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A Firefox új kiadása elég ügyesen 

lekoptatja a webes szaglászokat 

 

Élesítette a Mozilla a szigorúbb követés elleni 

védelmet. Tegnap megjelent a Firefox böngé-

sző 63-as kiadása. 
 

 
 

Már letölthető a Firefox 63-as kiadása, amelynek 

legfőbb újdonsága, hogy a Mozilla ígéretének 

megfelelően már belekerült a fejlett követés elleni 

védelem. Ez egyelőre nem alapértelmezett funk-

ció, de a távlati terv az, hogy a felhasználónak ne 

be, hanem ki kelljen kapcsolnia, ha telepíti a bön-

gészőt. 

 

Néhány egyéb apróság 

 

Először azonban nézzük azokat az apróbb javítá-

sokat és újdonságokat, melyeket az új kiadás ho-

zott. Mint minden kiadás, a 63-as Firefox is azt 

ígéri, hogy javul a teljesítménye. Emellett a 

Firefox-témákat hozzá lehet igazítani a Windows 

sötét (éjszakai) és világos (nappali) módjához. 

 

A böngészőt MacOS-en használók is kaptak né-

hány finomítást. Javítottak a böngésző reaktivitá-

sán, valamint a lapváltást is gyorsították. A böngé-

sző használhatóságát javítja az is, hogy a több 

GPU-t tartalmazó rendszerekben a nem teljesít-

ménykritikus alkalmazások és a kisalkalmazások 

(applet) kérhetik az alacsonyabb teljesítményű 

GPU-alrendszert maguknak, meghagyva a na-

gyobb teljesítményigényűeknek az erősebb GPU-t. 

 

Általános újdonság, hogy mostantól a Chrome-hoz 

hasonlóan a Firefox is figyelmeztet a főmenüben 

történő kilépéskor, ha több ablak és fül van nyitva. 

 

A lényeg: árnyalt követéstiltás 

 

Az új generációs webes nyomkövetés elleni véde-

lem, az Enhanced Tracking Protection (ETP) me-

netrend szerint érkezett a szeptemberi tesztidő-

szak után, ahogy azt a Mozilla ígérte. Bár annyi-

ban változtatattak a bevezetés ütemezésén, hogy 

még nem alapértelmezett a funkció, így azt a fel-

használónak kell bekapcsolnia. 
 

A Firefox Nightlyba már belekerült az a követés-

blokkoló, amely kiiktatta az oldalt lassító 

trackerelemeket. A most általánosan elérhetővé 

vált szolgáltatás ennél sokkal többet tud. Legfonto-

sabb képessége az, hogy harmadik feleknek – 

például egy weboldalon hirdetést megjelenítő part-

nernek – korlátozza a hozzáférését a cookie-

könyvtárhoz. Emellett a Disconnect szolgáltatását 

is segítségül hívja, pontosabban az ingyenesen 

igénybe vehető Basic csomagját. A szolgáltatás 

listája alapján szűri követésre specializálódott ol-

dalakat. Bár ez URL alapján szűr, kellően intelli-

gensen teszi, tehát ha egy ilyen követésre szako-

sodott oldalt akarunk meglátogatni, és begépeljük 

annak a címét, annak elérését már engedélyezi. 

 

Ez sokkal árnyaltabb védelmet tesz lehetővé, mint 

a cookie-k teljes tiltása, ami miatt sok esetben az 

adott weboldal funkcionalitása is csökkent. A köve-

tő funkciók kiiktatásával lehetnek problémák, ilyen 

oldalaknál azonban kiiktatható. 

 

A jövő év folyamán a szolgáltatás alapértelmezetté 

válik. Emellett érkezhet többek között a felhaszná-

lói viselkedés megfigyelését és a hardverkonfigu-

ráció lekérdezésén alapuló fingerprinting megoldá-

sokat kiszűrő védelem is. 
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A követéstiltás beállítása (kattintson a képre a nagyobb mérethez) 

 
Forrás: https://bitport.hu/a-firefox-uj-kiadasa-lekoptatja-a-webes-szaglaszokat 
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