Alkalmazások

A Firefox kiterjesztései
Sok lelkes programozó nem elégedett meg a Firefox eddigi tudásával, hanem
úgynevezett kiterjesztések fejlesztésébe fogott, melyek segítségével az élet
különbözõ területeirõl származó igények kielégítésére alkalmas funkcióval
bõvíthetjük a böngészõt. A következõkben ezekbõl mutatok be néhányat.

Firefox egy ingyenes, nyílt
forráskódú, Mozilla alapú
webböngészõ Windows,
Linux és Mac OS X rendszerekre.
Jól használható kiterjesztései nélkül
is, de teljes értékûvé csak ezekkel
válik. Már most számos elérhetõ ezekbõl, és számuk folyamatosan növekszik. Újakat telepíteni a következõképpen lehet: a Firefox menüjében
Eszközök/Kiterjesztések-re kattintunk,
és a felugró ablak jobb alsó sarkában
kiválasztjuk „További kiterjesztések
letöltése” lehetõséget.
Ekkor a Mozilla oldalára jutunk, és itt
megtalálhatjuk az egyes kategóriákban a nekünk megfelelõt. A választható lehetõségekbõl mutatnék be párat:
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1. ábra Ezen a képen a már telepített kiterjesztéseket összefoglaló ablak látható.

Gmail Space
A Gmail Space használatához szükség
van egy gmail-es e-mail címre. A segítségével az e-mail tárhelyünket fájlok
tárolására használhatjuk fel. Feltelepülése után az Eszközök/GSpace-re kattintva indítható el, valamint megjelenik egy nyomógomb a böngészõ jobb
felsõ sarkában, ami a Gmail Space beállításainál kikapcsolható. A megjelenõ
új fül bal felsõ panelében jelenek meg
az aktuális gép fájljai, bejelentkezés
után pedig a jobb felsõn a Gmail-en
tároltak. A húzd és ejtsd módszer nem
mûködik a középen található nyilakkal
lehet a fel/letöltés elindítani. A program üzenetei a jobb alsó sarokban lévõ
négyzetben jelenek meg angolul.

PDF Download
Ha egy olyan linkre kattintunk rá,
mely egy .pdf kiterjesztésû fájlt

www.linuxvilag.hu

2. ábra Ezen a képen a Gmail Space látható munka közben

nyitna meg, akkor ezzel a kiterjesztéssel már nem a Firefox alapmegjelenítõje indul el, mely sok esetben

lassú, hanem egy menü jelenik
meg. Itt kiválaszthatjuk, hogy
mi történjen az állománnyal.

2006. július
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Tabbbrowser Preferences

3. ábra Ezen a képen a Pdf Download felugrómenüje látható

4. ábra Ezen a képen a Flashgot jobb egér kattintással elérhetõ funkciói láthatók

(Letöltés, megnyitás, nézet
HTML-ként)
A Pdf Download beállításainál megadhatjuk, hogy milyen program nyissa
meg a pdf állományt.

–

–

Flashgot
A legnépszerûbb kiterjesztés, mely
leegyszerûsíti a kommunikációt
a kedvenc letöltést vezérlõ programunk és a Firefox között. Több tucatnyi vezérlõvel mûködik együtt, melyek listája megtalálható a angolul:
 www.flashgot.net/features címen.
Jobb egér kattintással elérhetõ
funkciói:
„Minden letöltése Flashgot-tal” az
oldal teljes tartalmat letölthetjük.

–

Galéria készítése
Miután a galéria készítésre kattintottunk megjelenik egy ablak ahol beállíthatjuk, hogy milyen minta szerint
ismétlõdik a tartalma. Ismétlõdõ
mintát []-ben kell megadni
1. Ha számokban térnek csak el,
akkor :

–

–

„Böngészõlapok letöltése
Flashgot-tal” az elõzményekben
megtalálható honlapok közül
választhatjuk ki, hogy melyiket
akarjuk letölteni.
„Link letöltés”, ha egy linkre kattintunk, letölti annak tartalmát.
„Kijelölés letöltése Flashgot-tal”
A felhasználó által kijelölt tartalom
letöltése.
„Galéria készítése” A kiterjesztés
által nyújtott bónusz funkció,
mely segítségével összeállíthatunk egy oldalt a különbözõ
helyekre elszórt hasonló nevû
fájlokból. Így könnyebben és
gyorsabban tölthetjük le azokat,
mint a „Minden letöltése
Flashgot-tal” funkcióval.

Melynek jelentése a konyvtar01-gyel
kezdve 1 lépésközzel készítsen galériát a fájl01-tõl a fájl10-ig egy lépésközzel az összes ilyen nevû fájlból
2. Ha az ábécé betûiben különböznek
akkor: [kezdõbetû-utolsóbetû]
kell megadni, ebben az esetben
nincs lépésköz. Egyesével végig
megy az ábécé megadott részén.

[elsõszám-utolsószám;lépésköz]

Például:
www.valami.com/konyvtar
 [01-10;1]/fájl[01-10;1].jpg
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3. JavaScript függvényt is megadhatunk [] között, de akkor ezt
elõtte definiálni kell a „Javascript
függvény” fülön.

Feltelepülése után bõvül a Firefox fülkezelési beállításainak a lehetõségei.
Lássunk néhányat ezek közül.
Hivatkozások/Külsõ hivatkozások
megnyitása: Új ablakban
(Ez a Firefox alapértelmezése),
új böngészõlapon vagy a jelenlegi
böngészõ lapon.
Megjelenítésen belül megadható,
hogy a fülek alulra kerüljenek,
megjelenjen egy gomb, melynek
segítségével új fület nyithatunk
(Ez gyorsabban megoldható a Ctrl+T
lenyomásával)
A Beállításoknál megadhatjuk,
hogy egy fület a középsõ egérgombbal bezárhassunk, és legyen-e
figyelmeztetés, ha több böngészõ
lapot tartalmazó ablakot akarunk
bezárni. Ez utóbbi igen hasznos,
ha mondjuk valamelyik lapon be
vagyunk jelentkezve egy oldalra,
és elfelejtettünk kijelentkezni.
Böngészõlapoknál megadható többek
között, középsõ egérgombbal nyithassunk meg egy hivatkozást.
Böngészõfüleket aktiválódása,
ha az egér föléjük ér.

Ambiance
Ha valaki már unja a szürke színû
böngészõt és szeretné, ha a program,
mint a kaméleon változtassa a szintén, akkor érdemes feltelepíteni az
Ambiance-t, mely megpróbálja kitalálni, hogy milyen színû az éppen
meglátogatott oldal, és a böngészõ
kinézetét ehhez alakítja.
Zárásképpen megemlíteném,
hogy ugyanarra a problémára már
többféle megoldás is születhetett.
Az itt bemutatott bõvítmények csak
kiragadott lehetõségek, melyeket
gondolatébresztõnek szántam.
Érdemes havonta ellátogatni
a Mozilla oldalára, majdnem biztos,
hogy egy újabb érdekes funkcióval
bõvülhet a böngészõnk.
Fekete Imre
(imre.fekete@gmail.com)

Programtervezõ-matematikusként végeztem
a Debreceni Egyetemen. Jelenleg rendszergazdaként
dolgozom. Kedvenc böngészõm
a Firefox.

