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Firefox kiterjesztései

(3. rész)

A Firefox kiterjesztéseinek száma az utóbbi idõben is folyamatosan növekedett. Sajnos ezek közül egy jó pár egy adott honlap reklámozást szolgálja,
de ha ezeket kihagyjuk akkor is rengeteg új funkcióval bõvíthetjük a böngészõnket. Ebben a hónapban nem egy téma köré csoportosítottam a bemutatandó kiterjesztéseket, hanem az új felfedezetteim közül választottam
ki az érdekesebbeket.

Ha valaki nem szereti azt, hogy
a körülötte lévõ emberek meglátják,
hogy a böngészõ különbözõ fülein
milyen oldalakat nyitott meg, annak
ajánlom a TabRenamizer-t. A program megváltoztatja az aktuális oldal
kivételével az összes fül feliratát valamilyen semleges oldaléra. Ha az
Eszközök/Rename tabs (auto) lehetõség be van jelölve, akkor ezt mindig
megteszi és egy gyors ctrl-t megnyomása után már el is vannak
rejtve az oldalak.
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TabRenamizer
1. ábra Ezen a képen Temporary Inbox menüsora látható

Idokep.hu
Egy magyar kiterjesztéssel folytatnám e havi bemutatómat. E program
segítségével megjeleníthetõek a különbözõ magyarországi városokhoz
tartozó idõjárási adatok. Elõször
az idokep.hu feliratra kell kattintani
a státuszsorban, ekkor megjelenik
a választott városunkhoz tartozó
hõmérséklet adat. E névre jobb egérgombbal kattintva megkapunk még
pár adatot a térségrõl valamint
itt válthatunk a városok között, és
a idokep.hu oldalhoz tartozó különbözõ térképeket (hõ, szél felhõ, légnyomás) is itt hozhatjuk be, melyek folyamatosan frissülnek. Az oldal hivatalos mérési adatokat, és a látogatók
által beküldötteket is tartalmaz.
Nekem ez a kiterjesztés jobban tetszett, mint a hasonló szolgáltatásokat
nyújtó Forecastfox, mely segítségével
nemzetközi adatok is elérhetõek.

www.linuxvilag.hu

2. ábra Ezen a képen a ReminderFox feladatütemezõje látható

Temporary Inbox
Manapság már a legtöbb oldal
a különbözõ szolgáltatási elérését,
melyek akár egyébként ingyenes is
lehetnek regisztrációhoz köti. Aki nem
szeretné megadni valós e-mail címét
vagy már unja a spam áradatot, annak
célszerû ebben az esetben egy eldobható e-mail címet megadni. Egy ilyen
e-mail cím gyors megszerzését segíti
elõ a Temporary Inbox.
Ha egy olyan oldalra kerülünk, mely
regisztrációt kér, akkor egyszer rákattintunk a random e-mail gombra,

amely megad egy valami@temporaryinbox.com címet ezt kell megadnia
sajátunk helyet. A megerõsítést kérõ
levél a temporaryinbox.com oldalára
érkezik. a check gomb lenyomása után
megnézhetjük a kapott levelet, ahol
a szokásos megerõsítõ linkre kattintva
már aktivizáltuk is regisztrációnkat.
A levél hat óra után automatikusan
törlõdik. Ha kiléptünk a Firefox-ból,
de késõbb ellenõrizni akarjuk az ideiglenes postafiókunkat, akkor a check
elõtti üres beviteli mezõbe a kukac
jel elõtti szöveget be kell írni.
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3. ábra Ezen a képen a ReminderFox
figyelmeztetõ ablaka látható

eseményeket. Megadhatjuk, hogy az
esemény ismétlõdik-e évente, havonta,
hetente vagy naponta. Legyen-e riadójelzés vagy sem. Az eseményeket 15
napos intervallumban mutatja, amely
megváltoztatható. A böngészõ adott
napi elsõ elindulásakor figyelmeztetõ
ablak jelenik meg a teendõinkkel.

TrustWatch Search
Az e havi utolsó kiterjesztés,
a TrustWatch Search biztonságosabbá teheti a böngészést az által,
hogy a Google, a Yahoo és az
MSN találati oldalain megjelenõ
linkeket leellenõrzi, hogy nem
szerepelnek-e a TrustWatch által

4. ábra Ezen a képen a ReminderFox által megjelenített fülek láthatóak

Hasonló szolgáltatást nyújt a magyar
INFA (Internet Fejlesztési Alapítvány ),
melyet a  www.no-spam.hu/ címen
érhetünk el, itt meg kell adni egy
valós címet, ahova továbbítódni fognak a levelink, és ide kapjuk meg
a valami@no-spam.hu címünket, amit
bárhol fel is használhatunk, ez a cím
egy általunk beállított idõ után, mely
nem lehet több 45 napnál, törlõdik.

Firefox Showcase

ReminderFox

Number Madness

A kiterjesztés feltelepítése után egy
bokréta jelenik meg a státuszsor jobb
oldalán. Ha felé visszük az egeret,
akkor megjelenek a mai és a közelgõ
események valamint a mai teendõk,
ha vannak ilyenek. A bokrétára kattintva megjelenik egy naptár, ahol
a különbözõ napokhoz rendelhetünk

A kiterjesztés egy érdekes kezdeményezés, a tili-toli játék egy megvalósítása, melyet a Games/Number Madness
telepítés után megjelenõ új menüben
indíthatunk el. Használatához nem
kel felkeresni egyetlen oldalt sem.
A játék lényeg, hogy számokat kell
sorba rendezni.
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A program a böngészõ fülek újfajta
elrendezését teszi lehetõvé. Az F12
lenyomása után egy új ablakban megjelenek a különbözõ fülek tartalmai,
ezek közül egy kattintással választhatunk, majd pedig ezután visszakerülünk a böngészõhöz. Nem kell a fülek
között váltogatni egybõl szembetûnik,
hogy melyik oldalt kerestük.

vezetett fekete listán. A link meglátogatása elõtt megnézhetjük,
hogy más felhasználok esetleg
nem találták-e gyanúsnak a kérdéses honlapot és, hogy fûztek a megjegyzést az oldalhoz.
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.

