instalação clicando em Ativar no pop-up que aparecerá no canto direito da tela. Reiniciar borda para usar a extensão. Adicionando ABP ao Microsoft Edge/ Captura de tela: Bruno saúda como instalar o AdBlock no Safari Abra a Mac App Store no seu Mac e procure por Adblock; Clique em bss e digite sua senha; Aguarde a instalação e reinicie o Safari para usar a
extensão. Instalação de ABP no Safari / Captura de tela: Bruno Salutes Como instalar o AdBlock no Opera Visite a página de complemento da Opera, pesquise e baixe o AdBlock; No canto direito da página, clique em Baixar para a Ópera; Confirmar a instalação na janela pop-up; Reiniciar o Opera para ativar a extensão. Adicionado ABP em Opera / Captura de tela: Bruno Salutes Ready! Você terá o AdBlock instalado em todos os navegadores da Internet que você Deve-se lembrar que extensões desse tipo consomem recursos de computador para funcionar, como
RAM e energia. Se você notar um comportamento estranho no seu navegador após a instalação do AdBlock, vá para as configurações do seu navegador e exclua-o. Muitas vezes você usa um certo AdBlock em seu Você acha esta ferramenta útil? Conte para a gente nos comentários a seguir. Gostou dessa história? Inscreva seu email no Canaltech para receber atualizações diárias com as últimas notícias do mundo da tecnologia. Bloqueia anúncios e pop-ups no YouTube, Facebook, Twitch e seus sites favoritos. Bloqueia anúncios e pop-ups no YouTube, Facebook,
Twitch e seus sites favoritos. O AdBlock é o melhor bloqueador de anúncios com mais de 65 milhões de usuários e uma das extensões mais populares do Chrome, com mais de 350 milhões de downloads! Bloqueie muitos rastreadores de terceiros e melhore sua privacidade - Navegue com segurança bloqueando anúncios maliciosos que contêm malware, fraudes em criptomoedas - Bloqueie pop-ups, anúncios e anúncios incômodos (exclua até anúncios de vídeo!) no YouTube, Facebook, Twitch e todos os seus sites favoritos - Aumente a velocidade de
carregamento de páginas e aproveite a Internet mais rapidamente - Personalize sua experiência com filtros , listes blanches, mode sombre et autres thèmes remplis de couleurs ☆ Sauvegarder et synchroniser vos paramètres de verrouillage d'annonce et les règles à travers tous vos profils Chrome ☆ Amusez-vous avec le blocage des annonces personnalisées en remplaçant certaines annonces par des images de chat, chiens et paysages ☆ Obtenez un soutien rapide et amical de l'équipe AdBlock, et un centre d'aide robuste
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Não será a última vez-------------------------. O AdBlock também protege seu navegador contra malware e impede que os anunciantes acessem seu histórico de navegação e vejam suas informações pessoais. O AdBlock para Chrome funciona automaticamente. Basta clicar em Adicionar ao Chrome, em seguida, visite seu site favorito e veja como os anúncios desapareceram! Escolha continuar a ver anúncios discretos, adicionar seus sites favoritos às suas listas brancas ou bloquear todos os anúncios padrão. O AdBlock participa do programa Anúncios Aceitáveis, para
que anúncios discretos não sejam bloqueados por padrão para acessar sites. Acreditamos que os usuários devem ter controle sobre o que querem ver na Internet. Como resultado, você alterar essa configuração nas configurações do AdBlock. Almira Tamar - ★★★★★ o usem sabe Deus por quanto tempo. De longe, o melhor adblock que eu já usei. Jo MR - ★★★★★ Funciona muito bem mesmo com a versão gratuita, então estou ainda mais feliz em apoiá-los. AdBlock facilitou meu trabalho por anos. Eu particularmente gosto da função imagens, onde em vez de
anúncios, podemos ver gatinhos, natureza e filhotes. Funciona muito bem em todos os sites, é fácil de personalizar e oferece uma experiência de navegação mais segura. Por que precisamos ser bombardeados com anúncios em todos os lugares? É cansativo. Obrigado, Equipe de Equipe Noam Hadad - ★★★★★ Melhor bloco de anúncios para cromo, bloqueia tantos anúncios. Um mundo sem anúncios finalmente! Jerome Mitchell - ★★★★★ Bloqueia todos os anúncios, e também é útil ser capaz de permitir anúncios em sites que não permitem bloqueadores de
anúncios. Quinch - ★★★★★ Eu tenho usado isso por tanto tempo. Ele faz o que deve fazer e é muito amigável. Não precisa mais pular anúncios no YouTube. Edd White - ★★★★★ O Melhor Adblocker! Arik Akon - ★★★★★ Baixei alguns adblockers, para ver o que era melhor. Deixei-o por um mês quando vim verificar. Até agora, os outros fizeram quase alguns milhares, como 2000 anúncios bloqueados até agora. Mas este chega a 11.000! Sugira isso acima de tudo! Não será a última vez que você vai ser, É um É um , mas não monitora seu histórico de
navegação ou precisa que suas informações pessoais funcionem corretamente. O Chrome é um dos navegadores mais usados no mundo em computadores e celulares por causa de seus recursos de sincronização e muitos outros recursos úteis. Apesar de ser tão popular, muitos usuários acabam reclamando do alto consumo de memória do navegador, o que acaba deixando o dispositivo no qual ele está sendo usado lentamente. Para sua próxima versão, buscando mitigar um pouco esse problema, o Chrome virá com um recurso padrão habilitado que é capaz de
bloquear anúncios pesados, mas que pode ser ativado agora com uma pequena configuração no computador e Android. Veja como ativar o Chrome agora para impedir que anúncios pesados seja executado. ImportanteNão é necessário usar uma versão beta ou canária do navegador para ativar este novo recurso. Além disso, é interessante notar, você pode retornar esta configuração em caso de problemas a qualquer momento que você julgar necessário. Nos testes de visual digital, o recurso não estava localizado no navegador para iOS (sistema iPhone) em sua
versão estável mais recente. Como bloquear a execução de anúncios pesados no Chrome no pcO processo para bloquear esse tipo de anúncio é bastante simples, e apenas uma configuração do navegador acaba sendo alterada. Partida:1. Abra o Google Chrome normalmente e certifique-se de que está atualizado para sua versão mais recente; 2. Visite este endereço: chrome://flags;3. Procure o campo destacado por Intervenção de Anúncios Pesados;4. Agora, em Por padrão, altere o valor para Ativado;5. Na mensagem que aparece, Relançamento. A partir desse
momento no Google Chrome já deve bloquear anúncios considerados pesados, inclusive, anúncios considerados pesados ficarão com um aviso de que eles foram removidos.Como bloquear a execução de anúncios pesados no Chrome no celularO processo para realizar o bloqueio desses anúncios problemáticos no celular é praticamente o mesmo, e apenas algumas diferenças são observadas em sua interface. Interface. Vá ao Google Play e atualize o Google Chrome para sua versão mais recente disponível;2. Abra o navegador normalmente e vá para
chrome://flags;3. Na página carregada, procure por Intervenção Publicitária Pesada;4. Altere seu valor de padrão para Ativado e toque em Relançamento. Pronto! Agora você já sabe como ativar o recurso do Chrome para bloquear anúncios pesados sem ter que esperar o seu navegador atualizar. Navegadores navegadores Dicas de dicas e tutoriais dicas -Tutoriais
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