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Írta: Paul Arnote (parnote)

„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 vegyék el tőlem a 
választás lehetőségét! Pontosan azt teszik. Arról, 
hogy megnéznék-e egy videót, vagy meghallgatnék-
e egy hangfájlt, a lejátszásra kattintással döntök.

Bármikor belefuthatsz automatikus lejátszásba, ha 
az ABC, NBC, CBS, ESPN, CNN, Fox és más 
média oldalát látogatod meg. A frusztráltság elég 
lehet arra, hogy elhatározd, soha többet nem 
látogatod meg az adott oldalt. Ám amikor újra 
meglátogatod ismét, ismét felbosszant.”

Ezekkel a szavakkal kezdődött az automatikus 
médialejátszás leállításával kapcsolatos első cikkem 
a PCLinuxOS Magazine 2018. júniusi számában. 
Egy teljes és egy fél évvel a böngészőn belüli 
automatikus lejátszás leállításáról írt PCLinuxOS 
Magazine első cikk után végre a Google Chrome is 
felzárkózott! Akkor a Firefox Quantum-ot, az Operá-t 
és a Google Chrome-ot vizsgáltuk. A Firefox 5*-t 
kapott a médiaelemek lejátszásának blokkolási 
képességéért. Az Opera 3-ast és a Google Chrome 
elégtelent. A minősítés azóta sem változott, 
legalábbis addig, amíg a Firefox nem adott hozzá 
további beállítási lehetőségeket, amiről a 
PCLinuxOS Magazine 2019. januári számában 
számoltunk be. 

Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de én annyira 
NAGYON UTÁLOM az automatikus lejátszást, hogy 
a Firefoxra külön AutoplayStopper kiterjesztést is 
telepítettem … arra az estre, ha egy weblap mégis 
kitalálná, miként semlegesítse a Mozilla rendszerét. 

Esetenként egyes oldalak (mint az MLB), az oldal 
nézegetése közben egy elem lejátszását az oldal 
összes médiaelemének lejátszására vonatkozó 
engedélynek értelmezi. Az AutoplayStopper 
megszünteti csírájában az ilyet. Írtam erről is egy 
cikket a PCLinuxOS Magazine 2019. szeptemberi 
számában, mivel a Firefox beállításaiban és 
kiterjesztéseiben ismét végig kellett szenvednem 
magam az automatikus médialejátszási részeket. 

Nos, 18 hónapi gyalázatos hitegetés után, ahhoz 
képest amikor a Chrome fejlesztői eredetileg 
megígérték, hogy tesznek valamit a média 
automatikus lejátszásával kapcsolatban, a Google 
Chrome végre lehetővé tette a a probléma 
valamilyen kezelését. Miközben nem akadályozza 
meg a multimédiás elemeknek a lejátszásának 
elindulását, a felhasználó dönthet, hogy a lejátszás 
folytatódjon-e, vagy sem. 

Amikor automatikusan lejátszódó médiaelemeket 
tartalmazó oldalt nyitsz meg, a Chrome eszközei 
között egy új elem jelenik meg. A képen egy rá 

mutató piros nyíllal emeltem ki. Az új hangjeggyel 
jelölt „hamburger” eszközre kattintva egy kis ablak 
nyílik meg, ami a lejátszási vezérlőket tartalmazza 
közte egy „pause” (szünet) gombot. Kattints a 
gombra az automatikus médiaelemek 
elhallgattatásához. 

OK. Ez nem egy teljeskörű megoldás, de jobb mint a 
semmi … amit a Chrome felhasználói korábban 
elérhettek. Ennek a kiegészítő vezérlőnek az 
eléréséhez frissítened kell a Google Chrome 79-re, 
ami a PCLinuxOS tárolójában elérhető.

Nos tegyük fel, több ablak van nyitva és nem tudod, 
hogy melyiken folyik az automatikus lejátszás. 
Függetlenül attól, hogy melyik ablakban vagy, az 
eszközsávban lévő új gombra felnyíló ablakban a 
pause gombot lenyomva az erőszakos média 
lejátszásának folytatódását leállíthatod.

Végre, a végfelhasználó visszakapott némi 
minimális felügyeletet afölött, hogy eldöntse, a 
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média automatikusan tovább folytatódjon-e anélkül, 
hogy meg kellene keresni az erőszakos lapot.

Szerintem, jobb későn, mint soha. Szerintem, jobb, 
mintha nem lenne semmi kontrollunk. Ám, messze 
nem ideális. Gondolom, most a keményvonalas 
Chrome-felhasználók extázisban vannak és örülnek 
a kontroll új szintjének.
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http://www.eff.com
http://www.dosgamesarchive.com/
http://www.pclinuxos.com/?page_id=7
https://www.facebook.com/groups/2210485167/
https://www.facebook.com/The-PCLinuxOS-Magazine-292516664529821/

