באקענט אייך מיט'ן

גדר
פילטער
די פילע מעלות און ספעציעלע
אייגנארטיגקייטן מער ווי אלע
אלגעמיינע און גוי'אישע גוטע פילטערס

אריינפיר:
אין די פאלגנדע זייטן וועלן מיר אייך נענטער באקענען מיט'ן נייעם "גדר פילטער",
און אירע אייגנארטיגע מעלות און ספעציעלע פיטשערס.
דער "גדר פילטער" איז אהערגעשטעלט געווארן דורך פראפעסיאנאלע
טעקנישאנס ,לויט'ן ספעציפישן געברויך פונעם היימישן ציבור ,צו קענען ניצן אלס דער
בעסטער אויסוואל פון "איכא דרכא אחרינא" ,פאר די וועלכע מוזן וויכטיג אנקומען צום
אינטערנעט לצורך מסחר.
דער "גדר פילטער" איז שוין א פאקט ,ווערנדיג באניצט דורך צענדליגער צופרידענע
ביזנעסלייט און סמארטפאון באניצער ,וועלכע האבן דאס אינסטאלירט דורכאויס די
פארגאנגענע חדשים זינט דער פילטער איז ארויסגעקומען ,און כולם פה אחד זענען
העכסט צופרידן מיט די סערוויס און שטענדיגע טעקניקעל סופארט.

וויאזוי ארבעט
דער גדר פילטער?
דער גדר פילטער ווערט
אינסטאלירט דורך א ספעציעלע 'גדר
עפפ' אויף אייער סמארטפאון אדער
אויפ'ן קאמפיוטער.
דער 'גדר עפפ' וועט פילטערן
יעדע קאנעקשאן וואס גייט צום
אינטערנעט ,און אונטער מילי-
סעקונדן דורכזיפן און איבערקוקן
יעדע סייט וואס איר ווילט עפענען
און וואס איר האט אפען ,צי דער
פלאץ איז אין איינקלאנג מיט'ן לעוועל
וואס איז ארויפגעשטעלט אויף אייער
סיסטעם.
אינוועסטירט
האט
"גדר"
הונדערטער טויזענטער דאלאר
אין אן אייגענעם שטאנדהאפטיגן
פילטערינג סיסטעם ,און פארמאגט
אייגענע "דעטע סערווערס" פאר
באזונדערע כלים און פראסעסינג
סיסטעמס ווי; ענדראוד ,אייפאונס,
בלעקבערי ,ווינדאוס אא"וו .אזוי
ארום צו ערמעגליכן אז איר באקומט
די שנעלסטע און בעסטע ספיד און
ס'זאל נישט פארשטייטערן אייער
אינטערנעט קאנעקשאן.

וצריכים לעשות משמרת לפי הזמן לגדור גדר

כמו מי שעושה גדר לכרמו שבל יבואו זרים ויהרסו ויחריבו אותו...
(דרשות כתב סופר ,לשבת שובה)
גדר מעולה למשתמשים בטעכנאלאגיע
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גוט .די זעלבע פארקערט ,א גוטע פעידזש
פון א סייט וואס איז נישט גוט וועט ער יא
אדורך לאזן.

עס איז דאך דא פארשידענע גוי'אישע
פילטערס אויף די מארקעט ,און טייל זענען גאר
אומזיסט ,אדער גאר ביליג ,נו מיט וואס שטייט
'גדר' בעסער פון די אלגעמיינע פילטערס?
דער "גדר פילטער" האט אסאך
מער מעלות און איז פיל מער געאייגנט
פאר'ן געברויך פון א איד ,פאר
פארשידענע סיבות ,ווי פאלגנד:

נישט אונטער אומאויסגעהאלטענע
קאטעגאריעס ,אבער פאר סיי וועלכע
טעכנישע סיבה ליגט דער סייט אונטער
א צווייטע קאטעגאריע וואס פארשפארט
דעם סייט אונטערן אלגעמיינעם פילטער.

ריעל טיים – קאנטענט פילטער

אין איין ווארט :דער גוי'אישע פילטער
בלאקירט נישט אלעס וואס ער דארף און
עס עפענט נישט אלעס וואס איז ערלויבט.

פאקט :אלע גוי'אישע און אלגעמיינע
פילטערס זענען נישט קיין "לייוו פילטערס"
ד.ה .יעדע סייט איז אנגעשטעלט אויף
די וועב אינטער א געוויסע קאטאגאריע,
צב"ש' :בי-ענד-עיטש'' ,סטעיפעלס'
וכדו' גייען אריין אונטער די קאטאגאריע
פון "שאפינג"' .מייקראסאפט'' ,עפל',
'בלעקבערי' וכדו' ,וועלן אריינגיין אונטער
די קאטאגאריע פון "טעקנאלאדזשי
סאפטוועיר" .אלע סייטס פון נייעס'ן וועלן
אריינגיין אונטער די קאטאגאריע פון
"נייעס".
די גוי'אישע פילטערס ארבעטן ,אז
ס'טוט פילטערן יעדע סייט בעפאר'ן
עפענען לויט די קאטאגאריעס ,ד.ה .איר
קענט איר לכתחלה אויסוועלן וועלכע
קאטאגאריע איר ווילט יא האבן אדער
נישט האבן ,און לויט דעם וועט ארבעטן
דער פילטער.
דער חסרון :ביי זייער אסאך סייטס,
אפילו רוב סייט פאלט אריין אונטער א
געוויסע אויסגעהאלטענע קאטאגאריע,
קען אבער דער סייט אנטהאלטן געוויסע
פעידזשעס
אומאויסגעהאלטענע
אבער דער פילטער וועט דאס נישט
אפשטעלן ,וויבאלד דער סייט בכלליות
איז קאטאגארירט אלס ערלויבט .אדער
קען אמאל זיין פארקערט ,עס זענען
פארהאן געוויסע סייטס וועלכע פאלן

די איינציגסטע עצה בדרך כלל דערצו
איז ,אז אין אזא פאל שטעלט זיך דער
מענטש אויף גאר א שוואכע פילטערינג
לעוועל ,אזוי שטערט נישט דער פילטער
צו שטארק ,אבער לעומת זה טוט נישט
דער פילטער ניטאמאל די מינימום.
דער לעזונג :גדר! דער "גדר פילטער"
עלימינירט די ביידע פראבלעמען .עס
ארבעט מיט "ריעל טיים קאנטענט
פילטער" ,ד.ה .יעדע סייט פאר ער עפענט
זיך ,אפילו ער איז אין א גוטע קאטאגאריע
וועט ער קודם אפליינען וואס עס שטייט
אויף דעם פעידזש ,און ערשט דערנאך אויב
ס'איז ערלויבט ,וועט עס געבן ערלויבעניש
צו דאונלאודען.
"גדר" איז א "לייוו פילטער" ,וואס
זיפט אדורך בשעת מעשה די פעידזש
וואס איז אפן ,למשל א נייעס פעידזש ,אויב
וועט אינמיטן ארויפקומען א נייעס וואס
איז נישט אויסגעהאלטן ,וועס עס ווערן
בלאקירט אפילו א מינוט צוריק איז דער
סייט געווען אפן.
אזוי אז אפילו א סייט וואס איז
אונטער א גוטע קאטאגאריע אבער איין
חלק דערפון איז נישט אויסגעהאלטן ,וועט
ער בלאקירן די חלקים וואס זענען נישט

אקוראטע ארבעט
דערמאנטע
אלע
די
צוליב
אייגנארטיגקייטן שטעלט אהער דער
"גדר פילטער" אסאך א בעסערע און
פארלעסליכע פילטער ,און צו דער זעלבער
צייט איז דאס פיל באקוועמער פאר'ן
באנוצער ,נישט בלאקירנדיג קיין סייטס
וואס דער מענטש דארף האבן צוטריט
דערצו.

כשר פאר א איד!
נאך א וויכטיגע און אומערזעצבארע
מעלה פונעם גדר פילטער ,אז ס'איז א
"אידישע" פילטער.
דער מציאות איז ,אז וואס ס'איז כשר
פאר א גוי ,איז ווייט-נישט כשר פאר א איד.
א גוי האט נישט קיין פראבלעם מיט גאר
אסאך זאכן וואס איז א פראבלעם פאר
א איד ,און במילא די בעסטע גוי'אישע
פילטער קומט נישט צו א 'אידישע'
פילטער.

מעניועל פילטערינג:
"גדר" לייגט אריין גאר אסאך מעניועל
ארבעט ,אהערצושטעלן אן אייגענעם
'ווייט-ליסט' פון סייטס וואס זענען גוט און
ווערן געניצט דורכ'ן היימישן ציבור.
דאס איז אויסער וואס די טעקנישאנס
זענען שוין געזיצן און אדורך געזיפט
הונדערטער סייטס ,אז עס זאל זיין 'ווייט-
ליסטעט' ,און נישט ווערן אומזיסט
בלאקירט.
אזוי אויך האלט מען אין איין צולייגן
צענדליגער סייטס וואס גייען ארויף אויף
די כשר'ע סייט ליסטע .און אזוי אויך
פארקערט ,די סייטס וואס זענען נישט גוט
מאכט מען זיכער אז ס'זאל ווערן בלאקירט.

אימעידזש פילטערינג
דער "גדר פילטער" פארמאגט אויך
די גאר סאפיסיטיקירטע טעכנאלאגיע
פון בלאקירן סיי וועלכע בילדער פון
מענטשן .אין דעם זעלבסט איז פארהאן

עטליכע קאטעגאריעס וויאזוי דאס ווערט
געפילטערט .אויב עס האט א געוויסע מאס
"סקין קאלער" וועט עס ווערן געפארבט,
אויב עס איז א גרעסערע פראצענט וועט
דער בילד ווערן גענצליך בלאקירט.
עס איז דא עטליכע
לעוועלס אין די אימעידזש
אפציע ,וואס איז געוואנדן
פונעם
געברויך
לויט'ן
באניצער .צב"ש אויב זענט
איר א גרעפיקער וכדו' ,און
איר דארפט האבן צוטריט
צו געוויסע בילדער אויפ'ן
אינטערנעט לצורך פרנסה ,איז
גוט פאראויס אויסצושמועסן
מיט א "גדר ספעציאליסט",
צו זעהן וועלכע אפציע איז די
בעסטע צוגעפאסט פאר אייך.

אדער גיבט ער דאס פאר א ברודער/חבר,
אזוי אז ער איז עפ"י רוב דער מחליט און
בעה"ב ווען יא צו עפענען פארשלאסענע
פלעצער און ווען דאס צו פארשליסן.

בלאק פעידזש –
קאוטש פעידזש

אין אלגעמיין אויב א מענטש
פרובירט אנצוקומען צו א געוויסע סייט
וואס איז בלאקירט אונטער
אלע לעוועלס פונעם "גדר
פילטער" ,וויבאלד דער סייט
אנטהאלט דברים אסורים,
וועט ארויפקומען א "בלאק
דער מציאות איז ,אז וואס ס'איז כשר פאר
פעידזש" ,וואס וועט מעלדן אז
א גוי ,איז ווייט-נישט כשר פאר א איד .א גוי
דער סייט איז בלאקירט דורך
"גדר".
האט נישט קיין פראבלעם מיט גאר אסאך

זאכן וואס איז א פראבלעם פאר א איד,
ווידעראום איז דא די
אפציע פאר אזעלכע וועלכע
און במילא די בעסטע גוי'אישע פילטער
זוכן צו אנקומען צו "גרעי-
קומט נישט צו א 'אידישע' פילטער.
עריעס" )Gray Area( ,ד.ה .צו
א סייט אדער בלאט וואס איז
יא אויסגעהאלטן ,נאר עס איז
בלאקירט כפירה!
פשוט נישט אפען אונטער
אין אנדערע ווערטער ער איז א
אייער אנגעשטעלטע קאטעגאריע ,אין
דער "גדר פילטער"  -זייענדיג א
שומר אויף זיך אליינס ,וואס אין אזא
אזא פאל ביים פרובירן אנצוקומען צו דעם
"לייוו פילטערינג"  -בלאקירט דאס אויך
פאל איז גילטיג דער מאמר חכז"ל "אין
סייט וועט דער פילטער ארויפברענגען
אזעלכע סייטס וואס איר אינהאלט איז
א "קאוטש פעידזש" ,וואס וועט מעלדן
אפוטרופוס לעריות" ,אנדערש איז אבער
אנגעפילט מיט כפירה און מינות ,אנדערש
אז דער סייט איז געבלאקט אונטער
ביי "גדר פילטער" וואו דער פילטער ווערט
ווי די גוי'אישע פילטערס וועלכע וועלן
אייער קאטעגאריע ,און אויב איר דארפט
אינסטאלירט און קאנטראלירט דורך גדר.
טוען דאס בכלל נישט בלאקירן אונטער
צייטווייליגע צוטריט צו דעם סייט קענט
געווענליכע אומשטענדן .דאס זעלבע איז
איר אנקומען דערצו דורך א בייגעלייגטע
קאסטומייזד!
מיט אנדערע אידישע שמוציגע סייטס
לינק .אויב ווילט איר אז דער סייט זאל
שאין רוח חכמים נוחה הימנו ,וועלכע
די אלגעמיינע פילטערס זענען
ווערן פערמענאנט געעפנט ,וועט זיין
קענען נאר ווערן געפילטערט אונטער
סטענדערט פילטערס און זייער נישט
אן אנדערע לינק וואס וועט שיקן אייער
"גדר".
קאסטימייזד ,ד.ה .דער פילטער פארמאגט
פארלאנג צו גדר ,און איר וועט ערהאלטן
נאר די קאטאגאריעס וואס דער פירמע
גענצליכע צוטריט צו דעם סייט.
פילטערט עפפס!
שטעלט אהער ,און איר האט נאר צוויי
די אלגעמיינע פילטערס פילטערן
די "קאוטש פעיזש" אפציע וועט
אויסוועגן ,אדער שפארט איר צו א
נישט קיין 'עפפס' ,און אפילו אויב
אבער נאר זיין עוועיליעבל פאר א געוויסע
קאטעגאריע אדער לאזט איר דאס
סאשעל נעטווארקס וועלן זיין געבלאקט
צאל מאל א וואך ,כדי צו פארזיכערן אז עס
אפן .אזוי אז אויב דארפט איר פאקטיש
אויפ'ן בראוזער ,וועט עס אבער נישט
ווערט נישט באניצט דורך א צוווייטן.
צוקומען צו געוויסע סייטס ,דארפט איר
זיין געבלאקט ביי די 'עפפ סטאר' ,און
אויסוועלן א שוואכערע לעוועל ,וואס דאס
דער סמארטפאון באניצער וועט קענען
גאר שטארק
ברענגט מיט זיך אז מיליאנען אומנויטיגע
און אומ-אראפנעמבאר
דאונלאודן א באזונדערע עפפ פאר סאשיל
און אומאויסגעהאלטענע סייטס ווערן
נעטווארק ,און אזוי קענען צוקומען צו די
די אלגעמיינע פילטערס זענען גאר
אויטאמאטיש געעעפענט פאר אייך.
נעטווארקס ,אנדערש איז אבער מיט'ן "גדר
גרינג אראפצונעמען; א געניטער באנוצער
פילטער" וואס טוט יא פילטערן 'עפפס'.
אנדערש איז דער "גדר פילטער",
קען מיט אפאר קליקס צוריקגיין צו
וואס איז שטארק קאסטימייזד לויט
אומגעפילטערטע אינטערנעט .משא"כ
ברצותו מרחיב וברצותו מקצר!
יעדנ'ס פערזענליכע באנוץ .אפילו גרעפיק
דער "גדר פילטער" איז געבויעט געווארן
דיזיינערס ,עמעזאן פארקויפערס ,א.א.וו.
געווענליך ווען א מענטש לייגט ארויף
גאר שטארק און קען בעז"ה אויף קיין שום
קענען זיך באנוצן מיט דעם פילטער און
א גוי'אישע פילטער ,טוט ער דאס אליין,
פאל נישט ווערן אראפגענומען ,אזוי אז
רוב מאל האט ער אליינס די 'פעסווארד',
עס ווערט קאסטימייזד פאר זייער געברויך.
ס'איז א דויערהאפטע "גדר" פאר קינדער

און בחורים שטוב ,אז דער דעווייס זאל
אויף קיין שום פאל נישט קענען געעפנט
ווערן צום אינטערנעט.

סעקיוריטי!
"גדר" האט באזונדער אריינגעלייגט
שווערע הונדערטער טויזענטער דאלארן
אין די סעקיוריטי פון די פילטער,
נוצנדיג די מאקסימום "עדווענסד
סעקיוריטי פיטשערס" ,מיט די בעסטע
און פארגעשריטענסטע סערווערס ,און
בעקאפ סיסטעמס ,צו פארזיכערן אז
דער גדר פילטער איז גאר פארזיכטיג און
פארזיכערט צו ניצן ,אנע פראבלעמען.

גדר סיעל!
ביים אינסטאלירן דעם "גדר
פילטער" אויף סיי וועלכע דעווייס,
ווערט גלייכצייטיג ארויפגעלייגט א "גדר
סיעל" ,צו באצייכענען אז דער דעווייס
איז אוועקגעשטעלט מיט די בעסטע גדר
לשמירה און ס'איז אויסגעהאלטן צו ניצן.
אזוי אז ווען איר האט א טעכנאלאגישע
דיווייס זענט איר נישט עובר אויף "ולפני
עור לא תתן מכשול" ,וויבאלד יענער קען
זיך גרינג איבערצייגן אז אייער דעווייס
האט א שטאנדהאפטיגע פילטער.
ווי אויך ברענגט דאס א שטארקע
אויפטוה לגבי די אייגענע קינדער ,צו זעהן
א הבדל בין האיסור לההיתר ,אז זיי זאלן
קענען פארשטיין פארוואס זייער טאטע
מעג יא זיך ארומדרייען מיט א סמארטפאון.

קאסטומער סערוויס!
גדר האט אהערגעשטעלט א העכסט
פראפעסינאלע אפיס ,מיט עקספיריענסד
טעקנישאנס ,טראסטבארע און העפליכע.
יעדע פראגע ווערט גענטעפערט צייטליך
און יעדע סערוויס ווערט אהערגעשטעלט
אויפ'ן בעסטן אופן.
"גדר" ווערט געפירט מיט די העכסטע
מאס ביזנעס סטאנדארט ,האלטנדיג די
גאנצע צייט דעם קאסטומער פאר די אויגן,

אז דער קאסטומער זאל זיין באקוועם
און צופרידן אויפ'ן בעסטן פארנעם .גאר
אסאך כוח ווערט אריינגעלייגט אין די
קאסטעמער סערוויס ,סיי ביי די 'סופארט
טיעם' און סיי ביי די 'קאסטומער טיעם',
אז אלעס זאל זיך פירן אויף א העכסט
פראפעסיאנאלע אופן און סטיל.
דאס אליין איז נאך אן אייגנארטיגקייט
פון "גדר" ,מער ווי ביי די גוי'אישע
פילטערס .ביי די גוי'אישע פילטערס אויב
האט איר סיי וועלכע פערזענליכע פראגע/
געברויך וכדו' ,איז נישטא צו וועמען צו
רעדן .איר קויפט א פארטיגע פראדוקט
אן די מעגליכקייט פון קאסטומייזן לויט
אייער געברויך ,אנדערש איז אבער ביי "גדר
פילטער" ,וואו ס'שטייט שטענדיג גרייט א
געטרייע שטאב פון היימישע טרענירטע
מומחים ,וואס פארשטייען אייערע
ספעציפישע געברויכן און מ'קען סיי ווען
אריינרופן און האבן אן אוזן קושבת פאר

יעדע פראבלעם אדער פארלאנג.

באקוועמע שעות – לאקאציע!
לתועלת הציבור איז דער "גדר
אפיס" אהערגעשטעלט געווארן אויף
א באקוועמע לאקאציע אין צענטער
פון שטאט ,אויף  62ראטלעדזש סטריט,
צווישן בעדפארד עוועניו און ווייט עוועניו,
אהערגעשטעלט מיט באקוועמע שעות
פאר ביזנעסלייט און ארבייטער.
אדרבה! קומט אריין און באקענט אייך
מיט אונזער העפליכע שטאב ,און שטעלט
אוועק א "גדר" מעולה אויף אייערע
אינטערנעט-באזירטע כלים .דערמיט טוט
איר די בעסטע און פארזיכערסטע שריט
בעז"ה צו באשיצן אייך און אייער משפחה
פון די שעדליכקייט פון טעכנאלאגישע
כלים.

צום שלוס :ויכטיגע באמערקונג!

נאך אלעם שפירן מיר פאר וויכטיג צו אונטערשטרייכן ,אז דער "גדר
פילטער" זאל אויף קיין פאל נישט באטראכט ווערן ווי אן אויטאמאטישער
וועג וויאזוי צו כשר'ן דעם באנוץ פון סמארטפאונס און אנדערע אינטערנעט-
באזירטע כלים ,אזוי ווי עס איז דער פסק פון אלע פוסקי דורינו ובראשם כ"ק
מרן רבינו שליט"א ,אז דער וואס דארף דאס נישט לצורך פרנסה ,טאר דאס
נישט האבן אפילו מיט די שטארקסטע פילטער און בעסטע גדרים.
דער "גדר פילטער" איז נאר דא אין א בחינה פון "בוחר הרע במיעוטו",
אהערצושטעלן כאטש דער שטארקסטער "גדר" לויט וויפיל ס'איז שייך ,פאר
דער וואס דארף בהכרח אנקומען צום אינטערנעט לצורך מסחר ,אז ער זאל
האבן א שמירה מעולה נישט אריינצופאלן אינעם נעץ פון עבירות חמורות
וואס דער אינטערנעט שטעלט אהער.

כל מקום
שאתה מוצא "גדר"
אתה מוצא קדושה.
פונקט ווי א איד וועט נישט ארייננעמען אין מויל
א מאכל אן קיין הכשר ,אזוי טאר מען נישט האבן
א כלי אן קיין הכשר (דרשת מרן רבינו שליט"א ,כ"א כסלו תשע"ה)

