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Utálom, amikor a fejlesztők valamit olyat akarnak „egyszerűsíteni”, ami réges-
rég, nagyon RÉGEN óta egyféleképpen működik. Ez a helyzet a Firefox 98.0.1-
gyel is. A fejlesztők, a félreértelmezett „egyszerűsítő” buzgalmukban „KIRÁLY 
MÓDON” sikerült elbaltázniuk. Hé, én EGYFÉLEKÉPPEN használom már sok 
éve és most a letöltés nem úgy működik, ahogy elvárom, vagy amihez 
hozzászoktam. Teljes megszoktam a Firefox jól bevált „letöltési folyamatát”, azt 
ahogy használtam és az új eljárás NAGYON megtöri a munkamenetemet.

Grrrrrrrrrrrrrrrrrr!

Vagyis, egészen a Firefox 98 által bevezetett „újításig” a Firefox 
MEGKÉRDEZTE, hogy mit akarok tenni az adott letöltési hivatkozással. 
Megnyitnám Firefoxban? Megnyitnám egy hozzárendelt programmal? 
Letölteném-e? És ekkor közölhettem a Firefoxszal, hogy mit akarok tenni az 
adott letöltési hivatkozással.

Ám újabban a Firefox egyszerűen végrehajt egy adott műveleteket 
megkérdezésem nélkül. Hirtelen a PDF-fájlok a Firefoxban nyíltak meg (amit 
nem akartam!), és a különféle, más fajta hivatkozások is önálló életre keltek, 
pontosan úgy, ahogy azt nem akarom. Szóval, a legtöbb esetben, amit a Firefox 
„gondol”, hogy tenni akarok velük, teljesentéves.

Szerencsére nagyon egyszerű visszatéríteni a „vétkes” letöltési munkamenet 
működését a régi, jól bevált „szabályos” viselkedésre.

Először, lépj be a „hamburger” menübe (Firefox-menüsor jobb felső sarka) és 
válaszd a „Beállítások” pontot. Az „Általános” beállításokban görgess le egészen 
az „Alkalmazások” részig. Ez az, ahol a Firefox meghatározza, hogy a különféle, 
esetlegesen letölteni kívánt adatformátumokkal mi történjen. Az összes 
bejegyzést néz át, mert a „király kavarás” itt történt.

Firefox új letöltési beállítás. Hogy állítsuk vissza a régit
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A szokásos letöltési munkamenet visszanyeréséhez kattints a „Művelet”-re a jobb 
szélső oszlopban. Válaszd ki azt a műveletet, amit a Firefoxtól elvársz, hogy 
alapból tegyen az adott fájltípust letöltésekor. Én a „Rákérdezés mindig”-et 
választom, ami meghagyja számomra a letöltött fájlok feletti teljes ellenőrzést. 
Van, amikor a fájlt Firefoxban akarom megnyitni, van, amikor menteném a 
merevlemezemre és van, hogy valamilyen más alkalmazásban akarom megnyitni 
a fájlt.

Látod? Ilyen egyszerű! Most már a Firefox letöltési munkamenete alapból úgy 
működik, mint ahogy az idők kezdete óta. Noha letöltések újabb, „egyszerűsítő” 
kezelése egyeseknél beválhat, nem kell, hogy mindenkire ezt „húzzuk” rá. 
Vagyunk néhányan, akik igénylik az ellenőrzést és a választást.
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