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Firefox 2.0 – A „tûzróka” újratöltve
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A Firefox életútjának egy újabb mérföldkõhöz érkezett, hiszen október 24-én
megjelent 2.0-ás verziója. Egy ilyen váltáskor jó esetben kívülrõl belülrõl
megújul egy program. Lássuk a Firefox esetében mi változott és mi nem.

program frissítése elméletileg
a 1.5 verziótól kezdve
a Súgó/Frissítések menü alatt
automatikusan elindítható, de nekem
ez az út nem mûködött (program szerint nincsenek elérhetõ frissítések),
így a  firefox.hu oldalról szereztem
be a telepítõkészletet. Feltelepítése
után a program leellenõrzi az eddig
használt kiterjesztéseket, és ami nem
felel meg abból újabbat keres, majd
telepít vagy pedig letiltja az adott bõvítményt. Ezzel nem volt problémám,
szerencsére továbbra is tudom használni mindegyiket.
A böngészõ elindulása után egy új
modern felület fogadja a felhasználót,
s egybõl fel is ajánlja egy magyar nyelvû szótár telepítését, mely egy új lehetõséghez, a böngészõbe beírt szövegek
(fórumok, e-mailek, blogok) helyesírás
ellenõrzéshez kell. Eddigi tapasztala-
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taim szerint ez a szótár még nem
pontos, a legtöbb probléma az igekötõs igékkel van, hiszen mindet két
szóba akarja írni, de ezek ellenére is
dicséretes kezdeményezésnek számít.
Helyesírás-ellenõrzés, szavak hozzáadása a szótárhoz szövegszerkesztõknél megszokott módon történik.

Megújult a fülek kezelése
További újdonság, hogy minden fülre
külön bezáró gomb került, mely megoldás hasonlít az Operaban lévõre.
Ezt megváltoztatni a következõképpen lehet: A címsorba írjuk be:
about:config

majd keressünk rá a
browser.tabs.closeButtons ->
 szám

sorra. Itt a szám értéke lehet 0 , amikor
csak az aktív fülön látszik a gomb,
1 amikor minden fülön látszik (ez az
alapértelmezett), vagy 2, amikor egyiken sem jelenik meg.
Ennek a megoldásnak elõnye,
hogy egy fül bezárásához nem kell
azt megnyitni, (tehát senki sem látja
meg tartalmát) hanem elég csak
a bezárógombjára kattintani.
Az eddigi bezárógomb helyére egy lenyíló menü került, melyben felsorolásra
kerül a különbözõ füleken megnyitott
tartalom. Lehetõség van a bezárt oldalak ismételt megnyitására is, melyek
elérhetõek a Elõzmények/Nemrég bezárt
lapok korábbi verziókban nem szerepelõ új menüpont alatt. Ennek tartalma
a böngészõ bezárása után elveszik,
viszont az Elõzmények alatt megtaláljuk
az elõzõleg megnyitott oldalak listáját,
hogy ez is törlõdjön ki kell venni

a pipát az Eszközök->Beállítások->
Adatvédelem->Az elmúlt napban látogatott weboldalak megjegyzése sor elõl.

Témák és kiterjesztések
A témák és kiterjesztések kezelése egyszerûbbé vált. Közös kezelõfelületük
a eszközök/kiegészítõk alatt érhetõ el.
Itt ábécé szerint kerülnek rendezésre, és
nem telepítési sorrend szerint. Egyrészrõl lehetõségek között szerepel a kiterjesztések beállítása, letiltása és a törlése
is, másrészrõl az alapértelmezett téma
beállítása, eltávolítása. Egy új kiegészítõ
telepítése után szükséges a böngészõ
újraindítása, amit egy megjelenõ gomb
segítségével gyorsan meg is tehetünk,
ha ez megtörténik akkor az eredetileg
megnyitott oldalak visszaállítódnak.
Ha valakinek nem tetszik az új téma,
akkor lehetõsége van a régi visszaállításra, mely a  addons.mozilla.org/
firefox/3479/ oldalon található meg.
Telepítése után a csere az elõzõekben
ismertet menüpont alatt tehetõ meg.

RSS
Még mindig egyszerûen és könnyen
van lehetõség az RSS hírforrásokra
való feliratkozásra. De most már elég
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csak rákattintani az adott oldalnál
címsorban megjelenõ narancssárga
RSS ikonra. Miután ezt megtettük integrálhatjuk a hírforrást az élõ könyvjelzõkbe. Ezután adott oldal frissülésérõl itt is értesülhetünk, nem szükséges
felkeresni azt, ha pedig a megjelenõ
szalagcím felkeltette érdeklõdésünket
egy kattintással az adott cikkre kerülhetünk. Az Eszközök->Beállítások->
Hírforrások alatt beállíthatjuk az alapértelmezett hírforrás kezelõnket,
melyek közül három on-line szolgáltatót alapból is felajánl a program.

Biztonság
A Mozilla mindig arra törekedett, hogy
a Firefox legyen böngészõpiacon megtalálható programok közül a legbiztonságosabb, s ez marketing politikájának
is mindig szerves részét képezte.
A 2.0-ás verzióban jelent meg az úgynevezett adathalász támadások elleni
védelem (phising protection), ami
akkor lép mûködésbe, ha böngészõ
úgy értékeli, hogy a felhasználó megtévesztõ oldalra tévedt, ekkor egy
behajtani tilos tábla jelenik meg a címsorban, melynél egy figyelmeztetõ ablakban olvashatjuk, hogyha adatokat

adunk meg ezen az oldalon, akkor
azokat ellophatják, és javasolja, hogy
egy keresõoldal segítségével találjuk
meg a számunkra szükséges oldalt.
Ezen kívül a program nem engedi,
hogy egy weboldalról a felhasználó
jóváhagyása nélkül bármilyen program települjön a gépre.
Sokak szerint elmaradt az új verzióváltástól várt nagy durranás, de szerintem erre nem is nagyon volt szükség, mivel a Firefox eddig is teljes körû
szolgáltatást nyújtott alapfunkciói és
bõvítményei segítségével, s végezetül
szerintem bevált azaz álláspont, hogy
a böngészõ lehetséges új funkcióit
elõbb kiterjesztések formájában tesztelik és csak utána építik be a programba.
Fekete Imre
(imre.fekete@gmail.com)

Programtervezõmatematikusként
végeztem a Debreceni
Egyetemen. A Linuxtól kezdetben
idegenkedtem, de ma már csak azt
tudom mondani róla, hogy remek
rendszer.
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