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AutoplayStopperGooglenak  haza  jelentő”  hajlama  miatt.  Emellett  a 
Google  Chrome  memóriakezelése  egyszerűen 
siralmas.  A  Chrome  hajlamos  eltéríteni  a  CPU
ciklusokat  és  a  RAMot,  mintha  vattacukor  lenne  a 
vásárban.  Az  Opera  egyszerűen  „furcsa”  volt 
nekem. A  webről  eltérő  gondolkodást  testesít  meg. 
Midora  sebessége  és  kis  mérete  egyszerűen  túl 
kevés  a  legtöbb  dologhoz,  amiket  egy 
webböngészőtől elvárok. Ez csak a jéghegy csúcsa. 
Kipróbáltam  a  PCLinuxOS  tárolójában  található 
legtöbb böngészőt egyszer, vagy máskor.

Ez  azt  jelentené,  hogy  tökéletesnek  tartom  a 
Firefoxot?  Nem.  Vannak  változások,  amiket 
szeretnék  látni.  Miközben  úgy  érzem,  hogy  az 
elérhető  teljes  értékű  böngészők  közül  a  Firefox 
memóriakezelése a  legjobb,  jobb  is  lehetne (persze 
az  is  segítene,  ha  nem  tartanék  egyszerre 
megnyitva  annyi  fület).  Arra  is  vágyom,  hogy 
háttérmentést  készítsen  az  összes  megnyitott  fül 
pillanatnyi  állapotáról,  hogy  amikor  rossz  Firefox 
ablakot zárok be (amikor több Firefox példányt tarok 
nyitva, mint amikor külön Firefox ablakban szedek le 
média folyamot).

Ám nem azért kezdted el a cikket olvasni, hogy en
gem hallgass, ahogy elragadtatással fényezem ked
venc  Firefoxomat.  Találtam  magamnak  két  olyan 
Firefoxkiegészítőt, amit számomra csodaszer. Egyik 
megold egy létező és fejlődő gondot, a másik  segít 
a Firefox gyorsításában és hatékonyabbá tételében.

Írta Paul Arnote (parnote)

Én  keményvonalas  Firefox  hívő  vagyok.  Azóta 
használom,  amióta  megjelent,  pontosan  úgy 
működik,  ahogy  azt  akarom  és  kell.  Csakúgy  mint 
minden  Firefoxhasználó,  van  egy  gyűjteményem  a 
szükséges kiegészítőkből, amiket használok. Igen, a 
váltás Firefox Quantumra kicsit fájdalmas volt, mivel 
meg  kellett  válnom  néhány  abszolút  kedvenc 
kiegészítőmtől.  Azon  kiegészítők  fejlesztői  azt 
választották,  hogy  nem  alkalmazkodnak  az  új 
kiegészítő  architektúrához,  amit  a  Quantum  hozott. 
Ám  a  legtöbbjük  helyettesítőjét  megtaláltam  és  az 
élet ment tovább.

Oh,  igen  kipróbáltam  más  böngészőket.  Egy  ideig 
kedveltem a Chromiumot az első napokban. Mindig 
is  gyanakvó  voltam  a  Google  Chromemal 
kapcsolatban,  a  „a  minden  tevékenységről  a 

Tudom,  már  legalább  kétszer  írtam  a  magazinban, 
hogy  mennyire  fárasztó  a  média  automatikus 
lejátszása.  Webalapon  görgetsz  lefelé  és  hirtelen 
elindul  egy  videó  és  egy  ORDÍTÓ  hang.  Az  MLB 
oldala  különösen  notóriusan  játszik  le 
automatikusan médiát. Csak azért, mert van ott egy 
videó,  amit  megnéznél,  legörgetés  közben  le  fogja 
játszani az összes videót, ami csak az oldalon van. 
Grrrr!  Én  akarom  eldönteni,  hogy  mit  és  mikor 
akarok megnézni, ha egyáltalán akarom.

RandPC  AutoplayStoppere  megoldja  ezt. 
Érdekességképpen,  a  kiegészítőid  listáján 
AutoplayStopperként  jelenik,meg,  miközben  a 
kiegészítők oldalán Halt VideoAutoplayként van ott. 
Bármi  legyen  is  a  neve,  megállította  a 
komputeremen a videók automatikus lejátszását. 

Ez  a  kiegészítő  megváltja  az  életed,  amikor  az 
automatikus  lejátszás  a  falhoz  állít  téged. 
Visszaadja  az  irányítást  NEKEM,  a  felhasználónak, 
hogy  eldöntsem  mit  és  mikor  akarok  megnézni. 
Fenébe  is,  néha  elolvasnám  a  cikket,  mielőtt 
megnézném a videót.

Igen, a Mozilla dolgozik a médiaelemek automatikus 
lejátszása megállításán. Ám az eljárásaik alakulnak 
és  folyamatosan  változnak.  Így,  ami  az  egyik 
verziónál  működött,  két,  vagy  három  verzió  múlva 
már  nem  biztos,  hogy  működik.  Ekkor  meg  kell 
keresned  az  új  beállításokat  és  megpróbálni 
alkalmazkodni. Ez a kiegészítő működik azok nélkül 
a vargabetűk nélkül.
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Bal  egérbillentyűvel  kattintás  az  AutoplayStopper 
ikonján a Firefox eszközsorában (a  fenti képen  fent 
jobb szélen  látható) előhozza a menüt a kiegészítő 
alapvető eszközeinek gyors elérésére. 

A  „Setting”  (beállítások)  opcióra  kattintva  a 
menüben,  az  AutoplayStopper  működésének 
további  finomhangolását  teszi  lehetővé, 
engedélyezve  kiválasztott  oldalakon  videók 
automatikus lejátszását, miközben máshol letiltja. Az 
alapbeállítás a blokkolás mindenhol.

Ami  az  MLB  oldalát  illeti,  az  oldal,  amely  minden 
baseballos videót automatikus lejátszik, ha egyet is 
elindítasz az oldalon, több nem teszi. Hallelujah!

Sleep Mode

Docst  (magazinba cikket  írok), ez az opció szintén 
aktív,  hogy  elkerüljem  azoknak  az  oldalaknak  az 
„altatását”.

Az altatás időzítőjének alapbeállítása „0” (nulla), ami 
szerint  a  fül,  elhagyása után azonnal  alvóba megy. 
Most  úgy  tűnik,  mintha  az  időzítő  nem  működne. 
Nullán  kívül  bármi  másra  állítva  a  fül  akkor  is 
azonnal alvóba megy mihelyst másik fülre kattintasz. 
Ha  az  összes  szükséges  beállítást  elvégezted 
válaszd  a  „Start”  gombot  és  a  változtatásaidat 
alkalmazza.

A  kiegészítő  több  mint  egy  hetes  használata  után 
vettem észre, hogy a Firefox újraindítását követően 
szintén  külön  be  kell  kapcsolni  a  „Start”  gomb 
lenyomásával.  Amíg  ezt  meg  nem  teszed,  a 
kiegészítő nem hat a fülekre.

A  matico  Sleep  Mode  kiegészítője  az  aktuálisan 
használtat  kivéve  az  összes  többit  „alvó”  állapotba 
teszi.  A  kiegészítő  oldalán  lévő  leírás  szerint  a 
„Sleep  Mode”  időlegesen  alvóba  rakja  az  összes 
fület,  hogy  RAM  memóriát  takarítson  meg,  kímélve 
az akkumulátort és gyorsítva számítógépedet, vagy 
laptopodat.

A Sleep Mode  ikonján bál egérgombbal kattintva  (a 
képen  jobbra  fent)  további  vezérlőket  tesz 
elérhetővé,  hogy  a  kiegészítőt  még  tovább 
alakíthasd  kedvedre.  Én  bekapcsoltam  az  „Ignore 
pinned  tabs”  (rögzített  fülek mellőzése)opciót, mivel 
mindig  van  három  rögzített  fülem:  Gmail, 
PCLinuxOS  fórum és a magazin oldala. Ha vannak 
fülek,  ahonnan  hangot  játszol  le, 
megakadályozhatod,  hogy  szintén  „alvóba” 
menjenek.  Mivel  én  gyakran  használom  a  Google 
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Amikor  egy  fül  „alvó”,  egy  kis  növekvő  hold  jelenik 
meg a fülön, az oldal ikonja és az oldal címe között. 
Az  alvó  fülre  kattintás  hatására  a  fül  „feléled”  és 
hatására az előbb használt fül megy át alvó módba. 

Szintén  felmenthetsz  bármilyen  fület  az  „alvóba” 
kapcsolás  alól,  ha  jobb  billentyűvel  kattintasz  az 
oldalon  és  kiválasztod  a  „Sleep  Mode”ot  és 
szükséges  műveletet  a  Firefox  felhasználói 
menüjéből.  Azt  vettem  észre,  hogy  a  táblázatokat 
tartalmazó  oldalak  nem  szerepelnek  túl  jól  alvó 
módba  tétel  után,  tehát  jó  alanyok  lehetnek  az 

„Ignore  this  tab  (current  session)”ra.  (mellőzés) A 
Google  News  is  olyan  oldal,  ami  minden  ébredés 
után  automatikusan  frissíteni  akar,  tehát  jobb 
mellőzni  a  hasonló  oldalakat  is.  Bármikor 
visszaállíthatod  az  adott  oldal  „alvó”  üzemének 
bekapcsolását  kiválasztva  az  „Allow  sleep  this  tab 
(current session)”t a felhasználói menüből.

Miközben  a  Firefox  csodálatosan  teljesít  a 
memóriakezelés tekintetében, a Sleep Mode segít a 
Firefoxnak a teljesítésben. A fülek alvóba rakásával 
a  Firefox  memóriafelhasználását  majdnem  a  felére 

csökkentheted.  Bármikor,  amikor  RAMot  takarítasz 
meg,  más  programok  számára  felszabadítod  és  ez 
számít  a  rendszer  használatában.  Emlékszel, 
amikor  a  Firefoxot  némileg  hibáztattam  a 
memóriafelhasználása  miatt,  bevallottam  korábban, 
hogy  sok oldalt  tartok nyitva? Például,  ahogy ezt  a 
cikket  írtam  a  Google  Docsban,  volt  úgy  hogy 
egyszerre  20  fül  volt  nyitva.  Észrevettem,hogy  a 
Sleep  Mode  kiegészítővel  a  Firefox  sokkal 
gyorsabban kapcsol, mivel a rendszerem pihent.

Bármi legyen is, egészen biztos vagyok abban, hogy 
nem fogok megváltozni. Én már csak így dolgozom. 
A  Sleep  Mode  kiegészítő  megment  engem  a 
hibáimtól ás rossz szokásaimtól.

Összegzés

Teljesen  biztos  vagyok  benne,  hogy  minden 
felhasználónak  sajátos  igényei  vannak,  amit  én 
megváltónak tartok más számára, „és akkor mi van” 
érzetet  kelt.  Ugyanakkor  úgy  vélem,  annyira  azért 
nem  vagyok  más,  mint  a  többiek,  sok  hasonló  van 
mint  én.  Vagyis,  próbáld  ki  ezeket  a  Firefox
kiegészítőket.  Esetleg  segíthet  a  örömtelibb 
szörfölésben. 

http://twitter.com/iluvpclinuxos
http://www.dosgamesarchive.com/

