
PCLinuxOS Magazine Page 1

Írta: Paul Arnote (parnote)

2014. április 28án Texstar berakta a PCLinuxOS tárolóba a Firefox 29.0át. A fal
egyik oldalán azok vannak, akik úgy érzik, hogy borzalmas, véres gyilkosság
szemtanúi. Ugyanazon fal másik oldalán a felhasználók dicsőítő énekeket
zengenek a Firefox 29.0ról. Úgy tűnik, senki sem ül a fal tetején. A felhasználók
vagy nagyon szeretik, vagy nagyon utálják.

A Firefox 29.0 teljesen új felhasználói felülettel jött ki (lent látható). A kritikák
alapvetően a Firefox megjelenésének változására irányulnak, ami az idő próbáját
kiállta, és a felhasználók által jól megszokott megjelenéstől való
elrugaszkodásban nyilvánul meg.

Az új arculat sok kritikusa szerint a megjelenés a Google Chrome böngészőhöz
hasonlít. Mások azért kritizálják, hogy a kedvenc Firefox kiegészítőik közül
néhány a továbbiakban nem működik. Ismét másoknak nem tetszik a szögletes
fülek lecserélése kerekítettre. Sok tekintetben az öreg, fáradt arculat, ami a
Firefoxot jelentette, sokaknak olyan volt, mint az otthona és nem látják okát,
hogy valamit „megjavítsunk”, ami nem romlott el.

Minden kritika jogos. De a szoftverek világában a dolgok fejlődnek és továbblép
nek, akár tetszik nekünk (vagy egyetértünk vele), akár nem. Az emberek ellen
állnak a változásoknak, különösen akkor, amikor úgy tűnik, a változás önmagáért
van. Sok tekintetben arra emlékeztet, amikor a KDE a 3.5ről, 4.xre változott.

Ami fölött, különösen az elején, könnyen átsiklunk, miközben a Firefox
fejlesztőket szidjuk és árulással vádoljuk, hogy a Firefox továbbra is olyan jól
konfigurálható, mint mindig. Csupán EGY Firefox kiegészítő segítségével olyan
„régi” felületet kaphatsz, amilyet csak akarsz.

Nem tetszenek a fülek fent? Nem gond. Leválasztanád az előrehátra gombokat
a címsortól? Könnyű estet. A kiegészítő panelt a Firefox ablakának aljába
akarod? Egyszerű, mint a pofon. Szögletes füleket kedveled a kerekítettek
helyett? Nema problema!

Csak töltsd le a Classic Theme Restorer v 1.1.8 nevű kiterjesztést és telepítsd a
Firefox 29.0 alá. Ezzel az EGYETLEN kiegészítővel megváltoztathatod
mindezeket és még másokat is.
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Négy beállító fül van, amin változtathatsz. Most nem veszem át ezeket, mert úgy
érzem, hogy többségük önmagától értetődő. Plusz, ha valamit átállítasz és nem
tetszik, elég egyszerű visszaállítani.

A következőben látható, ahogy a Firefox 29.0 nálam kinéz, miután Classic theme
Restorer kiegészítővel beállítottam.

Alaphelyzetben a menü nem jelenik meg a Firefox ablakának tetején. Hogy
megjelenjen, az egér jobb billentyűjével az eszköztár egy üres részén kell
kattintani és tegyél pipát a „Menüsor” elé.

Egy másik „tulajdonság”, ami a Google Chromera hajaz, az a „hamburger”gomb
az ablak jobb felső sarkában. A „hamburger”gomb, majd megjelenő menü
legalján a „Testreszabás” kiválasztásával, továbbfinomíthatod a Firefox kinézetét.

Mihelyst testreszabás módban vagy, majdnem mindent és bármit az általad
kívánt helyre mozgathatsz. Az eszközsorhoz hozzáadhatsz, vagy onnan
elvehetsz dolgokat. Egyszerűen ragadd meg a szükségtelen elemet és dobd a
„További eszközök és tulajdonságok”nak nevezett részre a bal oldalon.
Hasonlóképpen a „További eszközök és tulajdonságok” részben látható elemeket

egyszerűen húzd oda, ahol megjeleníteni akarod az Eszközsorban. Amikor
készen vagy, egyszerűen kattints a zöld „Kilépés a testreszabásból” gombra
(jobbra lent).

A kedvenc Firefox kiegészítők többsége a Firefox 29.0val is működik.
Ugyanakkor van egy nagyon népszerű kiegészítő, ami nem kompatibilis az újabb
Firefoxszal – legalábbis nem érhető el a szokásos módon. Ez a Forecast Fox
nevü kiegészítő és talán a legjobb időjáráselőrejelző kiegészítő, amit bármikor is
készítettek (a „beállított” Firefoxom képernyőképén a menüsorban láthatod
működni).

A legutolsó, 2.2.4es változat, ami a legfrissebb Firefox 29.0val megy, nem
érhető el a szokásos Firefoxkiegészítők között. Érthetetlen, hogy a Mozilla miért
nem tette elérhetővé, de a fejlesztők közreadtak egy frissítést. Tehát, innen
letöltheted.

Összegzés

Ha szereted a Firefoxot, gondolom, továbbra is szeretni – és használni – fogod.
Ha nem szereted az új megjelenést, valószínűleg gyökeret ver benned is, ahogy
a KDE 4.x és sok más szoftver „fejlesztése” tette. Ha mégsem, akkor –
gondolom – a böngészők piacán nézel majd körül cseréért.

Egy újabb előnyét fedeztem fel az újabb Firefoxnak: sokkal stabilabb, mint a
korábbi verziók voltak. Nem tudom miért, de a Firefox 25.0 óta minden változat
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majdnem naponta omlott össze az általam futtatott
számos gépen. A Firefox 29.0val, majd egy hónap
intenzív, folyamatos használat mellett összesen egy
összeomlást tapasztaltam.

A Firefox felhasználóit talán jobban aggaszthatja a
Firefox kinézetének változásánál az a tény, hogy a
Mozilla feladta és alkalmazta a DRMet (digitális
jogkezelést, vagy ahogy néhányan nevezik,
jogkorlátozást) támogató ajánlásokat. Ezek a
legfrissebb változások, amik igazán feltüzelhetik a
Firefox közösségét, sokkal inkább, mint a
megjelenés puszta változása. A Firefox borzasztóan
sok felhasználója úgy érzi, hogy a „Mozilla” eladta
őket a DRM tartalom felkarolásával. Ha még eddig
nem hallottál volna erről, akkor biztosan fogsz. A
Firefoxtűzvész épphogy csak lángra kapott. Hogy
mikor fogják bevezetni, bizonytalan. A felhasználói
kiadásba történő teljes bevezetés előtt hónapokon
keresztül kell tesztelni.
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