Guide til Installation af Firefox
Introduktion
Mozilla Firefox er en såkaldt browser, et computer program der bruges til at hente og vise de
forskellige internet sider. Firefox er således et alternativ til det gængse Internet Explorer der følger med
Windows. En webbrowser kan sammenlignes med et fjernsyn, hvor man modtager forskellige tvprogrammer, ligesom diverse fjernsyn kan være af forskellig kvalitet, er der også forskel på browsere.
Heraf af Firefox kendt som en af de bedste.
Download af Installationsfil
Installationsfilen kan hentes ved enten at trykke på dette direkte link (husk at notér hvor filen gemmes),
eller alternativt ved at åbne Internet Explorer og navigere til Firefox's danske hjemmeside:
http://mozilladanmark.dk/produkter/firefox/
På denne side er et link til den nyeste version af Firefox prominent placeret.
Installation af Firefox
Når installationsfilen er downloadet, dobbeltklikkes på dens ikon så installationen begynder. Undervejs
i installationsprocessen følges programmets anvisninger (der er yderst sjældent behov for afvigelser).
Hvis man ønsker en mere udførlig og grafisk guide til installationsprocessen kan den følgende engelske
guide anbefales:
http://webuse.info/firefox/
På trods af at den henviser til en ældre version af Firefox er alle de beskrevne trin intakte.
Første Brug af Firefox
Hvis ikke Firefox åbnes automatisk efter fuldendt installation, kan programmet åbnes ved at trykke på
det program ikon der nu burde være placeret på skrivebordet. Ikonet ser således ud:

Det er vigtigt at være bevidst om at Firefox er et separat program i forhold til Internet Explorer og
således skal benyttes uafhængigt af Explorer.
Videre Vejledning mm.
Selvom Firefox og Internet Explorer på mange punkter fremtræder ens, er der små forskelle som
muligvis kan virke forvirrende for en mindre erfaren computerbruger. For at få en grundliggende
vejledning i brugen af Firefox henvises til Firefox egen gode danske brugerguide:
http://wiki.mozilladanmark.dk/wiki/Firefox/Guide
Danbio i Firefox

På det nedenstående billede ses Danbio som vist i min installation af Firefox, bemærk ikonet med
ræven i det øverste venstre hjørne, hvilket indikerer at den brugte browser er Firefox.

