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26/01/10 - Alliberat google Chrome 4

S'acaba d'alliberar la versió final de google Chrome v. 4.Concretament és la
4.0.249.79.
Aquesta versió presenta alguns avantatges molt interessants:

• La càrrega de planes és molt més ràpida
• Es poden instal·lar extensions (complements o plugins)
• Es pot sincronitzar els favorits (bookmarks) entre tots els nostres
ordinadors

codic.cat Plana/Page 3
2/6

La funcionalitat d'actualitzar els favorits (adreces d'interès) amb tots els nostres
equips és realment fàcil de fer servir.Només cal que introduïm el correu electrònic i
el mot de pas d'una conta de gmail, i ja està.
Els nostres favorits es guarden dins de la conta de gmail.
La funcionalitat d'extensions és realment fabulosa.
Podem instal·lar tot d'extensions anant a la plana:
https://chrome.google.com/extensions
A més a més segons google, les extensions ens avisaran automàticament quan hi
hagi una nova versió.
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Podeu veure algunes extensions en aquesta imatge, a l'extrem superior dret, que
he capturat del vídeo oficial de google:

Per exemple amazon té una extensió que permet afegir a la teva llista de productes
desitjats (wish list) productes, afegir notes, i accedir quan vulguis.
Una aplicació que seria realment trencadora, kick ass que dirien a Amèrica (coça al
cul de la competència), seria una que et notifiqués quan un producte que t'interessa
(ebay, amazon...) baixa de preu.
Les extensions s'instal·len des del mateix navegador amb un click.
Els que coneixeu wordpress sabeu que podem instal·lar temes i ginys (extensions)
amb un clic. El mateix.
Aquesta és la plana web de les extensions:
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Una extensió genial és Flashblock.Aquesta extensió permet bloquejar el flash de les
planes, fins i tot de manera individual.
Per exemple els banners de publicitat.
El que més memòria i temps de CPU menja de les múltiples planes amb les que
navego és la publicitat flash amb la que ho envaeixen tot.
Amb aquesta extensió s'ha acabat el broquil!.
Secbrowsing també és molt recomanable ja que periòdicament revisa que tots els
nostres complements o plugins estiguin actualitzats.
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Via: Official Google Blog
Traduir a l'Anglès. Translate to English

Compartir: ||

