Firefox Tips
അടഞോപോയ ഫയരോഫോക്, ഗഗിളോകോം ടോബകളം വിനോഡോകളം വീണം തറകോന
ചില സമയങളില നോം അറിയോെത തെന െബൌസറിനെറ ോകോസ് ബടന െഞകകോയോ,
അെലങില CTRL+W എന കീോബോരഡ് കറകവഴി അബദതില െഞകകോയോ
െചയോറണ്. അതരം അവസരങളില ആ ോപജ് തിരിെക കിടോന എനോ ഒര എളപവഴി?
ഫയരോഫോക് ൌബൌസറിലം ഗഗിള ോകോം ൌബൌസറിലം CTRL+SHIFT+T എന്
അമരതിയോല ഇതിന മനപ് ആ വിനോഡോയില അടച ഓോരോ ടോബകളോയി തറനവരം.
(പതിയ ഒര ടോബ് തറകോനള കറക വഴി CTRL+T ആണ് എനത് ഓരകമോലോ.)
അതോപോൌല, ൌതോട മനപ് അടഞോപോയ ഒര വിനോഡോ തിരിൌക എടകണൌമങില
CTRL+SHIFT+N എന് അമരതിയോല മതി. പതിയ ഒര വിനോഡോ തറകോന
CTRL+N ആണോലോ.
Padma
യണിോകോഡ് അലോത ഇനയന ഭോഷകളിൌല ൌറക്റ് യണിോകോഡിോലക്
പരിവരതനൌപടതന സോോങതിക വിദയയോണ് പദ്മ. മലയോളം, ൌതലങ്, തമിഴ്,
ോദവനോഗരി, ഗജറോതി തടങിയ ലിപികള പദ്മ സോപോരട് ൌചയന. മലയോളമോനോരമ
അടകം യണിോകോഡിോലക് ഇനിയം വരോത പതങളം മറ ൈസറകളം പദ്മ
ഉപോയോഗിച് നമക് വോയികോം. ഫയരോഫോക് 3 ൌന തടകതില പദമ എക്റനഷന
പവരതികകയണോയിരനില. ഇോപോള അപ്ോഗഡ് ൌചയ്തിടണ്. ഇവിൌട നിനം
ൌഡൌണോലോഡ് ൌചയോം.
url : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/padma/
Adblock Plus വോയന ദഷ്കരമോകം വിധം ൌബൌസറില നിറയന പരസയങളം ബോനറകളം
ഒൌനോഴിവോയികിടിയിരൌനങിൌലന് പലോപോഴം ോതോനോറിോല? ഈ പരസയങള
കോരണം ോപജ് ോലോഡോവോന ഏൌറോനരൌമടകനത് അസഹയമോല? പരിഹോരോം
ആഡ്ോബോക് പസ്.ഇവിൌട നിനം ആഡ്ോബോക് പസ് ഫയരോഫോകിോലക് ോചരകക.
ഫയരോഫോക് നോവിോഗഷന റള ബോറില ABP എന ചവന ഐകണ പതയകമോകം.
പരസയങള ഒഴിവോകൌപടണം എനോഗഹികന ൈസറകളൌട URL ഇനിപറയം വിധം
ൌകോടതോല മതി. ABP ഐകോണോടള ോചരനള ൌഡൌണ ആോരോ കിക് ൌചയ്
Preferences > Click Add Filter > URL ോചരകക > OK. ഇനിയം വല ബോനറകളം
ോശഷികനൌണങില ആ ബോനറിോലോ ഇോമജിോലോ ൈററ് കിക് ൌചയ് ോകോണൌറകസ്
ൌമനവിൌല Adblock Image ല കിക് ൌചയോല മതി.
url : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblock-plus/
DownThemAll! 400% ശതമോനം അധികോവഗതയില ൌഡൌണ ൌചയോം എനവകോശൌപടന ഒര
ൌഡൌണൌലോഡ് മോോനജരോണിത്. ഉപോയോഗികോന വളൌര എളപം. ഈ ആോഡോണ
ഇവിൌട നിന് ആഡ് ൌചയക. പിനീട് ൌഡൌണ ൌചയന സമയത് ഡയോലോഗ് ോബോകില
നിന് DownThemAll!ൌസലക് ൌചയക. ൌഡസിോനഷന നിരണയികക. Pause, Resume
ൌസൌകരയം ഉളതിനോല എോപോള ോവണൌമങിലം ൌഡൌണ ോലോഡ് ൌചയോം.
url : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/downthemall/

Video DownloadHelper –
Youtube മതലോയ ൈസറകളില നിനം മറം വീഡിോയോ, ഇോമജകള മതലോയവ
അനോയസം ൌഡൌണോലോഡ് ൌചയോന ഈ എകസറനഷന അതയതമം. വീഡിോയോ,
ഇോമജകള ഉള ഒര ൈസറ് നോം ൌബൌസ് ൌചയോമോള വീഡിോയോ ൌഡൌണൌലോഡ്
ൌഹലപര അതിൌല കണന് സവയോമ കൌണതി ൌഡൌണോലോഡ് ൌചയോന നൌമ
സഹോയികന. ൈസറിൌല മഴവന വീഡിോയോ/ ഇോമജകള നമക് ഒറതവണയോയി
ോവണൌമങില ൌഡൌണോലോഡ് ൌചയോം.
ഇവിൌട നിനം ഇത് ആഡ് ൌചയക. പിനീട് വീഡിോയോ/ഇോമജ് കണനള ോപജ്
ൌബൌസ് ൌചയോമോള നോവിോഗഷന ബോറിൌല ഐകണ നതം തടങം. അതിോനോട്
ോചരനള ൌഡൌണ ആോരോയില കിക് ൌചയ് ഇഷ്ടമള ഫയല ൌഡൌണോലോഡ്
ൌചയോം. Firefox>Tools>DownloadHelper>Preferences എടതോല ൌഡൌണോലോഡ്
ഡയറകറിയം മറം ൌസറ് ൌചയോം.
url : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/video-downloadhelper/
Better Gmail 2 0.6
നമൌട ജീ ൌമയിലിൌന അപിയറനസം മറം കസ്റൈമസ് ൌചയോം ഈ ആഡ്ഓണ
ഇനോസോള ൌചയനതിലൌട. ഇവിൌട നിനം ഇനോസോള ൌചയക. എനിട്
Firefox>Tools>Add-ons>Extensions റോബ് കിക് ൌചയ്ത് Better Gmail 2 ൌസലക്
ൌചയ് ഓപൌറോനസ് എടകക. General, Messages, Skins, Compose, Sidebar
എനിങൌന 5 റോബകളിലോയി നിരവധി ഓപ്ഷനകള കോണോം. ോവണത് ൌസറ് ൌചയ് ജീ
ൌമയില വിനോഡോ റിഫഷ് ൌചയോല ഫലം അറിയോം.
url : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/better-gmail-2/
ൌവബ്ൈസറകള 3D വയവില കോണോന ....
നിങളൌട കമയടറില എനോയോലം ഫയരോഫോക് ൌബൌസര ഉണോവം. ഇൌലങില
ഇോപോള തൌന ഇവിൌട ോപോയി ഇനസോള ൌചയക.ഫയരോഫോകില പവരതികന ഒര
ആഡ്-ഓണ പരിചയൌപടതോനോണ് ഈ ോപോസ്. നമള ഒോര സമയം ഒനില കടതല
ൌവബ്ൈസറകള തറന് ൌവകോറണൌലോ. ആ ൈസറകൌളലോം ഒോര ജോലകതില 3 ഡി
ആയി കോണോന സഹോയികന ോഫോകസോബ് എന ആഡ്-ഓണ ആണ് ഇത്. ഇവിൌട
നിന് ഇനസോള ൌചയ് ഫയരോഫോക് റീ-സോരട് ൌചയക.
ഇനി നിങള ഫയരോഫോക് ൌബൌസറില ഒനില കടതല ടോബകളില ൈസറകള
തറകക. എനിട് ോമൌലയള ടോബ് ബോറില തോൌഴ ചിതതില അടയോളൌപടതിയ
ഐകണില കിക് ൌചയക. അോപോള എലോ ൈസറകളം ഒോര ജോലകതില കോണോന
പറം
url : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/foxtab/

ഫയരോഫോക്സില നിങളെട ഐ .പി അഡസ്
ഫയരോഫോക്സില നിങളെട ഐ .പി അഡസ് കോണികനതിനപോയോഗികോവന
എകസനഷനോണ് Your IP. ഇതപോയോഗിചോല സോറസ് ബോറില നിങളെട ഐ.പി
അഡസ് സിരമോയി കോണികോം.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/your-ip
ഗഗിള മോപ് ഫയരോഫോകില ആഡ് െചയോന
url : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/full-map/?src=search
Greasemonkey – ഇനി െവബൈസറ്-കള എങെന ഇരികണം എന് നിങളക്
തീരമോനികോം. കറച് JavaScript അറിയോെമങില നമള ആഗഹികന ോപോെല
െവബൈസറ്-കെള മോറോന Greasemonkey സഹോയികം. JavaScript അറിയിെലങിലം
കഴപമില http://userscripts.org എന െവബൈസറ്-ല നിന് ഉപകോരപദമോയ
നറകണകിന് Greasemonkey സിപറ്-കള നമക് െഡൌണോലോഡ് െചയോന സോധികം.
Greasemonkey ഇനസോള െചയോന ഇവിെട െഞകക.
url : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/greasemonkey/
Yoono – Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace, YouTube, GoogleBuzz,
Flickr തടങിയ പല പല social network-കളം instant messaging-ങം എലോം
ഒെരോറ സലത് അതോയത് ഫയരോഫോക് -നെറ ൈസഡബോര-ല കോണോന Yoono എന
ഈ ആഡ്-ഓണ വഴി സോധികം. Yoono എന ഈ ആഡ്-ഓണ-െനകറിച കടതല
അറിയോനം ഇനസോള െചയോനെമോെക ഇവിെട െഞകക.
url : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/yoono-twitter-facebook-linkedi/
NoScript – XSS, CSRF, Clickjacking തടങിയ അറോക്-കളില നിന് ഫയരോഫോക്-െന
സംരകികോന NoScript എന ആഡ്-ഓണ-ന കഴിയം. കറച കടി മനസിലോകന ഭോഷയില
പറയവോോണല കറച നോളകളക് മമ് ഓരകട് -ല ഒര ൈവറസ് കയറിോല അത് ോപോലള ൈവറസ് കളില നിന് NoScript-ന നെമ സംരകികോന കഴിയം. NoScript ഇനസോള െചയോന ഇവിെട
െഞകക.
url : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/
ഇത ോപോലള ആയിരകണകിന് ആഡ്-ഓണ-കള ഫയരോഫോക്-ന ോവണി ലഭയമോണ്. അവയില
ചിലതിെനകറിച് മോതമോണ് മകളില പറഞിരികനത്. കടതല ആഡ്-ഓണ-കെളകറിച്
അറിയനതിനം ഇനസോള െചയനതിനം ഒെക ഇവിെട െഞകക.
url : https://addons.mozilla.org/en-US/fir
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