
PCLinuxOS Magazine Page 1

Nyisd meg a firefox könyvtárat!

Nyisd meg a default könyvtárat!

Nyisd meg a chrome könyvtárat. Ha nem létezne 
ilyen könyvtár, hozd létre! A neve mindenképpen 
chrome legyen.

Nevezd át az aktuális userChorme.css fájlt (ha van 
ilyen) valami userChrome.css.old-ra!

Most a letöltött userChrome.css fájlt vidd a 
chrome könyvátrba!

Zárd be és indítsd újra a Firefoxot és a füleknek 
most alul kell lenniük.

A Firefox 71-nél észrevettem, hogy a fülsávot ismét 
visszavitték a tetejére, én pedig azt szeretem, ha a 
címsor és a könyvjelzősáv alatt van.

Ahhoz, hogy a fülek ismét a cím-, és könyvjelzősáv 
alatt legyenek, kattints erre a hivatkozásra és 
mentsd a fájlt: https://www.userchrome.org/samples/
userChrome-tabs_on_bottom_Fx70.css

Nevezd át a mentett fájlt userChrome.css-re!

Nyisd meg a fájlkezelődet és jelöld ki a „Rejtett fájlok 
megjelenítésé”-t!

Menj a rejtett .mozilla könyvtárhoz és lepj be!

A  szerkesztő  megjegyzése:  a  Tip  Top  Tips  a 
PCLinuxOS  Magazine  kvázi  havi  rovata. 
Időközönként  foglalkozunk  –  és  esetleg  kifejtünk  – 
egy,  a  PCLinuxOS  fórumáról  származó  tippet.  A 
Magazin  nem  fogad  el  a  Tip  Top  Tips  számára 
önállóan  beküldött  felvetéseket.  Ehelyett,  ha  lenne 
valamilyen  ötleted,  oszd  meg  azt  a  PCLinuxOS 
fórumának  Tips  &  Tricks  részében.  A  tippedet 
kiválaszthatjuk a PCLinuxOS Magazineban történő 
esetleges publikálásra. 

Úgy tűnik, hogy a Mozilla Firefox fejlesztői úgy 
minden hatodik kiadásnál megváltoztatják a 
felhasználók számára a felület testre szabását 
lehetővé tévő userChrome.css fájlt (vagy abban 
valamit). Ezáltal, azok a Firefox-felhasználók, akik a 
Firefox felhasználói felületét **megfelelően** 
beállították maguknak újból elölről kezdhetik, és 
próbálhatják kiismerni az újításokat, hogy 
visszaállítsák maguknak. A userChrome.css-t 
legutóbb a Firefox 65-nél változtatták meg.

A Firefox 71-nél a Mozilla-fejlesztők ismét 
megcsinálták végül. Aha. VALAMIT megváltoztattak 
a userChrome.css fájlban, ami a korábbi 
userChrome.css-változtatásokat hatástalanná és 
teljesen használhatatlanná tette.

Az e havi tippünk Ramchu-tól származik, amiben 
megmutatja, hogyan vigyük VISSZA a fülsávot a 
Firefox eszközsorának legaljára, ahol sok 
felhasználó szeretné látni és ahol sokan úgy érzik, 
hogy kell lennie. Nyugodtan mutogathatsz rám (Paul 
Arnot, a Magazin főszerkesztőjére), mindkettőben 
hiszek. A többi, felhasználóknak adott választási 
lehetőség között LEGALÁBB kiválaszthassuk, hogy 
könnyen végrehajthassuk a kívánt változtatást.

A továbbiakban Ramchu PCLinuxOS fórumos 
beírása olvasható a maga teljességében.
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Ezt innen szedtem:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-
response-tabs-below-url-bar.

Összegzés

Életemre esküszöm nem tudom, hogy a Mozilla 
Firefox-fejlesztői MIÉRT NEM csinálnak a többi, a 
felhasználók által módosítható beállítások közé egy 
kijelölőt, amivel megszüntethető lenne a fülsávot az 
eszközsáv legalján szerető, vagy akaró felhasználók 
ismétlődő frusztrációja. Ehelyett, a fülsávot alul 
akaróknak rendszeresen végig kell csinálniuk a 
tiszteletköröket, amivel visszavihetik a füleket a 
megfelelő helyre, minden egyes alkalommal, amikor 
a Firefox-fejlesztők fura módon változtatnak a 
userChorme.css fájlon, vagy a formán. Francba!

Egy kijelölő és ANNYI! Kész. Annyira egyszerű 
lenne!

Gyerünk Mozilla!
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