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Ubuntu Desktop Ubuntu Japanese Teamから新バージョンのLinuxディストリビューションのUbuntu Desktop 20.04 LTSが2020年5月9日にリリースされました。Ubuntu Desktop 20.04 LTSでは、デフォルトのWebブラウザとして「Mozilla Firefox」がインストールされていますが「Google Chrome」を利用したい方向けの手順です。Google Chrome（グーグル・クローム）は世界
の利用ユーザー利用率No.1のWeb検索ブラウザーです。描画の速さに定評のあるプログラムで開発されているためブラウザの立ち上がり・表示速度が速いため、おすすめできるブラウザーです。今回は、小難しい操作（コマンド使用）はせず、「Google Chrome」をインストールする方法を紹介します。 10/10 O melhor navegador do mercado, seguro e muitos recursos para
personalizar o uso. Ana Spadari Posts 48716 Data de inscrição quinta 12 de março de 2009 Status Administrador Última visita 10 de agosto de 2022 Google Chrome Debian e Ubuntu é um navegador projetado para melhorar a sua experiência enquanto navega na Internet. Uma excelente alternativa ao Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Opera. Sua
interface mostra apenas os controles básicos para navegar na Internet. Mas sob seu ambiente simplificado, o Google Chrome esconde três características interessantes: um inovador sistema de abas, uma barra de endereços com o navegador integrado e uma pequena janela para lhe fornecer acesso às suas páginas favoritas. Outra novidade é que o
Google Chrome inclui uma janela de resumo. Ele exibe miniaturas das páginas mais visitadas, o histórico de pesquisas recentes e outros elementos que ajudarão a acelerar o acesso aos seus favoritos. Além do mais, o Chrome suporta temas e extensões, por isso você pode personalizar a aparência do browser e ampliar sua funcionalidade com muitas
extensões disponíveis no diretório oficial do Google Chrome. Google Chrome Debian e Ubuntu 64 bits também está disponível para iPhone, Windows, Mac e Portable. Ortografia alternativa: google-chrome-stable_current_amd64.deb-64 bits Última modificação: 24 de outubro de 2020 às 07:47 por Ana Spadari . Se você gosta do Chrome e quer ter ele
sempre atualizado no seu sistema, veja como instalar a última versão estável do Google Chrome no Ubuntu, Debian e derivados. O Chrome é o navegador web do Google. Ele usa a mesma base de código do Chromium, porém, possui alguns recursos proprietários. Como instalar o Google Chrome no Ubuntu e derivados Inicialmente o software foi
desenvolvido com visual minimalista e compilado com base em componentes de código aberto, como o motor de renderização o WebKit, da Apple Inc. Já a partir da versão 28, o Chrome parou de usar o WebKit como motor de renderização de layout, e passou a usar o Blink, desenvolvido pelo Google. Saiba como adquirir os produtos e serviços através
do site NET. Veja os melhores descontos e promoções. Basicamente, instalar o Google Chrome no Ubuntu e derivados consiste em acessar a página de download do programa e clicar no botão “Fazer o download do Google Chrome”; Escolher o formato deb e clicar no botão “Aceitar e instalar”; Depois do download, abra o arquivo baixado com o
gerenciador de pacotes da distribuição. Para isso, basta dar um clique duplo nesse arquivo e depois clicar no botão “Instalar”. Como instalar o Google Chrome no Ubuntu, Debian e derivados usando um repositório Mas se você prefere fazer isso usando o terminal, para instalar o programa no Ubuntu, Debian e derivados usando um repositório, você
deve fazer o seguinte: Passo 1. Abra um terminal; Passo 2. Confira se o seu sistema é de 64 bits, para isso, use o seguinte comando no terminal: uname -m Passo 3. Se ainda não tiver, adicione o repositório do programa com este comando: sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google.list' Passo 4. Baixe e importe a
chave do repositório com o comando: wget -q -O - | sudo apt-key add - Passo 5. Atualize o gerenciador de pacotes com o comando: sudo apt-get update Passo 6. Agora use o comando abaixo para instalar o programa; sudo apt-get install google-chrome-stable Passo 7. Se por algum motivo você precisar remover o programa, use o comando abaixo: sudo
apt-get remove google-chrome-stable Como instalar o Google Chrome no Ubuntu, Debian e derivados usando pacotes Quem quiser instalar o programa no Linux Ubuntu, Debian e outros sistemas que suportam arquivos .deb, deve fazer o seguinte: Passo 1. Abra um terminal; Passo 2. Confira se o seu sistema é de 64 bits, para isso, use o seguinte
comando no terminal: uname -m Passo 5. Se seu sistema é de 64 bits, use o comando abaixo para baixar o programa. Se o link estiver desatualizado, acesse essa página, baixe a última versão e salve-o com o nome chrome.deb: wget -O chrome.deb Passo 5. Agora instale o programa com o comando: sudo dpkg -i chrome.deb Passo 6. Caso seja
necessário, instale as dependências do programa com o comando: sudo apt-get install -f Pronto! Agora, quando quiser iniciar o programa, digite google-chrome em um terminal (seguido da tecla TAB), ou clicando no ícone dele ou menu de aplicativos do sistema. Desinstalando o programa no Ubuntu, Debian e derivados Para desinstalar o programa no
Ubuntu, Debian e derivados, faça o seguinte: Passo 1. Abra um terminal; Passo 2. Desinstale o programa, usando os comandos abaixo; sudo apt-get remove google-chrome* --auto-remove Veja também Google Chrome no Linux Ubuntu, Debian, Fedora, Arch e derivados – veja como instalar Como instalar o navegador Chromium no Linux via snap Como
instalar o Chromium no Ubuntu pelo canal Beta ou Dev Novo Chrome traz novidades para manter a sua navegação em privacidade, torná-la ainda mais veloz e poupar energiaSeguindo a sua estratégia de atualizações em curtos períodos de tempo, a gigante de Mountain View acaba de anunciar a mais recente versão final do Google
Chrome.Novamente, como vem acontecendo nas últimas atualizações do navegador, a interface do browser não sofreu alterações significativas. Os esforços da equipe de desenvolvimento continuam voltados para os seus recursos internos e de navegação.A 26ª edição do Chrome traz como principal novidade a ativação automática e por padrão da
ferramenta Do Not Track, um mecanismo que impede que sites não autorizados armazenem dados da sua navegação.Além disso, o navegador da Google incorporou um novo menu de configuração de permissões de acesso às suas informações para cada site visitado. Ainda, o browser passou a contar com suporte para usar o hardware gráfico para
acelerar o carregamento de páginas da internet, promovendo uma redução de 25% no consumo de energia para dispositivos portáteis.Como baixar e instalar o Google Chrome no Linux?Apesar de o sistema ser diferente dos mais convencionais, como macOS e Windows, o processo de instalação ainda é bastante simples. Na tela inicial, basta procurar
o ícone do navegador padrão, geralmente disposto na barra de tarefas, e abrir.Use o espaço da pesquisa para buscar pelo Google Chrome e clique no site oficial da plataforma para ser redirecionado para a opção de download.A plataforma é automática e capaz de distinguir qual o seu sistema operacional, bastando apenas especificar qual pacote deve
ser baixado de acordo com as configurações do seu PC, como Debian, Fedora, etc.Após fazer o download, basta permitir a instalação e autenticá-la com sua senha. Feito isso, o programa estará pronto para uso!Como configurarAo clicar nos três pontinhos do navegador, basta ir até as configurações e escolher qual aspecto você deseja analisar, desde
os mais técnicos, como questões de privacidade e segurança, até a aparência, como temas, cores, etc.O menu também tem uma aba com configurações avançadas que trazem ramificações específicas, como idiomas, downloads e acessibilidade.Com a personalização, caso fique de um jeito desagradável, também é possível redefinir todas as escolhas,
limpar o que foi feito e voltar à configuração inicial para que novas decisões sejam aplicadas.Como atualizar?Assim como no sistema Windows, a atualização do Chrome no Linux é muito simples. Com o navegador aberto, será mostrada uma notificação dizendo “Atualizar” e ela costuma variar entre três cores: verde, laranja e vermelho.O primeiro
nível representa atualizações ainda recentes, enquanto o último aponta para algo antigo e que deve ser resolvido o quanto antes. Para isso, basta clicar sobre o botão “Atualizar”, ir até a ajuda e depois “Sobre”.Com a nova guia em aberto, clique na opção para reiniciar o navegador e pronto! Seu sistema operacional agora conta com a versão mais
atual para acesso à internet.Como bloquear sites?Existem duas alternativas principais: a primeira é usar o URLBlocklist, uma ferramenta nativa do próprio Google Chrome que pode ser utilizada para bloquear sites específicos manualmente, criando uma lista que proíbe o acesso por tempo indeterminado.Já a segunda opção é usar extensões que
foram criadas exatamente com esse propósito, como é o caso do Block Site. Com ele, é possível não apenas bloquear os sites a partir da URL, mas também por palavras chaves, tornando o processo menos cansativo.O que surgiu recentemente.Pointer LockCertamente, esta foi uma atualização que agradou aos fãs de joguinhos online. O Pointer Lock
(que também é chamado Mouse Lock) é uma API em JavaScript que traz uma melhoria no controle de jogos em 3D, especialmente aqueles de tiro em primeira pessoa (FPS). Graças a esta função, agora, quando você estiver jogando, poderá controlar a perspectiva com o mouse de maneira mais natural.O Pointer Lock permite que você possa mover o
mouse sem travar no canto da tela de jogo ou perder a direção por sair da janela. Além de ser aplicada aos jogos, esta API também é voltada para melhorar outras funções em áreas médicas, científicas, de treino e simulação, entre outras. Caso você deseje testar a função, os desenvolvedores recomendam que você o faça utilizando este jogo
online.Para computadores menos potentesO Chrome tem apresentado grandes melhorias no que diz respeito ao desempenho gráfico das aplicações. A empresa investiu no desenvolvimento de um melhor desempenho em duas frentes diferentes: o WebGL e o Canvas2D. A ideia é tornar possível que computadores mais antigos possam rodar programas
novos (e desenvolvidos para o navegador) e páginas que tragam serviços online que apresentam bons gráficos.Sincronização de abasUm dos maiores destaques do browser da gigante de Mountain View é até hoje a sincronização de abas. O navegador é capaz de compartilhar as páginas abertas no seu computador (inclusive com o histórico recente de
navegação por elas) com todos os demais dispositivos nos quais você possua o Chrome instalado — seja um notebook, smartphone ou tablet.Tudo o que você precisa fazer para usufruir desse mecanismo é estar logado com uma mesma conta Google em todos os seus aparelhos eletrônicos. Isso pode ser feito por meio da opção "Fazer Login no
Chrome", localizada no menu "Personalizar e controlar o Google Chrome".Outras melhoriasHouve uma alteração visual leve mas perceptível, na qual o antigo botão de ferramentas, na forma de uma chave-inglesa, foi trocado por três linhas. Embora em termos de funcionamento ela não represente uma mudança, o antigo ícone permanecia o mesmo
desde a primeira edição do navegador.As novidades.Nada de rastreamentos indesejadosUma das principais novidades do Google Chrome nesta mais recente versão é a adoção do protocolo conhecido como Do Not Track, o qual visa impossibilitar que sites e serviços online rastreiem e armazenem dados referentes à sua navegação sem a existência de
uma autorização.Esse mecanismo já havia sido incorporado pelas edições mais recentes do Mozilla Firefox e do Opera e tende a aumentar a privacidade do internauta. A ferramenta pode ser ativada no painel de configuração avançado do navegador.Contudo, a desenvolvedora alerta que a eficácia desse recurso está sujeita à maneira como as páginas
respondem a essa solicitação de não rastreamento. A empresa informa que já está trabalhando em um sistema mais eficiente para tal atividade.Configuração de permissões facilitadaOutra interessante melhoria apresentada pelo Chrome foi a incorporação de um novo menu com o qual você é capaz de configurar de maneira rápida e descomplicada as
permissões de acesso a determinadas informações estipuladas para cada site visitado.Ao abrir qualquer página da internet, basta você clicar sobre o ícone dela que fica na Ominibox, a barra de endereço do navegador da Google, para que esse novo menu seja apresentado. Todos os ajustes disponíveis são aplicados individualmente, o que garante uma
experiência mais personalizada na hora de navegar pela web com este browser.Aceleração via hardwarePor fim, a 26ª versão do Google Chrome marca a estreia de um recurso que permite ao browser utilizar o hardware gráfico do computador para acelerar o carregamento de páginas da internet.Esse sistema possibilita que o navegador explore o
potencial de processamento de placas de vídeo, por exemplo, para agilizar a reprodução dos conteúdos acessados em sites e serviços online.Dessa forma, a gigante das buscas garante um tempo de vida 25% maior para dispositivos portáteis, algo que deve animar quem costuma acessar a rede através de laptops ou netbooks.
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