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Como todos sabem, o Opera abandou o presto e o Opera Next ainda não está disponível para Linux. Não são
todas as páginas que ficam perfeitas no opera obsoleto, então vou passar a dica de 2 complementos para
Firefox que juntos suprem um recurso do Opera facilita muito a leitura de sites e tutoriais em páginas muito
bonitas, mas horríveis de ler. Lembram-se do recurso do Opera chamado: Estilo de página: Modo Autor/Modo
Usuário ?
Então aqui estão os complementos:
https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/tranquility-1/
Tranquility
Tranquilidade é uma extensão do Firefox que melhora a legibilidade de artigos da web.
Tranquilidade remove elementos desnecessários em uma página web, e proporciona uma experiência simples
e tranquila leitura. Funcionalidade semelhante está disponível através de legibilidade ou iReader .
Tranquilidade tenta resolver o mesmo problema usando uma abordagem diferente.
Para usar tranqüilidade , você pode:
Clique no ícone da barra de navegação eo web- página atual vai ser lidos OU
Use Ctrl + Alt + T como um atalho de teclado ou
Botão direito do mouse em um link e escolha a opção " Tranquilidade ! " a partir do menu de contexto. Uma
nova guia vai abrir o link no modo Tranquilidade.
Os usuários pesados ??de Tranquilidade pode ativar o botão Pause / Break como uma tecla de atalho único
Os usuários do Macintosh deverão usar o addon personalizáveis ??Atalhos para criar seu próprio atalho de
teclado personalizado
O botão de navegação -bar ou o atalho de teclado pode ser usado para alternar de volta para a página web de
origem. Um menu drop down anexado ao botão da barra de navegação fornece acesso fácil a janela de
preferências.
https://addons.mozilla.org/pt-BR/firef ... your-monitor-easy-readin/
Blank Your Monitor + Easy Reading
BYM fornecer um mecanismo simples para alterar a combinação de cor Firefox , a fim de inverter o uso das

cores branca e preta .
Uma página web típica tem preto (a cor foregroud ) texto sobre um fundo branco.
Quando " BYM é ON", você vai ter um texto em branco sobre um fundo preto .
Se você tem um monitor CRT , você vai economizar uma pequena quantidade de energia.
Você pode alterar combinação de cores e atalho de teclado pelo menu Opções BYM associado ao botão da
barra de ferramentas . O menu Opções de BYM é alsoavailable na página de addons. Opções BYM está ativo,
quando BYM é OFF
Ícone da barra de ferramentas BYM está disponível em Ver-> Barra de Ferramentas -> Personalizar menu (
disponível desde a versão 1.9.6 )
LEITURA FÁCIL
ER fornece um mecanismo simples para isolar e destacar o texto de fácil leitura.
Selecione o texto , clique com o botão direito , selecione a opção " fácil leitura " no menu de contexto ou
pressione Ctrl- Alt -Z.
Você vai ter uma nova guia preenchido com o texto selecionado ( texto em branco sobre um fundo preto).
ER usa a combinação de cores definida para BYM .
Você pode usar o menu Ferramentas - > Opções BYM para toogle o efeito hover ( sublinhar linhas enquanto o
seu movimento do rato) na guia fácil leitura.
BLOG : http://blankyourmonitor.wordpress.com/
Facebook Page: https://www.facebook.com/BlankYourMonitor

