
INTERNETSELAIMEN ASETUKSET 
Kuinka saan parhaan irti selaimesta 



ASETUKSET YLEISESTI 

 Asetuksilla taataan, että 

 Selaimen ulkoasu on toivotunlainen 

 Kirjaimen ja kuvien koko 

 Pop-up -ikkunoiden käsittely 

 Joissakin selaimissa taustakuva ja pikalinkkien asettelu 

 Selain toimii toivotulla tavalla 

 Aloitussivu(t) 

 Määrä 

 Sijainti 

 Lisäohjelmat 

 Jo avattujen sivujen tila käynnistettäessä 

 Tietoturva säilyy 

 Oikeat kirjautumistiedot 

 Selausasetukset eivät päästä kaikille sivuille 

 



SELAIMET 

 Jokaisella selaimella on omanlaiset asetukset, 

mutta pääosin valinnat ovat samat 

 Eri selaimilla asetukset löytyvät eri sivuilta ja 

erinimisinä 

 Materiaalissa keskitytään yleisimmin 

käytettävään Mozilla Firefoxiin 
 



FIREFOXIN VALIKOT 

Näytettävät valikot löytyvät painamalla hiiren kakkospainiketta 



ASETUSSIVU 

 Asetussivulle pääsee valinnalla Tools -> Options 
 

- Tabs = Välilehtien käyttö 

 General = yleiset asetukset 

 Tabs = välilehtien käyttö 

 Content = sisällön vaikutukset 

 Applications = tarkenteiden 

mukaan valittavat (lisä)ohjelmat 

 Privacy = yksityisyyteen 

vaikuttavat asetukset 

 Security = tietoturvaan vaikuttavat 

asetukset 

 Sync = mahdollisuus kopioida omat 

asetukset muiden selainten ja 

laitteiden käyttöön 

 Advanced = tarkemmat asetukset 



ASETUSSIVU - GENERAL 

 General (Yleiset) -sivulla asetetaan yleiset 

käyttöasetukset 
  Käynnistys kotisivulle, tyhjälle 

sivulle tai edellisessä yhteydessä 

käytetylle sivulle 

 Don’t load tabs until selected = 

latauksen esto kunnes välilehti valitaan 

 Home page (kotisivu) 

 Valitaan käynnistyksen yhteydessä 

avattava oletussivu 

 Jos haluaa useita sivuja, on osoitteiden 

väliin asetettava puolipiste 

 Downloads 

 Näytetäänkö ikkuna latauksen 

yhteydessä 

 Suljetaanko latausikkuna 

 Mihin ladattava tiedosto tallennetaan 

 Lisäohjelmat (add-ons) 

 Lisäohjelmien hallinta. 

 Ohjelmien lataus ja tarkastelu 

 Harvemmin tarvittu 



ASETUSSIVU - TABS 

 Tabs (Välilehdet) -sivulla asetetaan välilehtien 

toimintaan liittyvät asetukset 
  Avaa uudet ikkunat uusissa välilehdissä  

 Jos valittu, niin valinnat avautuvat 

saman jelman sisäisiin välilehtiin 

 Varoita useiden välilehtien sulkemisesta  

 Varoittaa, jos valittu. Muuten ei, vaan 

ohjelman voi sulkea ilman varoitusta 

 Varoita, kun useiden välilehtien 

avaaminen voi hidastaa Firefoxin käyttöä 

 Näytä välilehtipalkki aina 

 Ei näytetä, jos on vain yksi välilehti 

 Uusi välilehti aktivoidaan avauksen 

yhteydessä välittömästi 

 Välilehden sisällön kuvaus 

näytetään Windowsin 

tehtäväpalkissa 



ASETUSSIVU - CONTENT 

 Content (Sisältö) -sivulla asetetaan sisällön 

käsittelemiseen liittyvät asetukset 
  Estä pop-up -ikkunat 

 Jos valittu, niin estää uusien 

ikkunoiden automaattisen avaamisen 

 Exceptions (poikkeukset) sivulla voi 

asettaa osoitteet, joista tuleva sisältö 

saa avata automaatti-ikkunat 

 Lataa kuvat automaattisesti 

 Kuvia ei tarvitse pyytää erikseen esille 

 Exceptions (poikkeukset) sivulla voi 

asettaa osoitteet, joista tulevia kuvia ei 

ladata automaattisesti 

 Käytä JavaScriptiä 

 JavaScript mahdollistaa sivujen 

päivittymisen automaattisesti 

 Tietoturva voi olla vaarassa 

 Lisäasetuksissa voi antaa luvan, että 

scripti voi 
 siirtää ikkunaa tai muuttaa sen kokoa 

 Muuttaa ikkunoiden järjestystä 

 Muuttaa tai poistaa valikoita 

 Fontit ja värit 

 Haluttu sivujen esityskieli (jos 

käytettävissä) 



ASETUSSIVU - APPLICATIONS 

 Applications (Sovellukset) -sivulla asetetaan eri 

toimintojen ja käynnistettävien sovellusten yhteys 
  



ASETUSSIVU - PRIVACY 

 Privacy -valinnoilla määritetään sivujen 

anonyymiteettiin liittyvät asetukset 
  Kerrotaan sivuille, että ne eivät 

kerää tietoja 

 Toivomus, jota ei tarvitse noudattaa 

 Historia 

 Muista kaikki 

 Älä muista mitään 

 Muista valitut 

 Voit tyhjentää historialistan tai 

poistaa valitut keksit (cookies) 

 Osoiterivillä voi valita, 

ehdotetaanko 

 vanhoja osoitteita ja pikavalintoja 

 vain osoitteita 

 vain pikavalintoja 

 Ei ehdotuksia 



ASETUSSIVU - SECURITY 

 Security-valinnoilla määritetään sivujen 

tietoturvaan liittyvät asetukset 
  Varoita, jos sivusto yrittää asentaa 

lisäohjelmia 

 Estä ilmoitettuja hyökkäyssivustoja 

latautumasta 

 Estä ilmoitettuja väärennöksiä latautumasta 

 Muista sivustojen salasanat 

 Käytä pääsalasanaa 
 Yhdellä salasanalla pääsy kaikille suojatuille sivuille 

 Ei suositeltu, koska pääsalasanan paljastuessa pääsee 

kaikille listalla oleviin sivuihin käsiksi 



ASETUSSIVU - SYNC 

 Sync-valinnoilla määritetään sivujen asetusten 

kopiointiin liittyvät asetukset 
  Käytetään, jos samoja asetuksia 

käytetään useammassa selaimessa 
 Esimerkkikokoonpanona sylimikro + puhelin + 

tabletti 



ASETUSSIVU - OPTIONS 

 Options-valinnoilla määritetään tarkemmat 

asetukset 
  ”Hienosäätöä” 

 


