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EELL··LLIIMMIINNAACCIIÓÓ  DDEE  BBAARRRREESS  DD’’EEIINNEESS  AA  IIEE  
 
Quan descarreguem aplicacions i utilitats d'internet, hem d'anar amb cura, ja 
que, a vegades, juntament amb ellas, se'ns instal·len elements accessoris que 
poden acabar mermant el rendiment del navegador, sobre tot amb Internet 
Explorer. 
 
Per exemple, quan ens baixem alguna cosa de la pàgina 
http://www.softonic.com, normalment el que ens baixem és un assistent 
mitjançant el qual es realitza la nostra descàrrega pròpiament dita. A l'assistent, 
és habitual trobar-se apartats one se'ns permet el·legir si volem instal·lar la 
barra de Softonic. 
 
 

 
 
 
Per defecte, aquesta opció està configurada per a instal·lar-la, perà és més 
recomanable no fer-ho, perque aquesta barra alenteix de forma notòria el 
navegador. 
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Altres barretes populars son: Conduit Engine, Yahoo, Babylon, Google, Skype, 
etc. A Internet Explorer 8 o posterior, es poden deshabilitar aquestes barretes 
mitjançant l'opció Administrar Complements, al menú Eines (IE 8) o al menú 
general a IE9: 
 
 

 
 
 
Tanmateix, es més aconsellable la seua desinstal·lació, en cas que no anem a 
usarles per a res. Al Panell de Control existeix la opció Afegir o Treure 
Programes (XP) o Programes i Característiques (Vista/7). Allà podem cercar 
els noms de les barretes anteriorment enumerades (i qualsevol element 
anomenat "barra" o "toolbar"), i fer-hi doble clic. 
 
A continuació començarà el procés de desinstal·lació. Al final del procés, 
s'haurà de tancar i tornar a obrir el navegador. Finalment, val a dir que, en 
ocasions, IE té configurat algun motor de recerca que en la pràctica no 
funciona, bé perquè no s'ha instal·lat bé, o perquè s'ha desinstal·lat 
parcialment. Es pot consultar al mateox apartat d'Administració de 
complements, però al subapartat Proveïdors de Recerca. 
 
Si algun d'ells està com No Trobat o No Disponible, es pot el·liminar sense 
problemes, i sempre millorarà el rendiment de l'a aplicació. 
 
 

 
 
 
 
 


