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Történelem

● Netscape
● Mozilla Foundation (Mozilla Alapítvány)
● FSF.hu
● Névválasztás



Előadás menete

● A felhasználó szemével
● A webfejlesztő szemével



A felhasználó szemével

● Gyors és kicsi
● Rengeteg funkció
● Hatékony és

biztonságos
● Magyar

Köszönet: FSF &
Tímár András



Gyors, kicsi és hatékony 
böngésző

● Gyors oldal renderelés
● 6.2MB (Win), 7.3MB (Linux)

verzióról-verzióra kisebb



Kezelhetőség

● Akár billentyűzetről is
● Ugrás linkekre egyszerű gépeléssel



Intelligencia

● Formok értékeinek megjegyzése
● Jelszókezelés



Böngészés fülekkel

● A böngészést fülekkel is lehetővé teszi és 
ehhez nagyon sok támogatás ad (gyorsabb 
böngészés)



Témák

● Több téma is elérhető hozzá, illetve 
vállalkozó kedvűek készíthetnek maguk is



Popup blokkolás

● Intelligens popup blokkolás



Integrált kereső

● Beépített kereső, mely testre szabható
● Keresőszavak címsorba írva



Egyszerű felület

● Egyszerű felület, kevés, jól szervezett 
menüpont



Hatékony könyvjelzőszervezés

● Könyvtárakba szervezhető könyvjelzők, 
csoportos megnyitás



Nagyon jó szabványtámogatás

● Talán a legjobb szabványtámogatás 
(XHTML, CSS, Javascript, RDF)



Stíluslap váltó

● Ha az oldal készítője is úgy akarja, 
választhatunk magunknak más 
oldalmegjelenést



Biztonság

● Teljes kontroll
● Szolgáltatások -> Haladó

– Létező ablakok áthelyezése, átméretezése
– Ablakok előtérbe vagy háttérbe helyezése
– Állapotsor elrejtése
– Állapotsor szövegének módosítása
– Képek megváltoztatása



Kiegészítés:
AdBlock

● Segítségével hatékonyan blokkolhatóak egy 
oldal reklámjai (kép, iframe, script)



Kiegészítés:
User Agent Switcher

● Beállíthatjuk, milyen böngészőnek mondja 
magát



Kiegészítés:
Download Statusbar

● Lecseréli státuszsoros megjelenésűre a 
letöltés menedzsert



Kiegészítés:
Link Toolbar

● Fel, le, jobbra, balra
● <link> elem támogatása 



Kiegészítés:
Add Bookmark Here

● Menübe “bárhova” fel tudjuk venni az 
aktuális oldalt



A webfejlesztő szemével

● Kiegészíthető (XUL+JS+RDF)
● Nagyon jó alaptulajdonságok
● Nagyon jó kiegészítők



Nagyon jó szabványtámogatás

● Már korábban is említettem...



Beszédes Javascript 
hibaüzenetek

● Nem kell törni a fejünket



DOM böngésző

● Könnyen kideríthetjük, hogyan épül fel az 
oldal...



Kijelölés forrásának 
megtekintése

● Ha csak egy bizonyos részletre vagyunk 
kiváncsiak...



Kiegészítés:
Web Developer Toolbar

● Aranybánya, csak most, csak önnek, 
ingyért...



Kiegészítés:
Live HTTP Header

● Ha kiváncsi az ember, hogy mi zajlik le 
böngészője és a webszerver között...



Jövő

● Mit hoz a jövő??



Firefox 1.0

● De előbb Firefox 0.9
● Kisebb méret: 6.2 -> 4.6 (-25%)
● Több funkció, jobb szabványtámogatottság
● Egyszerű migráció



Ajánlott oldalak

● Mozilla.org
http://www.mozilla.org

● Mozillazine
http://www.mozillazine.org

● Weblabor
http://weblabor.hu

● Wish CSS Debugger Bookmarklet
http://wish.hu/cssdebugger

● Netscape siderbars
http://devedge.netscape.com/toolbox/sidebars



Kérdések?

[...]


