
Sekmeli Tarama
Sekmeli tarama sayesinde internette çok daha hızlı ve daha rahat gezebilirsiniz. Birçok
sayfayı tek bir pencere altı nda birkaç sekmede açmak, masaüstündeki ve görev
çubu ıortadan kaldırır. B

ıayna di er sekmedeki sayfalar da y
ğundaki karmaşay öylece bir sekmedeki sayfaya göz atarken,

ayn ğ üklenmiş olur.

Çok çabuk alı ş ı lan kullanı cı arayüzü ve kı sayollarla yeni sekme açmak ya da
sekmeler arası geçiş yapmak, size oldukça zaman kazandırır ve daha fazla bilgiye
daha kısa sürede ulaşmanıza yardımcı olur. Yapmanız gereken tek şey tuş
bileşimini kullanmak veya bir bağlantıya farenizin orta tuşuyla tıklamak.

Ctrl+T

Tema ve Eklentiler
F i r e f o x d ü n y a d a k i ş i s e l l e ş t i r m e y e ,
özelleştirmeye en aç ç
yorulmadan istediğiniz biçimde ayarlay

örünümünü
değiştirebilirken, eklentilerle de ona yeni
özellikler ve işlevler katabilirsiniz.

Mozilla Güncelleme <http://addons.mozilla.org>
sitesinden beğeni ve isteğinize uyan temalar

çip Şimdi Kur düğmesine basman
öylece bu özellik bilgisayar

ı k tarayı cı ; Firefox'u hi
ı p en iyi

tarama deneyimine eriş ebilirsiniz. Temalar
sayesinde tarayı cı nı zı n g

ıalıp
kurun. Yapmanı z gereken tek ş ey istediğ iniz
bileşeni se ı z.
B ı nı za indirilip
kurulmuşolacak.

GetFirefox.com
Ücretsiz İndirin

İnterneti Yeniden Keşfedin
Firefox

Dilediğiniz arama motorunu kullanarak ağ sayfalarında rahatça
arama yapı n. En gözde arama motorları kurulu olarak gelen
Firefox'a sadece birkaç kilobayt boyutundaki diğer yüzlerce
arama motorunu da ekleyebilirsiniz.

özelliği sayesinde bir sayfada sadece aradığı
nız sözcüğü yazarak arama yapabilirsiniz. Siz yaşmaya başlar
başlamaz pencerenin altında beliren , aradı
ğınız söz veya söz öbeğini renkle vurgulayarak aradığınızıdaha
kolay ve daha kısa sürede görmenizi sağlar.

Yazarken arama

arama araç çubuğu

Canlı Yer mleriİAkıllı Arama

Açılır Pencere Engelleyicisi

Firefox iki dakikada bir istenmeden aç
çin engeller. Bir sayfa

kendiliğinden istenmeyen bir pencere açt
örevinin baş çubuğunda aç

ç ç
ç

özelliğini tüm siteler için geçerli k

ı lan reklam
pencerelerini sizin i

ı ı nda,
Firefox g ındadı r. Bilgi ı lı r
pencere uyarısı veren Firefox, bu reklam penceresinin
a ı lıp a ı lmaması kararını size bı rakı r, site sahibine
de il. Gerekli ayarlarıyaparak a ılır pencere engelleme

ı labilece iniz gibi,
sadece istediklerinize de izin verebilirsiniz.
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Yer imleri, Internet Explorer'daki Sık Kullanılanlar'ı
n Firefox'taki adı dı r. Sı k Kullanı lanlar, Firefox
kurulumu sı rası nda yer imleri olarak Firefox'a
aktarılır. de istedi iniz sitede yayı
mlanan en son haberleri veya a günlüklerindeki
yazılarısize kolayca ula tırır. Birçok site artık Canlı
Yer mleri ile uyumlu çalı acak biçimde tasarlanı
yor. Firefox, Canlı Yer mleri'ni destekleyen bir
sayfayı açtı ı nda, pencerenin sa alt kö

ı
klamayla en

CanlıYer mleriİ ğ
ğ

ş
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İ
ğ ğ şesinde

beliren turuncu simge ile size haber verir. Tek t
çok ziyaret ettiğiniz sitelere abone

olursunuz.


