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Kevés annál idegesítőbb dolog van, mint amikor meglátogatsz egy weblapot és
pár másodperc múlva automatikusan elindul egy videó, vagy hanglejátszás. Nem
tudom, te hogy vagy, de nekem felmegy tőle az agyvizem. Ne vedd el a
választásom lehetőségét! Pontosan azt teszik. Ha megnéznék egy videót, vagy
hallganék egy hangfájlt, kattintással döntök arról.
Számíthatsz automatikus lejátszásra bármikor, ha az ABC, NBC, CBS, ESPN,
CNN, Fox és számos más média oldalt látogatsz meg. A frusztráltság elég lehet
arra, hogy elhatározd, soha többet nem látogatod meg az adott oldalt. Ám ismét
meglátogatod és ismét felbosszant.
Nos, nincs több bosszankodás. TE visszaveheted az irányítást és letilthatod a
média automatikus lejátszását. Hogy mennyire tudod a kontrollt visszanyerni,
erősen függ a használt böngészőtől. Megvallom, egészen mostanáig fogalmam
sem volt a lehetőségről. A szükséges változtatásokkal egy kicsit jobbá és kevésbé
bosszússá tettem az életemet. Amióta változtattam, soha többet nem találkoztam
egyetlen automatikusan lejátszódó média fájllal sem, amikor egy oldalt betöltök,
ám csak egy – pillanatnyilag az EGYETLEN – böngészőt használok, ami erre
képes.
Lássuk, hogyan állíthatjuk meg az automatikus médialejátszást a három nagyobb
böngészővel: az Operával, Firefoxszal és Chromemal.
Opera
Az autoplay megakadályozása az Operanál elég könnyű. Valójában az Opera
alapból kikapcsolt Flash fájlok lejátszási beállítással érkezik, ezért valószínűleg
nem kell semmit sem tenned … hacsak nem módosítottad.
Kattints az Opera menüjére és válaszd a Beállításokat, majd a Webhelyek
alkategóriát. Görgess le addig, amíg meg nem látod a Flash kategóriát és
gondoskodj a „Kérdezzen rá, mielőtt engedélyezi a Flash futtatását a webhelyek
számára (ajánlott)” kijelöléséről.
Lehet, hogy csak én érzem így, de bizonyos dolgok az Operanál késve jelennek
meg. Igen, ez jól működik a Flashekkel. Ám nem működnek ilyen jól a HTML 5
videókkal. Az ABC híroldalán a videó automatikusan indult el, de hang nélkül. A
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CBS híroldalán hanggal indult el a videó lejátszása. Vagyis valószínűleg lesz némi
probléma egyes oldalakon az automatikus médialejátszás miatt. Az Opera
próbálkozik, mégsem képes teljes megoldást kínálni a médiafájlok automatikus
lejátszásának megakadályozására. Osztályzat: hármas alá.
Firefox
A Firefox Quantum fejlettsége ellenére telepítéskor a beállításban a médiafájlok
automatikus lejátszása engedélyezett. Ám a kikapcsolása különösen egyszerű.

Nyiss egy új lapot és írd be „about:config” a címsorba. Kattints a megjelenő
„Elfogadom a kockázatot” feliratra. Ezután írd be „autoplay” a kereső ablakba. Az
első opció a media.autoplay.enabled opció értéke „true” (igaz), a Firefox
telepítésekor. Duplán kattints rá és az érték „false”ra (hamis) változik.
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Vajon működike? Világbajnok! Weblap betöltésekor nincs automatikus lejátszás.
Helyette le kell nyomnod a „Play” gombot a média fájl lejátszásához, a forrásától
függetlenül. A CBS híroldal, az automatikus médialejátszás egyik jelentős
erőltetője, többet nem játszik automatikusan videókat. Még a YouTube sem. A
„Play” gombra kell kattintanod bármikor, amikor videót le akarsz játszatni. Ezzel a
három „nagy” Linux böngésző közül egy majdnem teljesen egyszerű ki,
bekapcsoló gombot kapsz a médiafájlok automatikus lejátszásához. Osztályzat:
csillagos ötös.

(felhasználói beavatkozás kell a crossorigin iframekhez), vagy a Document user
activation required (felhasználói beavatkozás kell). Ne hibáztasd magad, ha nem
működne. Kipróbáltam az összes beállítást és soha, semmilyen változást sem
okozott. Második ütés.

Google Chrome

John Pallett, a Chrome Projekt menedzserének blogbejegyzése szerint:

Úgy tűnik, hogy a Google Chrome választotta a legáttekinthetetlenebb,
legcirkalmasabb,
túlbonyolított
módját
az
automatikus
fájllejátszás
kikapcsolásának. Lehet (ők állítják), de zavaros és a folyamat elég frusztráló. A
Google fejlesztői blogján a reakciók elég beszédesek a Google megközelítésével
kapcsolatban. A majdnem 300 kommentár túlnyomó többségénél az „egy felülíró
kapcsolót akarok” köszön vissza és, hogy a Google eljárásának alkalmazásával
SOK weblap összeomlik, Valójában úgy néz ki, mintha valaki leült volna és
NAGYON, NAGYON túlgondolta volna az ügyet.

A Chrome azt az elvárásaid tanulásával éri el. Ha nincs böngészési előzményed,
akkor a Chrome több mint 1000 olyan weblapra engedélyezi az autoplayt, ahol
azt tapasztaltuk, hogy a látogatók zöme a videókat hanggal játsszák. Ahogy a
webet böngészed a Chrome megfigyeli és engedélyezi azokon az oldalakon a
lejátszást, ahol az esetek többségében engedted, és kikapcsolja az oldalakon,
ahol nem. Így a Chrome személyre szabott, elvárható böngészési élményt nyújt.

Az előbb említett fejlesztői blog szerint két belső kapcsoló van, ami az
automatikus lejátszást kell, hogy hatástalanítsa. Ezek a –disable
features=PreloadMediaEngagementData
és
a
MediaEngagementBypassAutoplayPolicies. És mi történik? Úgy tűnik
egyáltalán nincsenek hatással az automatikus lejátszásra beállított média fájlokra.
Kipróbáltam egyenként és együttesen is és semmi változás sem történt. Első
ütés.
Akkor próbáljunk ki egy másik utat. A Chrome címsorába írd be: chrome://flags/

Még EGY dolgot próbálhatunk ki. A Chromeban van egy „Media Engagement
Index”, vagy MEI nevű lehetőség. A Chrome 66tól kezdve a böngésző „tanulja” a
weblapok autoplayjel kapcsolatos beállításaidat, hogy akarode, vagy sem.

Ahogy tanítod a Chromeot mostantól kattintanod kell a „play”re, de összes
ségében az új megközelítés blokkolja a nem kívánt lejátszások mintegy felét, így
kevesebb meglepetésben és nem kívánt zajban lesz részed, amikor először lépsz
egy oldalra. Az eljárás a legfrissebb Chromeverzióban már él, próbáld ki.”
A feltételezések szerint a Chrome tanulja a beállításaidat. Ugyanakkor,
akárhányszor leállítottam a média automatikus lejátszását a Chrome továbbra is
engedi, minden egyes alkalommal. Harmadik ütés. KIESTÉL!
Azt hihetnéd, hogy ezzel vége, de nem. A fejlesztők szitkozódásai miatt a Google
visszakozott ettől a (nem működő) szidalmazott autoplay eljárástól. Pallett a Bug
üzenetek oldalon a következőket hozta nyílvánosságra:
A Chrome 66ot frissítettük, az autoplay policyt eltávolítva a Web Audio APIból. A
változás nincs hatással a weboldalak médiáinak lejátszására, mivel az autoplay
eljárás érvénybe marad mind a <video>, mind az <audio> esetén.
Azért tettük mindezt, hogy időt adjunk a WebAudio API (pl. játék,
hangalkalmazások és RTC) fejlesztőinek a kódjaik frissítésére. A csapatunk
keményen dolgozik azon, hogy a felhasználók é s fejlesztők számára javítson a
dolgokon, de ez esetben nem jól kommunikáltuk az új autoplaypolitika hatásait a
Web Audio APIt használó fejlesztők felé.

#autoplay-policy. Az „Autoplay policy” lenyíló mellett válaszd ki, melyik eljárást
alkalmaznád: Default... felhasználói beavatkozás nem kell), User gesture…
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Az eljárást ismét bevezetjük a Chrome 70 (október) Web Audio APIjában. A
fejlesztők frissítsék a kódjukat az alábbi helyen található ajánlások szerint:
https://developers.google.com/web/updates/2017/09/autoplaypolicy
changes#webaudio
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A jelentés eredetileg egy az autoplayhez kapcsolódó
felhasználói interfész javaslathoz tartozott. Ahogy
mások is jelezték, ez az interfésszel kapcsolatos
nem egyértelmű feladat számos aprósággal. Mi
továbbra is keressük a módját, hogy jó hangélményt
nyújtsunk a felhasználóknak és a témát később
részletesebben kibontjuk itt.
Függetlenül attól, hogy a fejlesztők a Chrome 64 óta
tudták, hogy változás közeleg. A Chrome fejlesztői
miért nem voltak képesek egy sima kapcsolót adni,
amivel az autoplay ki és bekapcsolható, továbbra is
hatalmas
rejtély
maradt.
Csak
bízzák
a
felhasználókra a döntést. Ezen a módon mindenki
boldog lehetne és a „saját” útját járhatná. Osztályzat:
egyes.
Összegzés:
A Firefox messze a legjobb választás a média
autoplay vezérlése tekintetében. A teljes ellenőrzést
a felhasználó kezébe adja. Az Operat „a munka
folyamatban”nak
tekinthetjük.
Feltételezhetően
ennek az apróságnak a kezelését a felhasználóra
fogják bízni. Az Opera fejlesztői sokkal lassabban
haladnak,mint a Firefoxé, vagy a Chromeé. Ami a
Chromeot illeti, ne tartsd vissza a lélegzetedet, mert
megfulladnál. A folyamatuk annyira túlgondolt és
túlkomplikált, hogy semmi sem működik az
meghirdetettek szerint az autoplay kikapcsolását
illetően.

PCLinuxOS Magazine

Page 3

PCLinuxOS Magazine

Page 4

