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Írta: Paul Arnote (parnote)

A  2018.  júniusi  számban  részleteztem  a  webböngészők  automatikus 
médialejátszási  részének  kikapcsolási  módjait.  Ha  olyan  vagy  mint  én,  akkor 
utálod  a  weblapok  automatikus  médialejátszását.  Ez  egy  olyan  gomb,  amit  ha 
megnyomnak, akkor vérbe borul a  tekintetem. Sok esetben elég ahhoz, hogy az 
adott weblapot  többet ne  látogassam meg. Én akarom eldönteni, hogy mikor és 
milyen  multimédiát  akarok  megnézni,  ha  egyáltalán  akarok.  Nézhetsz  engem 
ódivatúnak, de én nem vagyok rest kattintani, ha valamilyen médiatartalmat meg 
akarok nézni, amennyiben a megnézéséről döntök.

Amikor a  cikket eredetileg  írtam, a Firefox volt  az EGYETLEN böngésző,  ami a 
felhasználóra  bízta  az  automatikus  lejátszás  fölötti  teljes  ellenőrzést.  Google 
Chrome:  felejtsd  el.  Opera:  talán,  bizonyos  esetekben.  Ám  a  Firefox  teljesen  a 
felhasználóra  bízta  a  vezérlést.  Csak  annyit  kellett  tenni,  hogy  a  Firefoy 
about:config beállításában a media.autoplay.enabledet falsera kellett állítani.

Október  táján  a  Firefox  fejlesztői  kicsit  változtattak  a  felhasználók  számára  az 
autoplay  feletti  ellenőrzést  lehetővé  tévő  beállításokon.  Elképzelheted  a 
csodálkozásomat,  amikor  hirtelen,  azt  hívén,  hogy  teljesen  leállítottam  a  sávok 
automatikus  lejátszását,  a  Firefox  Quantum  63ra  frissítést  követően  elkezdte 
automatikusan  lejátszani  a  multimédiákat.  Az  nem  kifejezés,  hogy  csalódott 
voltam!

A  Firefox  fejlesztőinek  legutóbbi  fejlesztései  sokkal  nagyobb  kontrollt  adnak  a 
felhasználóknak  a  multimédia  autoplayvel  kapcsolatban.  A  változások  azt 
célozzák,  hogy  a  multimédiát  lejátszani  nem  akaró  felhasználót  kijátszani 

szándékozó megátalkodott webfejlesztők erőfeszítéseit megakadályozza. Vagyis, 
a változtatások a felhasználónak még nagyobb ellenőrzést adnak.

A gyors és drasztikus módszer az autoplay megállítására a Firefox Preferences 
megnyitás  (lenyíló  menü  →  Beállítások)  és  azon  belül  a  „Adatvédelem  és 
biztonság”  fülnél  legörgetni az „Engedélyek” részhez, majd a „Weblapok hanggal 
rendelkező médiatartalma automatikus lejátszásának blokkolása” elé jelzést tenni. 
Akár  meg  is  jelenhet  egy  a  választó  lista  „engedélyez,  engedély  kérése,  vagy 
mindig  tilt”  lehetőségekkel. Ha megjelenne, akkor  válaszd a  leginkább kedvedre 
valót. Egyszer nekem megjelent, amikor más beállításokat végeztem, azóta nem 
bírom rávenni a Firefoxot, hogy ismét feladja nekem a listát. Még csak „felfedező 
módban”  voltam  akkor  és  nem  csináltam  képernyőképet.  Bármi  is  legyen,  az 
előbbi beállításokkal elérhető amit kerestem (és feltehetően te is kerestél).

Ugyanakkor, a teljes ellenőrzés érdekében bele kell ásnod magad a Firefoxba az 
about:configon át. Ha megnyitod a konfigurációs beállításokat  (és megígérted, 
vigyázol) írj „autoplay”t a kereső mezőbe.

A  fenti  kép  mutatja  az  autoplay  jelzők  alapállapotát,  közte  a 
media.autoplay.enabled beállítást, ami  júniustól falsera  lett állítva. Vedd észre, 
hogy  ez  a  beállítás  a  továbbiakban  nem  szükséges.  Jobb  kattintás  rajta  és 
válaszd  a  „Reset”et.  Ha  megtetted,  a  következő  Firefoxújraindítás  eltávolítja 
bejegyzést.  A  gépemen  meghagytam,  mivel  semmit  sem  zavar.  Tehát,  mielőtt 
teljes beállítást csinálnánk nézzük meg az egyes beállítások szerepét.
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*  media.autoplay.default  –  meghatározza  a  böngésző  autoplay  működését. 
Alapérték a 0.
• 0 érték: autoplay engedélyezett.
• 1 érték: autoplay blokkolt.
• 2 érték: felhasználói beavatkozást vár.

•  media.autoplay.askpermission  –  meghatározza,  hogy  az  automatikus 
(hanggal) lejátszásra állítva várjae a felhasználói beavatkozást. Alapérték a false.
•  True érték: a prompt megjelenik a felhasználói felületen.
•  False érték: a prompt letiltott.

• media.autoplay.enabled.usergesturesneeded – Meghatározza, hogy   
hanggal  kísért  médiát  tartalmazó  oldal  esetén  szükségese  felhasználói 
beavatkozás. Alapérték a False.

• True érték: a laphoz felhasználói interakció kell.
•   False érték: beavatkozás nem szükséges.

• media.autoplay.allowmuted – meghatározza, hogy a hang nélküli, vagy            
letiltott  hangú médiára az autoplay engedélyezette. Alapérték a true.
• True  érték:  a  hang  nélküli,  vagy  lekapcsolt  hangú  médiára  az  autoplay 
engedélyezett.
• False érték: a lekapcsolt hangú, vagy hang nélküli médiára az autoplay tiltott.

• media.autoplay.blockwebaudio – meghatározza, hogy az autoplay                 
blokkolása  a webaudiora is érvényese. Alapérték a false.
•  True érték: a webaudio is blokkolt.
•  False érték: a webaudio nem blokkolt.

Legjobb  tudomásom  szerint  a  media.autoplay.blockevent.enabled  beállítása 
határozza  meg,  hogy  a  végfelhasználó  tudjae  blokkolni  a  multimédiát  a  Firefox 
beállításaiban.  Noha  nem  látom  teljesen,  hogy  miért  kellene  a  végfelhasználót 

kizárni  a  beállításokhoz  való  hozzáférésből,  lehetnek  olyan  esetek,  amikor  a 
rendszergazdának fontos lehet ezt megtenni.

Tehát,  az  összes  autoplay  beállítást  átnézve  a  fenti  képen  láthatók  az  általam 
választott beállítások (félkövéren szedett). És tudod mit? Működik. Most boldogan 
visszakaptam  az  én  kis  világomat,  ahol  a  weblapokon  a  multimédia  elemeinek 
lejátszása nem indul el automatikusan. EZ AZ!

Pletykálnak  arról,  hogy  a  jövő  Firefox  kiadásaiban  az  autoplay  alapból  le  lesz 
tiltva. Na AZ lesz egy örömteli, ragyogó nap a Firefoxfelhasználók számára!
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