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A Mozilla új Firefox Quantum böngészője egy csomó újdonságot és frissítést 
hozott magával. Most gyorsabb, könnyebb és sokkal rendezettebb, mint amilyen 
bármikor volt. Ugyanakkor az új Firefox Quantum-nál, ami leválasztotta a komplett 
témákhoz használt régi API-t és más bővítményeket, a felhasználók 
megszenvednek a böngésző felületének testre szabásával.

Szerencsére a Firefox 57 felülete az alap „bőr” lecserélésével könnyen 
módosítható. Egyszerűen készíthetsz egy sor CSS szabályt, amivel a Firefox 
felületét olyanra változtatod, amilyenre akarod. Ebben az oktatóban együtt 
megtanuljuk hogyan csináljuk.

1. lépés: keresd meg a userChrome.css fájlodat

A userChrome.css fájl az, amit a Firefox-felülettel kapcsolatos CSS szabályaid 
tárolására fogsz használni. A fájlnak egy chrome nevű könyvtárban kell lennie a 
Firefox default profiljában. Általában ezek a könyvtárak alapból nincsenek, de 
létrehozhatjuk.

Hogy könnyebb legyen, nyisd meg a Firefox fő menüjét és lépj be a Súgó → 
Hibakeresési információk-ba. A Profilkönyvtár alatt kattints a „Könyvtár 
megnyitása” gombra. Ennek meg kell nyitnia az aktuális Firefox profilkönyvtáradat:

Most készítsd el a chrome könyvtárat és azon belül csinálj egy üres 
userChrome.css fájlt. Most már elkezdheted kedved szerint berakni a fájlba a 
CSS-szabályokat, amiket a Firefox induláskor automatikusan betölt (a fájl 
módosítása után a Firefox-ot újra kell indítani).

2. lépés: engedélyezd a böngésző eszközkészletet

A Firefox felület számára CSS-szabályok írásához ismerned kell a használatra 
alkalmas és elérhető CSS-kijelölőket. Például használhatjuk-e a #tab-bar-t a 
Firefox fülekhez tartozó CSS-ek módosítására? Mi a választék itt? Emiatt kell 
engedélyezned egy „Böngésző eszköztár” nevű opciót.

Ehhez nyisd meg az „Elemek vizsgálata” opciót a helyi menüből (megnyitott 
weblap bármely részén jobb kattintás) és nyisd meg a beállításokat a következők 
szerint.:
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Görgess le a „Speciális beállítások”-hoz és a „Böngésző chrome és kiegészítő 
hibakeresés ...be” és a „Távoli hibakeresés ki/be” előtti jelölőket aktiváld, ahogy a 
képen is látható:

Most a menüben „Eszközök → Web fejlesztő → Böngésző eszköztára”-t nyisd 
meg. Ehhez hasonló felirat jelenik meg, üss OK-t:

A böngésző eszköztár ablakának kell megjelennie, ami a Firefox felülete 
szerkezetének elemzésére alkalmazható:

Kattints az „inspector” gombra (balra az első) annak érdekében, hogy az elemeket 
az egérrel megvizsgálhasd:

Ezután az egérmutatót bárhová viheted a böngésző ablakán belül, hogy megtudd 
az egyedi azonosítóját (ID). Például, ha a navigációs sávra helyezed, akkor látni 
fogsz egy piros szaggatott vonalt körülötte:
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Vedd észre az id=”nav-bar” CSS-jelölőt a kódban. Azt jelzi, hogy használhatod a  
#nav-bar-t a userChrome.css fájlodban a navigációs sáv módosítására. Például 
ha például teljesen fehérre akarom módosítani a kereső sáv hátterét, a 
következőket kell a userChrome.css fájlohoz adnom:

#navbar {
  background: #fff !important;
}

Ne feledd az „!important” használatát minden készített CSS szabálynál, hogy 
felülírd a Firefox alap kinézeti szabályait. Ellenkező esetben meg fogsz őrülni, 
hogy a szabályaid nem érvényesülnek. Szintén ne felejtsd el újraindítani a Firefox-
ot minden módosításod után.

A Firefox újraindítása után ezt fogom kapni:

Javaslom a Tab Center Redux kiterjesztés telepítését, ami oldalsávot csinál a 

megnyitott fülek számára. Ezután a következő CSS-szabályokat alkalmazhatod a 

userChrome.css-ben:

#tabbrowser-tabs {
    visibility: collapse !important;
}

#sidebar-box {
    overflow: hidden;
    min-width: 0px;
    max-width: 0px;
    position: fixed;
    border-right: 1px solid #eee;
    transition: all 0.2s ease;
    z-index: 2;
}

#sidebar-box:hover,
#sidebar-box #sidebar {
    min-width: 200px !important;
    max-width: 200px !important;
}

#sidebar-box #sidebar-header, #sidebar-box ~ #sidebar-splitter {
    display: none;
}

#sidebar-box #sidebar {
    height: 100vh;
}

#urlbar {
    border-radius: 0px !important;
}

Íme, ahogy a böngésződ kinéz majd:

3. lépés: kezdj el kísérletezi

Most már tudod, hogyan készíts CSS-szabályt igény szerint, a böngésződ 
bármely részének módosítására. Megváltoztathatod az alap „bőrt”, vagy a 
böngésződ felületének szerkezetét tetszés szerint.
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A füleket bal oldalon rejtve találod:

#identity-box: kis terület az URL-sávban, ami az információs és kapcsolatra 
vonatkozó ikonokat tartalmazza.

#sidebar-box: a “Tab Center Redux” kiegészítő által létrehozott oldalsó fülsáv.

#back-button: a navigációs sávban a visszaléptető gombot adja fel.

#forward-button: az előre gomb.

#reload-button: az újratöltés gomb.

#home-button: a kezdőlap gomb

#downloads-button: a letöltés gomb.

#PanelUI-menu-button: a Firefox fő menüsávjának gombja.

A többi jelölővel a fenti három lépésben leírt módon megismerkedhetsz. Bármilyen 
CSS-stílust használhatsz annak érdekében, hogy a neked legjobban tetsző 
kinézetet és érzetet létrehozd.

Ha mindig látni szeretnéd a füleket a bal oldalon, egyszerűen cseréld le a 
#sidebar-box részét a következő kódrészletre:

#sidebar-box {
    overflow: hidden;
    min-width: 32px;
    max-width: 32px;
    position: fixed;
    border-right: 1px solid #eee;
    transition: all 0.2s ease;
    z-index: 2;
}

#appcontent {
    margin-left: 32px;
}

Ekkor jobb képet kapsz:

A következő CSS-jelölők listája, amivel kezdhetsz:

#appcontent: a Firefox webképe (a weblap maga).

#tabbrowser-tabs: a fülsáv a Firefox tetejénél.

#urlbar: a címsáv a navigációs sávban.
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Következtetések

Noha a Firefox 57-tel a teljes Firefox témakészletet 
elvesztettük, a felhasználói felületet elég magas 
szinten testre szabhatjuk. A jövőben valószínűleg 
telepíthetünk majd kész témákat módosított 
userChrome.css fájlokkal, hogy a Firefox-ot számos 
más módon és kombinációban alakítsuk át.

Amennyiben van konkrét ötleted, vagy felületed 
ehhez kapcsolódóan, ne habozd megosztani velünk.
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