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TRIKI IN NASVETI
PeerBlock

Zaščitite se pred
vohunskimi
protipiratskimi
organizacijami s
programom PeerBlock
Protipiratske organizacije širom sveta zaradi
dolvleke nelegalnih vsebin preganjajo predvsem tiste posameznike, izobraževalne ustanove in majhna podjetja, ki za plačevanje visokih sodnih stroškov in odvetnikov nimajo dovolj finančnih sredstev. Njihovo poslanstvo pa
seveda ni zmanjšanje stopnje piratstva, ampak
nuditi podporo programskim hišam z enim
samim namenom - prodati čim večje število licenc in s tem čim več zaslužiti. V njihovih propagandah za zmanjševanje stopnje piratstva
namreč nikoli ne bomo zasledili, da na trgu obstajajo tudi odprtokodne programske rešitve, ki
so praviloma brezplačne.

V kolikor pa se želite zaščititi pred prikritim spletnim vohunjenjem protipiratskih organizacij,
vam priporočamo namestitev programa PeerBlock. Gre za brezplačno programsko opremo,
ki v svoji podatkovni zbirki hrani več kot milijardo nezaželenih spletnih naslovov IP.
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Mozilla Firefox Torbutton

Anonimno deskanje
po svetovnem spletu s
programskim orodjem
Torbutton
Kolikor uporabljate odprtokodni spletni brskalnik
Mozilla Firefox, si lahko ne zelo enostaven način
zagotovite deskanje po svetovnem spletu brez
sledenja in cenzur. Za to potrebujete zgolj programsko orodje Torbutton, ki brskalnik poveže
neposredno z omrežjem TOR (The onion router).
Omrežje TOR je dejansko porazdeljeno omrežje
anonimizacijskih strežnikov, preko katerih lahko
uporabniki anonimno deskajo po spletu.
Programsko orodje Torbutton (različica 1.2.4) je
namenjeno uporabnikom odprtokodnega spletnega brskalnika Mozilla Firefox od različice 2.0 do

S programskim orodjem Torbutton do deskanja
brez sledenja in cenzur.

3.7a1pre in je sila enostaven za uporabo, saj od
uporabnika zahteva le pritisk na »gumb«, ki se nahaja v spodnjem desnem delu brskalnika.
Programsko orodje za deskanje po svetovnem
spletu brez sledenja in cenzur je brezplačno na
voljo za prenos na strani http://skrci.me/torbutton V primeru težav s programskim orodjem
Torbutton pa vam je na voljo Forum
Računalniških novic.

Flash animacije

Blokirajte flash
animacije v brskalniku
Firefox
Danes zelo pogosto na spletnih straneh
srečujemo flash animacije, ki marsikomu niso
moteče in lahko kljub številnim animacijam na
ekranu brez težav brskajo po spletu. Nekatere pa
omenjene animacije motijo ali pa bi jih radi izklopili zaradi tega, ker jim upočasnjujejo delovanje računalnika. Če spadate pod takšne, ki bi se radi znebili flash animacij in uporabljate spletni brskalnik Mozilla Firefox, potem za vas obstaja rešitev
v obliki dodatka z imenom Flashblock.
Do omenjenega dodatka lahko pridete tako, da
odklikate na naslov “http://skrci.me/flash” potem
še na “Add to Firefox”. Odprlo se vam bo okno, v
katerem kliknite na “Namesti zdaj” (Install Now). Po
namestitvi se vam bo v novem oknu zgoraj pojavila možnost “Ponovno zaženi” (Restart Firefox), ki jo
tudi izberite. Po vnovičnem zagonu Firefoxa bodo
vse flash animacije na spletnih straneh izključene.
Na mestu, kjer je bila prej animacija, bo sedaj nova
ikona, na katero lahko, v kolikor bi si vseeno radi
pogledali blokirano animacijo, tudi kliknete.
Dodatek Flashblock lahko v nastavitvah tudi še
dodatno nastavimo. Nastavitve najdemo tako,
da se odpravimo na “Orodja” (Tools) in zatem iz-
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Kolikor se bo na vaš računalnik poskušala povezati
protipiratska organizacija ali druga organizacija, ki
je na seznamu nepovabljenih gostov, bo program
zahtevek samodejno zavrnil. Program PeerBlock je
povrh vsega še sila enostaven za uporabo ter skorajda ne obremenjuje sistemskega procesorja in
pomnilnika. Program je na voljo za brezplačen
prenos na strani http://www.peerblock.com/.
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