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A Mozilla olyan globális közösség, amelynek kitűzött célja minél több ember kezébe adni a világháló sokoldalú lehetőségeit. 
Nonprofit szervezetként a Mozilla már több mint 15 éve a webes megoldások úttörője és szószólója. A nyílt webes szabványok 
kialakítására koncentrálva elősegítjük az innovációt és azt, hogy a web mindenkit összekötő platformmá váljon. Fontos számunkra, 
hogy termékeinket az emberek megszeressék, és szabadon választva a legkülönbözőbb eszközökön és platformokon használhassák. 
További információk: blog.mozilla.org/press
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3

blog.mozilla.org/press


A Firefox OS-ről röviden
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A Firefox OS-alapú okostelefonok az első olyan eszközök, amelyek teljes mértékben webes technológiákkal működnek. Az 
okostelefonoktól elvárt teljesítményt, testreszabhatóságot és árszintet hozzák, felhasználói felületük pedig esztétikus, letisztult, 
könnyen és magától értetődően kezelhető.

A Firefox OS okostelefonok dinamikus funkcióikkal szó szerint alkalmazkodnak a felhasználó pillanatnyi igényeihez. Ha például a 
felhasználó rákeres kedvenc zenei előadójára, megjelenik azoknak az alkalmazásoknak a listája, amelyekben megvásárolhatja vagy 
azonnal meghallgathatja számait, jegyet vásárolhat koncertjeire stb. Az alkalmazások egyszeri kipróbálásra is futtathatók, vagy végleg 
letölthetők a készülékre. Így a felhasználó dönt, milyen tartalmat hogyan és mikor kíván elérni. A Firefox OS emellett mindazt nyújtja, 
ami egy okostelefontól megszokott – telefonálást, üzenetküldést, e-mailt, beépített kamerát –, illetve amit a felhasználók ezen felül 
igényelnek: beépített Facebook- és Twitter-támogatást; helyfüggő szolgáltatásokat, mint a Nokia HERE Maps, amely a helyi forgalmat 
és tömegközlekedési lehetőségeket is mutatja; a közkedvelt Firefox böngészőt; a Firefox Marketplace alkalmazásboltot és még sok 
más lehetőséget.

Jövőképünk a hatékonyabb, nyílt web kialakítására irányul. Ahogy egyre több böngésző veszi át a Firefox, Firefox OS és Firefox for 
Android mögött álló nyílt webes technológiákat, a felhasználó által megvásárolt alkalmazások más platformokra és eszközökre is 
átvihetők lesznek. A Firefox OS emellett azt a kivételes biztonságot, adatvédelmet, testreszabhatóságot és kezelhetőséget kínálja, 
mint ami a Firefox böngészőnél már megszokott.



Firefox OS – az első lépések

Véleményünk szerint a Firefox OS egyből megragadja azokat, akik először használnak 
okostelefont vagy lépnek ki az internetre.

Mivel a Firefox OS teljes egészében a HTML5-re és más nyílt webes technológiákra 
épül, mentes a meglévő gyártóspecifikus platformok kötöttségeitől, és így a fejlesztők, 
készülékgyártók és hálózati szolgáltatók korlátok nélkül újíthatnak a lehető legjobb 
okostelefonos felhasználói élmény érdekében.

A Firefox OS rengeteg funkciója és alkalmazása közül csak néhányat tudunk kiemelni 
ebben az útmutatóban. Érdemes arra is rámutatni, hogy bár a Firefox OS webalapú, 
online kapcsolat nélkül is mindig biztosítja az összes olyan telefonos alapfunkciót, mint a 
névjegyek és a naptár kezelése.
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Kezdeti beállítások

Amikor Ön először bekapcsolja a Firefox OS készüléket, megjelenik egy egyszerű 
üzembehelyezési útmutató. Ez végigvezeti az olyan kezdeti beállításokon, mint a nyelv 
kiválasztása, a Wi-Fi konfigurálása, a földrajzi helyzet adatok használatának szabályozása, 
a szolgáltató adatai, a hely és időzóna kiválasztása, a dátum és idő beállítása. A készülék 
optimális működéséhez fontos, hogy ezek az adatok mindig aktuálisak legyenek.

Az üzembehelyezési folyamat vége felé megjelenik egy kérdés, hogy szeretné-e segíteni a 
Firefox OS tökéletesítését egyes teljesítmény-, hardver- és konfigurációs adatok időnkénti 
beküldésével. Nonprofit szervezetként a Mozilla ezeket az adatokat kizárólag az operációs 
rendszer működésének hatékonyabbá tételére használja (erről bővebben lásd az 
Adatvédelem és biztonság részt). Megadhat egy e-mail címet is; ezzel Ön a Mozilla közösség 
tagjává válik, és értesítést kap az új termékekről és a Mozilla eseményeiről.



Facebook-integráció

A kezdeti beállításoknál a Facebook-ismerősök importálását választva megadhatja Facebook-fiókja hitelesítési adatait, és utána 
kiválaszthatja az importálni kívánt ismerősöket. Ekkor a készülékben a névjegyeknél a Facebook-ismerősökhöz tartozó fénykép, 
telefonszám, e-mail cím és lakhely (város) is megjelenik, illetve értelemszerűen az SMS és e-mail üzenetek küldésének lehetősége. 
Lehetőség van írni az ismerősök üzenőfalára, megtekinteni Facebook-profiljukat, vagy kedvenc kapcsolatként megjelölni őket (ekkor 
az ismerős a Névjegyek lista legelejére kerül).

Telefonismertető 

A készülék kezdeti beállítását követően megjelenik a telefonismertető. Ez jól érthető áttekintést nyújt a kezelőfelületen navigálásról, 
a készülékbeállítások módosításáról és a Firefox OS használatáról, többek között az alkalmazások közti keresgélésről, törlésükről, 
áthelyezésükről, valamint az értesítések gyors megjelenítéséről.
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Zárolási képernyő és PIN-kód megadása

A telefonismertető megtekintése után a zárolási képernyő jelenik meg. Ujját alulról fölfelé csúsztatva feloldhatja a zárolási 
képernyőt, vagy közvetlenül a Kamera alkalmazásba léphet, ahol fényképet vagy videofelvételt készíthet. A készüléken tárolt 
adatok védelméhez PIN-kódot is beállíthat a „Beállítások / Telefon zárolása / Jelkódos zárolás” lehetőségek kiválasztásával és egy 
alkalmas PIN megadásával. A zárolási képernyőn található gyorsgombbal azonnal elérhető a Kamera alkalmazás, így a fontos 
pillanatokat rögtön megörökítheti.

Értesítések panel

A Firefox OS Értesítések paneljét a képernyő tetejétől lefelé csúsztatással érheti el. Itt könnyen áttekinthetők a nem fogadott 
hívások, a hangpostaüzenetek, az SMS-ek és a készülékkel kapcsolatos más események.     
Emellett gyorsan elérhetők a készülékbeállítások        , az adathasználat, a Wi-Fi        , a szolgáltató adatai        , a Bluetooth-
beállítások        , illetve a Repülő mód      .
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Az e-mail beállítása    

Az e-mail beállító varázsló többféle levelezőrendszert támogat, köztük a Gmail, Windows 
Live Mail és Yahoo! Mail szolgáltatásait. Kezdetnek elég megadni az e-mail fiók hitelesítési 
adatait. A haladó e-mail felhasználóknak szánt manuális beállítási lehetőség támogatja az 
Exchange, SMTP és IMAP szolgáltatásokat és több levelezési fiók használatát. Az E-mail 
alkalmazással fényképeket is megtekinthet, és mellékletként csatolhatja őket. Az üzenetek 
létrehozása előtt ajánlott bekapcsolni a „Szójavaslat” szolgáltatást (Beállítások / Billentyűzet), 
amely az e-mail és SMS üzenetek begépelése közben az első pár betű alapján javaslatokat 
tesz a teljes szóra és kijavítja a hibásan beírt szavakat.

Névjegyek importálása és keresése
Facebook, Gmail, Hotmail vagy Windows Live fiókjaiból közvetlenül importálhatja a 
névjegyeket. Ehhez nyissa meg a Névjegyek alkalmazásot       , válassza a Beállítások alatt a 
Facebook, Gmail vagy Outlook lehetőséget, és adja meg hitelesítési adatait. SIM-kártyáról 
vagy SD-kártyáról is importálhat névjegyeket.

A hívásnaplóból egyszerűen hozzáadhat telefonszámokat új vagy meglévő névjegyekhez. 
Névjegy kereséséhez gépelje be a név első pár betűjét vagy a telefonszám első néhány 
számjegyét.
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A Firefox webböngésző

A Firefox OS készülékekre természetesen telepítve van a Firefox webböngésző, amelyet 
világszerte több százmillió ember használ. Mint a Firefox esetében mindig, az Intelligens 
címsor (URL Bar) segítségével gyorsan eljuthat a kívánt webhelyre. Csak kezdje el gépelni a 
keresett kifejezést, és az automatikus kiegészítés funkció felajánlja a lehetséges találatokat 
a böngészési előzmények és a könyvjelzővel megjelölt webhelyek alapján. A Firefox menet 
közben tanul, így idővel megjegyzi az Ön szokásait, és egyre jobb találatokat kínál fel.

A Firefox webböngészővel emellett könnyen könyvjelzőt rendelhet kedvenc webhelyeihez, 
vagy gyorshivatkozásként hozzáadhatja őket kezdőképernyőjéhez. Ehhez lépjen a webhelyre, 
majd válassza a csillag ikont        , és utána a „Könyvjelző”, illetve „Kezdőképernyőre” 
lehetőségek valamelyikét. A Firefox kezdőoldaláról gyorsan elérhetők a Népszerű oldalak, 
Könyvjelzők és Előzmények, míg a böngészőfülekkel egyszerre több weboldalt is megnyithat, 
és több helyen böngészhet párhuzamosan.

A Firefox biztosítja a Mozilla által úttörőként bevezetett Ne kövessenek funkciót, amellyel 
jelezheti a reklámozóknak, hogy Önnél ne használják a célzott reklámozást szolgáló 
nyomkövetést. A funkció a Firefox OS beállításaiban engedélyezhető. További részletek az 
Adatvédelem és biztonság részben találhatók.
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Kamera  

A Kamera alkalmazást kétféleképpen érheti el: közvetlenül, egy mozdulattal a zárolási 
képernyőről, hogy a gyorsan pörgő eseményekről se maradjon le, vagy a kezdőképernyőről, 
a Kamera alkalmazás kiválasztásával. Első indításakor az alkalmazás megkérdezi, hogy 
szeretné-e az aktuális GPS-helyadatokkal felcímkézni a készített fényképeket. Ez a funkció 
a fényképek készítési helyének GPS-koordinátáit beágyazza a képbe (de ezeket az adatokat 
sem a Mozilla, sem partnerei nem gyűjtik ki, csak a kép adatai közt rögzülnek). Így később 
könnyebben csoportosíthatja a felvételeket. A Kamera alkalmazással videofelvételt is 
készíthet. Ehhez válassza a képernyő jobb alsó sarkában található videó ikont        .
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Galéria, képszerkesztés és a fotók megosztása Twitteren

AA Galéria alkalmazás képeit beállíthatja háttérképként, illetve elküldheti ismerőseinek 
Twitteren (ha az telepítve van, és bejelentkezett fiókjába), MMS-ben, e-mailben vagy 
Bluetoothon keresztül. Ehhez válassza a     megosztási ikont. A készített fényképeket a 
képgalériában könnyen szerkesztheti a beépített képszerkesztővel. Ehhez válassza a toll 
ikont       . Itt egy sor hasznos képszerkesztési funkciót talál, mint például:

Megvilágítás

Az optimális hatás érdekében növelheti vagy csökkentheti a megvilágítást. A módosított 
fényképet a képgalériába mentheti, miközben az eredeti felvétel is megmarad.

12



Kivágás

Még a jól sikerült fényképeknél is szükség lehet egy terület kivágására. A Kivágás 
funkció felkínál egy sor gyakori képarányt (2:3, 3:2 vagy 1:1), ami segít a megfelelő méret 
választásában a bekeretezni vagy fotóalbumba helyezni kívánt képeknél. A kivágási 
területet a keret kívánt pozícióba húzásával növelheti vagy csökkentheti egészen addig, 
amíg megtalálja a képhez legalkalmasabb kivágási méretet. A módosított fényképet a 
képgalériába mentheti, miközben az eredeti felvétel is megmarad.

Effektusok

Egy sor szűrő vagy effektus áll rendelkezésre, amellyel teljesen megváltoztatható a kép 
kinézete a kívánt összhatásnak megfelelően. Például egy színes fotót fekete-fehérré vagy 
szépiatónusúvá alakíthat, hogy régies hatást keltsen. Élvezze ki a lehetőségeket! Bárhogy 
is dönt, ha elment egy új képet, az nem írja felül az eredetit.
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Szegélyek

A fényképekhez egy sor különböző fehér vagy fekete szegélyt adhat, hogy szembeötlőbbek 
legyenek. Véglegesre szerkesztett képeit beállíthatja háttérképként, illetve elküldheti 
ismerőseinek Twitteren (ha az telepítve van, és bejelentkezett fiókjába), e-mailben vagy 
Bluetoothon keresztül. Ehhez válassza a         megosztási ikont.
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Zenelejátszó  

A Firefox OS készülékre MP3, AAC, WAV, Vorbis és Opus hangfájlok formájában zenéket 
is lehet tölteni. A fájlokat lejátszólista      , előadó      vagy album      szerint lehet 
rendezni, és a fájl átvitele során a borítókép is átkerül a zenelejátszóba. A számok 
tovább rendszerezhetők és kereshetők a legjobb értékelés, nemrég hozzáadott, legtöbb 
lejátszás vagy legkevesebb lejátszás kategóriák szerint. A lejátszólista menü alatti 
véletlenszerű lejátszás funkcióval     az összes számot véletlenszerű sorrendben is le 
lehet játszani. A DRM-védelem nélküli számokat Bluetoothon keresztül megoszthatja 
ismerőseivel. Ehhez hosszan nyomja meg a szám címét, miközben készüléke egy másik 
Bluetooth-eszközzel aktív kapcsolatban van.
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A zenelejátszó használata

 A kezdéshez koppintson a Zene alkalmazásra

 A képernyőn lefelé csúsztatással a zenelejátszóban bármikor keresést indíthat a számok 
között 

 Egy szám lejátszásához koppintson az albumra, vagy keressen a lejátszólistákban         
számok       , előadók       vagy albumok       szerint. 

 A szám kiválasztása után megjelennek a szám adatai: a borítókép, az album és a szám 
címe, a csillagos értékelés, valamint a következő kezelőgombok: pillanatmegállítás, 
továbblépés a következő számra, vissza az előző számra. A szám lejátszása ismételhető           
  , illetve megadható az értékelése. Amennyiben a lejátszólistában vagy albumban 
egynél több szám szerepel, be vagy ki lehet kapcsolni a véletlenszerű lejátszást          .

 A zenelejátszót bezárhatja, és megnyithat egy másik alkalmazást, miközben a zenelejátszás 
a háttérben folytatódik

 A zenelejátszóba visszatéréshez újra rákoppinthat a kezdőképernyőn, vagy hosszan 
lenyomva a Kezdőoldal (home) gombot a futó programok megjelenő listájáról kiválaszthatja 
a zenelejátszót
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A következőképpen tölthet zenéket Firefox OS készülékére:

1. A Beállítások alkalmazásban        görgessen le az Tárhely részig, majd koppintson a „Média-tárhely” lehetőségre.

2. A Média-tárhely beállításoknál engedélyezze az „USB-tárhely” beállítást.

3. Csatlakoztassa a Firefox OS készüléket számítógépéhez USB-kábelen keresztül.

4. Windows PC-ken a telefonkészülék SD-kártyája külön meghajtóként jelenik meg az Asztalon. Mac gépeken kattintson a dockban 
a „Finder” ikonra. Ekkor megnyílik egy új Finder ablak, ahol a bal oldalsávban az „Eszközök” alatt szerepelnie kell a készülék SD-
kártyájának. 

5. A bal oldalsávban (a PC-n vagy Macen) válassza ki az SD-kártyát.

6. Másolással és beillesztéssel másolja át a zenefájlokat (vagy az azokat tartalmazó malkalmazásákat) az SD-kártya ablakába.*

7. A másolás befejeztével válassza le az SD-kártya meghajtóját a számítógépről, majd csatlakoztassa szét a számítógépet és 
telefonkészüléket. Ezután a Firefox OS zenelejátszójából        már el tudja érni a számokat.

*Ha webes zeneboltból származó zenéket kíván átmásolni telefonkészülékére, ellenőriznie kell, hogy azok DRM-védelem nélküliek-e (azaz nincsenek az adott 
zenebolthoz vagy szolgáltatóhoz kötve), mert csak a nem védett számokat fogja tudni másolni..
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FM rádió

Az FM rádióval rádióműsorokat hallgathat élőben. Ehhez csatlakoztatnia kell a fejhallgatót 
(mivel az tölti be az antenna szerepét). Az FM rádió alkalmazás megnyitásakor megkeresheti 
az Ön által kedvelt állomásokat, és azokat a csillag ikonnal       megjelölheti, hogy később 
gyorsan rájuk állhasson.

Videolejátszó 
A Kamera alkalmazással videókat is rögzíthet, és azokat a Galéria vagy a Videolejátszó 
alkalmazásban tekintheti meg. A videolejátszóba ugyanazzal a módszerrel importálhat 
(H.264 és VP8 formátumú) videókat, mint a zenék esetében. A képernyő alján lévő 
videosávval gyorsan mozoghat a videókban.

18



Nokia HERE Maps 

A Nokia HERE Maps térképalkalmazás gazdag navigációs funkciókészletet kínál a következő 
nézetekkel: térkép, műhold, tömegközlekedés és aktuális forgalom. Rákereshet az érdekes 
helyekre (POI), megtekintheti a helyekhez fűzött véleményeket, és a Nokia „Collections” 
funkcióval saját POI-kat hozhat létre. A „Collections” segítségével a POI-kat a Nokia Cloud 
felhőszolgáltatásba mentheti, és az ahhoz kapcsolódó bármely számítógépről ugyanúgy 
elérheti őket, mint Firefox OS készülékéről.

Későbbi offline használat céljából a készülékre is menthet egyes térképeket.

A készülék GPS- és helymeghatározási szolgáltatásait használva a HERE Maps meg tudja 
mutatni az Ön aktuális helyét (ha erre engedélyt ad az alkalmazásnak), és útmutatást 
ad a kívánt célpontokhoz való eljutáshoz (autóval, gyalog vagy tömegközlekedéssel). A 
közlekedési események (Traffic Incidents) funkció pedig mutatja a baleseteket, útépítési 
helyszíneket, dugókat és más, a közlekedést befolyásoló körülményeket.

Internetmegosztás (Wi-Fi Hotspot)

Firefox OS készülékét Wi-Fi elérési pontként is használhatja (szolgáltatótól függően erre 
külön szolgáltatási díj vonatkozhat). Ehhez válassza a „Beállítások / Internetmegosztás / 
Wi-Fi Hotspot” lehetőséget. Itt módosíthatja a hotspot nevét, levédheti jelszóval, és azt 
is választhatja, hogy a telefonkészülék internetkapcsolatát Wi-Fi helyett USB-kapcsolaton 
keresztül osztja meg egy másik eszközzel, például egy laptoppal.
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SMS / MMS

SMS vagy MMS üzenetet könnyen küldhet az Üzenetek alkalmazásból     . Előbb válasszon 
ki egy kapcsolatot, majd írja be az üzenetet. A gemkapocs ikont választva videókat, fotókat 
vagy zeneszámokat is csatolhat az üzenethez. Az SMS-üzenetszálak nézettel beszélgetés 
formájában követheti az üzenetváltásokat.

Több alkalmazás párhuzamos használata

A Kezdőoldal gombot lenyomva tartva gyorsan átválthat a futó alkalmazások között az 
alkalmazás ablakának balra vagy jobbra csúsztatásával; egy alkalmazás leállításához pedig 
nyomja meg az „x” gombot, vagy csúsztassa felfelé az alkalmazás ablakát.
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Webalkalmazások és adaptív alkalmazás-keresés  

A Mozilla nagyságrendekkel kibővíti az alkalmazásfejlesztés lehetőségeit azáltal, hogy minden a weben futtatható, hiszen így semmi 
nem szab gátat az innovációnak, és bármely webfejlesztő könnyen létrehozhat és terjeszthet HTML5-alapú alkalmazásokat. A Firefox 
OS okostelefonok dinamikus funkcióikkal szó szerint alkalmazkodnak a felhasználó pillanatnyi igényeihez. Az alkalmazások egyszeri 
kipróbálásra is futtathatók, vagy végleg letölthetők a készülékre. Így a felhasználó dönt, milyen tartalmat hogyan és mikor kíván elérni.

A fejlesztők most már nyílt webes szabványokra (mint a HTML5, JavaScript és CSS) épülő alkalmazásokat fejleszthetnek, és 
kihasználhatják a Mozilla úttörő új WebAPI-jait, amelyekkel a webalkalmazások is elérhetik a készülék alapvető és hardverközeli 
funkcióit (példul: kamera, telefonálás, üzenetküldés, Bluetooth), amelyek korábban csak a natív alkalmazásoknak voltak hozzáférhetőek. 
Amiatt azonban, hogy a Firefox OS webes technológiákra épül, a készülék alapfunkcióinak használatához – például a telefonáláshoz 
– még nem kell aktív internetkapcsolattal rendelkeznie készülék alapfunkcióinak használatához, például a telefonáláshoz, aktív 
internetkapcsolattal kellene rendelkezni.

A pillanatnyi igényekhez alkalmazkodó okostelefon
A Firefox OS teljesen új módon közelíti meg az alkalmazások keresését. A felhasználó folyamatosan változó élethelyzetéhez és 
érdeklődéséhez igazodva kilistázza a számára éppen releváns új vagy már letöltött appokat. A kezdőképernyőről elérhető egy 
keresősáv, amelyre koppintva egy tematikus alkalmazáslista jelenik meg. Ha a keresősávba beírja kedvenc focicsapatának nevét, 
a készülék háttérképe átvált egy arra utaló képre, és felkínál több kapcsolódó appot, illetve lehetőséget – például jegyek vagy 
kapcsolódó termékek vásárlását, a csapatról szóló legfrissebb híreket, vagy megnézheti a csapat történelmét a Wikipédián. Így 
gyorsan és könnyen megtalálhatja a pillanatnyi érdeklődésének megfelelő appot.

A megtalált appot futtathatja csupán egyetlen alkalommal, vagy letöltheti készülékére, és megőrizheti. Keresse meg a narancssárga 
^ nyilat a képernyő jobb alsó sarkában; ezzel frissítheti az oldalt, vagy a csillag ikonra       koppintva az appot a kedvencek közé 
mentheti. Lehetősége van csak az appot menteni a kezdőképernyőre, vagy az appot a keresőkifejezéssel együtt.
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Firefox Marketplace 

Egy másik lehetőség alkalmazások keresésére a Firefox Marketplace alkalmazásbolt, 
amely olyan kategóriák szerint kínál alkalmazásokat, mint játékok, hírek és média, 
üzleti és irodai alkalmazások. Ezeket a webalkalmazásokat saját magához, illetve online 
személyazonosságához kötheti a Mozilla Persona nevű online személyazonosság-kezelő 
rendszerével, amely a későbbiekben lehetővé teszi, hogy alkalmazásait „magával vigye” 
és szabadon használhassa több eszközön és platformon. A világ számos vezető mobil és 
webes alkalmazásfejlesztője, köztük az AccuWeather, az EA (példul: a Poppit! játékkal), a 
Facebook, a Nokia (HERE Maps), a SoundCloud, a Terra, a Time Out, a TMZ és a Twitter, 
sikerrel hasznosította a Mozilla koncepcióját, és a web korlátlan lehetőségeire épülő 
alkalmazásokat tett közzé a Firefox Marketplace-en.

Kipróbálásukhoz válassza a Firefox Marketplace ikont         a kezdőképernyőről. Ekkor 
megjelenik egy sor alkalmazáskategória, köztük az ajánlott, új és legnépszerűbb 
alkalmazásokkal. Bármely alkalmazást értékelheti vagy véleményezheti.

A letöltéshez koppintson az alkalmazásra, majd a „Telepítés” gombra. Láthatja majd, hogy 
a telepítés azonnal megtörténik, és az alkalmazás ikonja a kezdőképernyőre kerül. Az 
alkalmazások telepítésekor vagy frissítésekor alig kell várni, mert a legtöbbjük webalapú. 
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Adatvédelem és biztonság

A Firefox az adatvédelem és biztonság terén is élen jár; például a Ne kövessenek funkcióval a felhasználó szorosabban szabályozhatja 
a böngészéskor tárolt személyes információk körét.

Adatvédelem az alkalmazásokban, „Ne kövessenek”

A Ne kövessenek funkcióval jelezheti a hirdetőknek, hogy azt kívánja, Önnél ne használják a célzott reklámozást szolgáló nyomkövetést. 
Ezt az adatvédelmi funkciót a Mozilla vezette be a piacon elsőként, és a Firefox volt az első asztali gépes és mobilböngésző, amelyben 
megjelent. A Firefox ezzel is az egyetemes szabványok felé vezeti a webes fejlesztéseket. A Ne kövessenek alapértelmezésben ki van 
kapcsolva a Firefox OS-ben, de könnyen engedélyezhető a „Beállítások / Ne kövessenek” lehetőséggel.

A Firefox OS biztonsági jellemzői

A Mozilla vezetőnek és tekintélyes hangadónak számít a webes biztonság területén. A Firefox OS-ben olyan átfogó, integrált, 
többrétegű biztonsági modellt valósított meg, amely a kategóriájában legjobb védelmet nyújtja a biztonsági kockázatok ellen. 
Ennek részeként:

Implicit jogosultsági szinteket alkalmaz, amelyek egy átfogó alkalmazás-megbízhatósági modellen alapulnak

A kód elszigetelt futtatókörnyezetben (sandbox) fut

A mobilkészülék hardvere kizárólag API-kon keresztül érhető el

A szilárd felépítésű jogosultsági modellt biztonságos telepítési és frissítési eljárás egészíti ki

További információk a Firefox OS biztonsági megoldásairól: developer.mozilla.org/Firefox_OS/Security
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A web maga a platform

A Firefox OS nyílt platformra épül: egy Linux kernellel bebootol egy webes futtatókörnyezetet, amelyben a Mozilla „Gecko” 
böngészőmotorja fut – ugyanaz, mint a Firefox böngészőben. A Gecko a webes tartalom felé elérhetővé teszi a készülék hardveres 
lehetőségeit a Mozilla úttörő fejlesztésének számító WebAPI-kon keresztül. A Firefox OS lehetővé teszi olyan okostelefonok 
kifejlesztését, amelyek minden egyes funkcióját webalkalmazásként lehet megírni (hívás- és üzenetkezelés, böngészés stb.). Korábban 
az okostelefonok hardverközeli és alapfunkciói (Bluetooth, az akkumulátor állapota, névjegyek) csak a natív alkalmazások számára 
voltak hozzáférhetők.

A Firefox OS karcsú szoftverarchitektúrája

Gaia: felhasználói felület

A Firefox OS gyönyörű, letisztult, intuitív és személyre szabható felhasználói élményt nyújt, amely teljes egészében a HTML5-re épül. 
A Firefox OS felhasználói felületéből is több variációt láthat, hiszen a kinézet és megjelenés megváltoztatása olyan egyszerű, mint 
egy weboldal szerkesztése. 

Gecko: webes futtatókörnyezet

A Firefox OS a Mozilla-féle web-futtatókörnyezet használja. Ez ugyanaz a Gecko leképzőmotor, amely manapság a Firefox 
webböngészőben is megtalálható. Az alkalmazásréteg fejlesztése kizárólag a nyílt web technológia építőköveiből áll: HTML5, CSS és 
JavaScript; és nélkülözi a gyártóspecifikus natív API réteget a motor és a kernel között.

Hogyan működik? A HTML5-höz szánt WebAPI-kat fejlesztettünk, hogy elérhetővé váljanak a  telefon képességei, amelyek korábban 
csak a natív alkalmazások számára voltak elérhetők. A vékonyabb szoftverrétegnek köszönhetően a Firefox OS jól működik a 
belépőszintű és a csúcskategóriás telefonokon is.

Gonk: kernel és eszközillesztők 

Ez a réteg a kernelből, a rendszerkönyvtárakból, a firmware-ből és az illesztőprogramokból áll. A Firefox OS telefonok a nyílt Linux 
kernelt használják, amely összetevőt számos mobiltelefon-gyártó használja napjainkban.
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HOGYAN KÖTI ÖSSZE A 
FIREFOX OS A HTML5-ÖT 
A HARDVERREL

Gaia: 
A felhasználói felület, 
amely HTML5 alapú 
webtartalomból épül fel

Gecko: 
A web-futtatókörnyezet 
a nyílt webAPI-kkal 
kiegészítve

Gonk: 
A nyílt Linux kernel és az 
illesztőprogramok

Eltávolítva: A motor 
és a kernel közötti 
gyártóspecifikus 
natív API réteg
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Köszönjük figyelmét!

A  nyüzsgő Mozilla közösség és elkötelezett partnereink keményen dolgoztak azért, 
hogy a legjobb okostelefonos élményt nyújtsuk az online világhoz csatlakozó következő 

egymilliárd embernek. Kérdéseivel nyugodtan forduljon hozzánk a
 press@mozilla.com címen.

Köszönjük érdeklődését a Firefox OS iránt!



Legfrissebb híreink és sajtóanyagaink itt 
találhatók: blog.mozilla.org/press 

blog.mozilla.org/press

