
Hola oients de Cabiló Radio. 

Després de prou de temps sense sentir-me, torne de nou amb vosaltres. Sóc Virtu i  hui anem a pegar-li 
una ullada a les TOOLBAR o Barres de ferramentes. 

 La idea del programa em va sorgir per que el primer que faig quant algú em diu que l’ordinador li va a 
pedals es preguntar-li si gasta totes les utilitats que té instal·lades al navegador just davall del camp on 
posem l’adressa web. Si,eixes icones o dibuixets tant graciosos que ens porten a google directament o a 
ask o al facebook!! Si encara teniu dubtes del que són les Toolbars sols teniu que mirar l’imatge que 
acompanya a l’àudio. 

I es que les TOOLBAR o barres de ferramentes són utilitats que s’instal·len en els nostres navegadors: 
internet explorer, firefox, opera... i que serveixen per donar-nos accés de forma mes ràpida a buscadors, 
al correu electrònic, al temps... Fins ací tot perfecte, però segur que penseu si em fan la vida més fàcil, 
per que vols llevar-les? 

Sencill!! 

Primer, per que la meua experiència em diu que quasi el 90% de les persones a les que els he preguntat 
per elles, ni sabien de la seua existència –per tant no les han gastades- ni tampoc tenia ni idea de com 
s’han instal·lat al seu navegador. Per tant, tindre en el nostre ordinador una utilitat que no hem triat 
instal·lar nosaltres fa que pensar que no busca res bo. ;-) 

Segona, estes barres consumeixen recursos dels nostres ordinadors, ens mostren publicitat que no hem 
demanat, arreplegen informació nostra mentre navegem, en definitiva a part d’arreplegar dades nostres 
van a fer que la nostra navegació per Internet siga mes lenta. 

Així que el millor es llevar-les. 

Com s’instal.len? La majoria de les vegades formen part d’altres programes gratuïts que ens hem 
descarregat i instal·lat. Per exemple, ens instal·lem un programeta  gratuït que ens recomanen per vore 
pel·lícules i durant eixe procés anirà preguntant-nos cosetes i com, en general, tenim un defecte... NO 
LLEGIM i anem fent següent, següent,  sense mes, resulta que a part del programeta en qüestió ens hem 
instal·lat una magnifica TOOLBAR que ens permiteix logar-mos al facebook, traduir paraules a Babylon... 
Xe, tenim dos/tres programes al preu d’un!! A més a més esta TOOLBAR ens canvia la pàgina d’inici, de 
manera que si abans a l’obrir el navegador anaves a google ara entres a una pàgina amb publicitat.   

Com evitar-les? Llegint totes les pantalles durant el procés d’instal·lació d’un programa, ja que sol haver 
una casella que es pot desmarcar per evitar instal·lar la Toolbar.  

Ara be... si ja tinc el meu navegador ple d’elles, com les lleve? Les tenim que llevar una per una i per fer-
ho tens que punxar al botó Inicio (de Windows) anar després al Panel de Control, buscar la opció de 
Agregar o quitar programas e identificar dins del llistat de programes instal.lats tots aquells que porten 
toolbar o que identifiqueu com a tal.  

Vos deixe junt amb l’ àudio un videotutorial fet per OSISEGURIDAD amb tots els detalls de com llevar les 
toolbar.  

Ja em contareu si vos pareix de profit esta xicoteta ajuda.  

 

Gràcies i el pròxim programa vos contaré per quina raó pose un post-it a la webcam del meu portàtil: 
són “paranoies” o “té una raó lògica”?  


