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Nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa bao gồm kết quả và nội dung đề xuất phù hợp hơn, trang chủ YouTube phù hợp với bạn, quảng cáo phù hợp với mối quan tâm của bạn, v.v.Nhấp vào “Tùy chỉnh” để xem các tùy chọn, bao gồm các chế độ kiểm soát dùng để từ chối việc sử dụng cookie cho mục đích cá nhân hóa và thông tin về các chế độ kiểm
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日本語简体中文繁體中文繁體中文香港 Bạn muốn chơi game web bên nước
ngoài nhưng máy chủ của họ đã band/block địa chỉ IP của Việt Nam khiến bạn không thể truy cập được. Tại đây ngoài 2 Quốc gia có tốc độ đường truyền cao cũng như ít bị giới hạn IP là Anh và Mỹ (Hoa Kỳ) được gợi ý sẵn cho người dùng. Hy vọng qua bài viết bạn có thể dễ dàng thực hiện việc Fake IP cho trình duyệt Chrome của mình. Bước 3: Sau khi
chọn được quốc gia bạn muốn Fake IP, bạn ấn trực tiếp vào biểu tượng quốc gia đó (Ví dụ như mình chọn Bra-xin) khi đó phần mềm sẽ tự động chuyển địa chỉ IP trình duyệt của bạn sang quốc gia Bra-xin. Các bạn cũng có thể tìm kiếm địa chỉ IP của rất nhiều quốc gia khác được sắp xếp theo bảng chữ cái giúp bạn tìm kiếm quốc gia mình cần một cách
dễ dàng hơn. Chúc các bạn thực hiện thành công!!! Trên đây là 2 cách rất đơn giản và nhanh chóng mà ThuThuatPhanMem.vn đã giới thiệu giúp bạn có thể Fake IP/ Chuyển đổi IP nhanh chóng trên trình duyệt Chrome. Khi đó tiện ích sẽ hiển thị 1 loạt IP của quốc gia đó. Nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa có thể dựa trên những yếu tố đó và
hoạt động của bạn như nội dung bạn tìm kiếm trên Google và video bạn xem trên YouTube. Nhưng với Hola Free bạn chỉ có thể chuyển IP sang một vài nước. - Sau đó click vào icon biểu tượng của tiện ích trên thanh công cụ của phần mềm. Bước 4: Sau khi xong công việc và muốn chuyển về IP gốc để lướt web trong nước mượt mà hơn. Bạn bấm chuột
trái vào Icon của tiện ích. Đầu tiên các bạn truy cập vào Chrome Store để cài đặt tiện ích vào Chrome theo địa chỉ: - Chọn Thêm vào Chrome. Tiếp tục chọn Add extension. Bước 2: Sau khi cài đặt Hola thành công, Icon của tiện ích sẽ hiển thị trên thanh công cụ của trình duyệt. Để Fake IP trên trình duyệt: - Điều đầu tiên là các bạn truy cập Website mà
bạn bị chặn, hoặc website mà bạn muốn Fake IP để truy cập. Khi chuyển IP thành công, sẽ có biểu tượng quốc gia cũng như thông báo bạn đã chuyển/ Fake IP thành công. Bước 2: Sau khi cài đặt xong, tiện ích GeoProxy cũng sẽ xuất hiện trên góc phải thanh công cụ của Chrome. Các bạn có thể tắt Hola theo 2 cách: - Bấm vào Unblock. Do đó hôm nay
ThuThuatPhanMem.vn xin giới thiệu đến các bạn 2 cách giúp bạn có thể Fake IP trên trình duyệt Chrome một cách dễ dàng, nhanh chóng, an toàn. Cách 2: Sử dụng tiện ích GeoProxy Bước 1: Cũng gần tương tự như với tiện ích Hola. Hoặc bạn chỉ cần một tiện ích nào đó giúp Fake IP trên trình duyệt mà không ảnh hưởng gì đến các công việc khác hoạt
động bình thường. Chúc các bạn thực hiện thành công!!! Lựa chọn quốc gia mà bạn muốn Fake IP sau đó ấn Search. Hãy lựa chọn Proxy phù hợp để được tốc độ đường truyền tốt nhất cho bạn. Mặc dù Hola là tiện ích chuyển đổi IP/ FakeIP một cách nhanh chóng và hiệu quả cao. Để sử dụng được hết chức năng của Hola bạn cần nâng cấp lên bản Hola
Plus với mức phí chỉ $2.99/tháng. Trên đây là 2 cách rất đơn giản và nhanh chóng mà ThuThuatPhanMem.vn đã giới thiệu giúp bạn có thể Fake IP/ Chuyển đổi IP nhanh chóng trên trình duyệt Chrome. Cách 1: Sử dụng tiện ích HOLA FREE VPN PROXY UNBLOCKER Bước 1: Các bạn truy cập vào kho tiện ích của Chrome theo địa chỉ: Chọn Thêm vào
Chrome để thêm tiện ích vào trình duyệt. - Sau đó chọn tiếp Add extension. - hoặc ấn vào icon Nguồn. Google sử dụng cookie và dữ liệu để:Cung cấp và duy trì các dịch vụ, như theo dõi tình trạng ngừng hoạt động và ngăn chặn thư rác, hành vi lừa đảo cũng như hành vi lạm dụngĐo lường mức độ tương tác của người xem và số liệu thống kê của trang
web để hiểu cách dịch vụ của chúng tôi được sử dụngNếu bạn đồng ý, chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie và dữ liệu để:Cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi và phát triển dịch vụ mớiCung cấp quảng cáo và đo lường hiệu quả của quảng cáoHiển thị nội dung phù hợp với bạn (tùy thuộc vào chế độ cài đặt của bạn)Hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa
hoặc quảng cáo chung chung (tùy thuộc vào chế độ cài đặt của bạn) trên Google và trên webĐối với nội dung và quảng cáo không được cá nhân hóa, loại nội dung và quảng cáo bạn nhìn thấy có thể tùy thuộc vào các yếu tố như nội dung bạn đang xem và vị trí của bạn (việc phân phát quảng cáo dựa trên vị trí khái quát).
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