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Do³¹cz do grona 10 milionów u¿ytkowników, którzy zaufali Mozilli

• Zainstaluj i skonfiguruj przegl¹darkê Firefox
• Dostosuj wygl¹d przegl¹darki do w³asnych przyzwyczajeñ
• Skonfiguruj mechanizmy zabezpieczeñ i zablokuj wyskakuj¹ce okienka 

Coraz czê�ciej s³yszymy o lukach w zabezpieczeniach „wiod¹cej przegl¹darki i klienta 
poczty elektronicznej”. Wirusy, spam, ataki pseudohakerów i programy szpieguj¹ce to 
zmory trapi¹ce u¿ytkowników tych aplikacji. Na szczê�cie na rynku pojawiaj¹ siê coraz 
ciekawsze rozwi¹zanie alternatywne, w dodatku czêsto dostêpne nieodp³atnie. W�ród 
nich prym wiod¹ produkty sygnowane mark¹ Mozilla, dla których wielu u¿ytkowników 
zrezygnowa³o ze standardowych aplikacji do³¹czanych do systemów operacyjnych. 
Szacuje siê, ¿e z Mozilli korzysta ju¿ oko³o 10 milionów osób, co czyni j¹ gro�nym 
konkurentem dla produktów firmy Microsoft.

„�wiat wed³ug Mozilli. Firefox” to szczegó³owe omówienie jednego z dwóch flagowych 
produktów marki Mozilla — przegl¹darki internetowej Firefox. Czytaj¹c ksi¹¿kê, 
przekonasz siê, jak niesamowite s¹ mo¿liwo�ci tej aplikacji. Dowiesz siê, sk¹d mo¿na 
pobraæ wersjê instalacyjn¹ Firefoksa, jak go zainstalowaæ i skonfigurowaæ oraz 
korzystaæ ze wszystkich jego funkcji. Ju¿ nigdy nie zagro¿¹ Ci wirusy, dialery i inne 
programiki, których obecno�ci mo¿esz sobie nie ¿yczyæ. Nie stracisz te¿ listy 
ulubionych stron WWW, poniewa¿ nauczysz siê, jak przenie�æ j¹ do Firefoksa.

• Instalacja i konfiguracja Firefoksa
• Dostosowanie interfejsu u¿ytkownika
• Blokowanie wyskakuj¹cych okienek
• Instalacja rozszerzeñ i pluginów
• Zabezpieczenia
• Tworzenie profilów i zarz¹dzanie nimi 

Zainstaluj i u¿ywaj Firefoksa.

Zostañ u¿ytkownikiem numer 10 000 001!
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Rozdział 4.

Zakładki i pasek zakładek

Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że ręczne przepisywanie adresu strony WWW
np. na kartkę papieru jest bardzo uciążliwe. Przyjrzyj się poniższemu adresowi strony
WWW.

http://sport.wp.pl/wiadomosc.html?wid=6717883&kat=1752&_err=1&ticket=

1808603576274684Nq8S6U3OlMzW1J4aCrrTLz7jQl4Z6SyX1M9MoC1l7o2il

DIQAzOGdwAi0CqsTq42AJ6lu6B1%2FJaYkpHAotcoHQE%2BZqEPTgkx53

UITA131DpdYOB5vGbHlmSg%2B2nlimgJ

To odnośnik do strony generowanej dynamicznie, a wszystkie znaki i liczby to różne
parametry odpowiedzialne za wyświetlenie odpowiedniej zawartości strony. Przepisanie

tego przykładowego adresu jest bardzo czasochłonne i łatwo przy tym o popełnienie
błędu. Wystarczy, że przeoczysz jedną liczbę czy znak, a już strona się nie wyświetli.

Z tego powodu wymyślono i wyposażono większość przeglądarek dostępnych na rynku
w specjalne mechanizmy ułatwiające zapamiętywanie stron i późniejsze powracanie

do nich.

Po lekturze niniejszego rozdziału dowiesz się, jak dodawać adresy do Zakładek, jak otwie-
rać adresy zapisane w Zakładkach oraz jak dbać o swoje adresy. Dodatkowo poznasz

również obsługę drugiego mechanizmu ułatwiającego zachowywanie ulubionych adre-

sów, który nosi nazwę Paska zakładek.

Zakładki

W przeglądarce MS Internet Explorer adresy stron były zapisywane w Ulubionych.
Natomiast w przypadku Firefoksa schowek na adresy ciekawych stron nosi nazwę Zakła-

dek i jest dostępny w menu tekstowym w głównym oknie przeglądarki. Na rysunku 4.1

przedstawiłem widok odpowiedniej opcji.
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Rysunek 4.1.
Widok opcji Zakładki

Zakładki należy traktować i używać ich jak podręcznego notatnika służącego do zapa-

miętywania adresów stron, które odwiedziłeś i masz w planie do nich wrócić. Sam pro-

ces dodawania stron do zakładek ogranicza się zaledwie do dwóch kliknięć klawiszem

myszy i dzięki temu cała operacja jest bardzo wygodna. Równie proste jest otwieranie
adresu strony zapisanej w Zakładkach.

Dodawanie

Aby dodać do Zakładek przeglądaną stronę, można skorzystać z jednego z dwóch spo-

sobów. Pierwszym i zdecydowanie najwygodniejszym sposobem jest kliknięcie prawym

klawiszem myszy w obszarze okna przeglądarki i wybranej z podręcznego menu opcji

Dodaj tę stronę do Zakładek — rysunek 4.2.

Rysunek 4.2.
Dodawanie strony

do Zakładek

— etap pierwszy

Na ekranie monitora zostanie otwarte nowe okno — rysunek 4.3 — w którym można

określić pewne właściwości dodawania adresu.

Rysunek 4.3.
Dodawanie strony

do Zakładek

— etap drugi

W polu Nazwa domyślnie znajdzie się tytuł dodawanej strony. Możesz ten element

dowolnie zmienić i wpisać swój własny opis, po którym będzie można łatwiej rozpo-

znać zapamiętaną witrynę.
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Dzięki opcji Dodaj do folderu możesz określić, w jakim folderze zostanie zapisana strona.
Oczywiście, aby korzystać z tej możliwości, musisz mieć założone foldery, w których

później będziesz grupować swoje adresy.

Zakładam, że w tej chwili jeszcze nie masz folderów i dlatego musisz je utworzyć. W tym

celu kliknij przycisk, który oznaczyłem na rysunku 4.3. Dzięki temu wygląd okna ule-

gnie zmianie, a nowa wersja jest przedstawiona na rysunku 4.4.

Rysunek 4.4.
Dodawanie strony

do Zakładek

— etap trzeci

Aby dodać folder, musisz wcisnąć przycisk Nowy folder. Następnie w nowym oknie —

rysunek 4.5 — wpisz nazwę katalogu — opcja Nazwa, oraz możesz podać krótki opis

zawartości folderu — opcja Opis.

Rysunek 4.5.
Dodawanie strony

do Zakładek

— etap czwarty

Niezbędnym minimum, jakie musisz wpisać w oknie z rysunku 4.5, jest Nazwa i po jej

wpisaniu możesz kliknąć przycisk OK, a nowy folder pojawi się na liście.

Na rysunku 4.6 widać dodany nowy folder. Teraz pozostaje tylko zaznaczyć folder,

w którym chcesz umieścić adres strony WWW.

Zaznaczenia folderu można dokonać na dwa sposoby. Możesz kliknąć nazwę folderu

widocznego na liście (tak jak to pokazuje strzałka na rysunku 4.6) lub możesz w polu

Dodaj do folderu wybrać odpowiedni katalog.

Po ponownym sprawdzeniu i wprowadzeniu ewentualnych zmian w opisie odnośnika
kliknij przycisk OK, a adres znajdzie się w Zakładkach.
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Rysunek 4.6.
Dodawanie strony

do Zakładek

— etap piąty

Adres przeglądanej strony możesz dodać do Zakładek jeszcze w inny sposób. Wystarczy,
że podczas przeglądania strony z menu Zakładki wybierzesz opcję Dodaj do zakładek —
rysunek 4.7.

Rysunek 4.7.
Inny sposób

na dodanie adresu

strony do Zakładek

Dalsza część procesu dodawania adresu strony przebiega w identyczny sposób jak to
opisałem wcześniej i dlatego w razie problemów skorzystaj z odpowiedniego opisu.

Otwieranie

Aby otworzyć stronę, której adres został dopisany do Zakładek, wystarczy kliknąć lewym
klawiszem myszy opcję Zakładki widoczną w górnym menu, a następnie musisz na liście
odszukać odpowiedni adres i kliknąć go lewym klawiszem myszy — rysunek 4.8.

Rysunek 4.8.
Otwieranie strony

zapisanej

w Zakładkach
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Usuwanie

W prosty sposób możesz również usunąć adres, który znajduje się w Zakładkach. Wystar-
czy, że klikniesz lewym klawiszem myszy menu Zakładki, odszukasz na liście wpis, który
ma zostać usunięty i klikniesz go prawym klawiszem myszy. Na ekranie monitora pojawi
się menu podręczne, które jest widoczne na rysunku 4.9.

Rysunek 4.9.
Usuwanie wpisu

z Zakładek

W menu podręcznym kliknij w opcję Usuń. W tej chwili wpis z Zakładek zostanie ska-
sowany. Pamiętaj o tym, że podczas kasowania wpisów musisz uważać, gdyż proces usu-
wania odbywa się bez dodatkowych potwierdzeń.

Pasek zakładek

Adresy stron WWW można podzielić na trzy główne grupy:

� adresy odwiedzane regularnie,

� adresy odwiedzane okazjonalnie,

� adresy, które odwiedziłeś raz i nie będziesz do nich wracać.

Pierwsze dwie grupy adresów mają dla użytkownika spore znaczenie i z tego powodu
są zapisywane w Zakładkach. Jednak przy dokładniejszej analizie okazuje się, że grupa
adresów witryn, do których powracasz regularnie, powinna być łatwiej dostępna niż
pozostałe odsyłacze. Z tego powodu autorzy Firefoksa stworzyli rozwiązanie o nazwie
Pasek zakładek. Element ten możesz włączyć za pomocą opcji Widok/Paski narzędzi/
Pasek zakładek — rysunek 4.10.
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Rysunek 4.10.
Włączanie

Paska zakładek

Na rysunku 4.11 widać okno przeglądarki z włączonym Paskiem zakładek.

Rysunek 4.11. Widok Paska zakładek

Podczas codziennej pracy z przeglądarką Pasek zakładek pozwala na umieszczenie na
nim adresów witryn, do których powracasz częściej niż do pozostałych. Na przykład

jeżeli każdego dnia czytujesz internetowe wydanie Gazety Wyborczej, to adres odpowied-

niej witryny powinien pojawić się na Pasku zakładek. Dzięki temu jednym kliknięciem

myszy będziesz mógł w dowolnym momencie przywołać odpowiednią witrynę.

Dodawanie i usuwanie pojedynczego adresu

Dodanie adresu witryny do Paska zakładek jest bardzo proste i ogranicza się do przecią-
gnięcia zawartości paska adresu na Pasek zakładek. Dokładniej mówiąc, musisz umieścić

kursor myszy nad paskiem adresu — dokładnie nad ikoną widoczną przed adresem, wci-

snąć i przytrzymać lewy klawisz myszy, a następnie przesunąć kursor nad Paskiem zakła-

dek i zwolnić klawisz myszy.

Na rysunku 4.12 za pomocą strzałki pokazałem, jak należy przesunąć kursor myszy.

Rysunek 4.12.
Dodawanie adresu

do Paska zakładek

Aby usunąć zbędny adres z Paska zakładek, wystarczy, że klikniesz go prawym kla-
wiszem myszy i z podręcznego menu wybierzesz opcję Usuń.
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Grupy adresów

Korzystając z Paska zakładek, poza dodawaniem pojedynczych adresów, możesz rów-
nież tworzyć grupy adresów. W dalszym opisie przedstawię, w jaki sposób sporządzić

grupę o nazwie Wiadomości i jak dodać do nich strony http://onet.pl, http://gazeta.pl oraz

http://wp.pl.

Zacznij od stworzenia odpowiedniego folderu, w którym będą pogrupowane adresy.
W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy Pasek zakładek — najlepiej jego

pustą cześć. Następnie w menu podręcznym musisz odszukać i kliknąć opcję Nowy fol-

der — rysunek 4.13.

Rysunek 4.13.
Tworzenie

grupy adresów

— etap pierwszy

W nowym oknie, które jest widoczne na rysunku 4.14, w polu Nazwa wpisz nazwę fol-
deru. Dodatkowo w polu Opis możesz w kilku słowach opisać zawartość folderu. Po
wprowadzeniu nazwy kliknij przycisk OK, aby utworzyć folder.

Rysunek 4.14.
Tworzenie

grupy adresów

— etap drugi

Na Pasku zakładek pojawi się nowy folder — rysunek 4.15. Aby dodać do tego folderu
adres strony, najpierw musisz ją otworzyć. Następnie umieść kursor nad ikoną widoczną

przed adresem, wciśnij lewy klawisz myszy, przytrzymaj go, przeciągnij adres nad

nazwę folderu widocznego na Pasku zakładek i zwolnij klawisz myszy.
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Rysunek 4.15.
Tworzenie

grupy adresów

— etap trzeci

W ten sam sposób możesz dodać kolejne adresy do folderu.


