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Mozilla Firefox eta Thunderbird  gehigarria

Eskakizunak

XUXEN  kode  irekikoak  Hunspell  (http://hunspell.sourceforge.net)  zuzentzaile-motorra 

erabiltzen du eta honako Mozilla familiako produktuekin bateragarria da:

•Firefox 3.0 edo berriagoa

•Thunderbird 2.0 edo berriagoa

Instalazioa

•Gehigarria (XuxenIV-fx-tb.xpi)  jaitsi www.euskara.euskadi.net/euskara_soft web gunetik.

FIREFOX

•Gehigarria arrastatu eta Firefox-en leiho batean jaregin
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•Leiho berri bat aterako da. “Instalatu orain” botoia sakatu.

•Instalazioa amaitzen denean, Firefox berrabiarazi behar da. Sakatu “Berrabiarazi Firefox” 

botoia hori egiteko.
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•Firefox berrabiaratzean, “Tresnak --> Gehigarriak” menua aukeratu eta bertan azalduko 

da XUXEN.
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THUNDERBIRD

•“Tresnak → Gehigarriak” menua ireki.

•“Instalatu” botoia sakatu
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•Jaitsi dugun XUXEN gehigarria aukeratu eta ireki

•“Orain instalatu” botoia sakatu instalazioarekin hasteko
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•Instalazioarekin  amaitzeko,  Thunderbird  berrabiarazi  behar  da.  Horretarako,  sakatu 

“Berrabiarazi Thunderbird” botoia

•Berriro ere, “Tresnak → Gehigarriak” menura joaten bagara, hor ikusiko dugu XUXEN 

instalatutako hedapenen artean
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Erabilera

Firefox-en, edozein testu-kutxetan aktibatu daiteke zuzentzaile ortografikoa. Horretarako, 

saguaren eskuineko botoia sakatu eta “Zuzendu ortografia” aukera aktibatu.

Orain, zuzenketa aktibatuta dago eta gaizki dauden hitzak gorriz azpimarratuta agertuko 

dira. Hizkuntza bat baino gehiagoren zuzentzaileak instalatu badituzu, ziurtatu “Euskara” 

aukeratuta dagoela “Hizkuntzak” atalean
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Thunderbird-en,  nahikoa  da  “Ortografia”  botoia  sakatzea  eta  “Euskara”  hizkuntza 

aukeratzea. Oker dauden hitzak gorriz azpimarratuta agertuko dira eta saguaren eskuineko 

botoia sakatuz, proposamenen zerrenda agertuko da.
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Lizentzia

GNU General Public Licence (GPL) 2. bertsioa lizentziapean argitaratua.

http://www.fsf.org/licenses/licenses.html
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