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 مقدمه

کنیم که دهند و در هنگام استفاده پیش بینی میکنیم که محتواهای مناسبی را ارائه میبه سایتهایی برخورد می همه ما در جستجوهای خود 

بوکمارک کردن آن در مرورگر  ، ده های آتیمجددا به این سایت مراجعه خواهیم کرد. راه سنتی و ابتدایی نشانه گذاری یک سایت برای استفا

شود. لذا طبیعی است مورد توجه قرار بگیرد که با این کار اطالعات روی ویندوز سیستم ذخیره می  باید این نکته. استیا ستاره کردن مورد استفاده 

ترسی نخواهیم داشت و با تغییر ویندوز یا برخی مشکالت سیستمی نشانه گذاری های خود را از که ما در همه حال به سایتهای مورد نظر خود دس

  دست خواهیم داد.

دهد امکان ذخیره سازی، دسته بندی و نگهداری از آدرسهایی است که در یکی از امکاناتی که گوگل به رایگان در اختیار کاربران قرار می

توانید از همه الزم به ذکر است که با یک حساب کاربری می یم. کافیست یک حساب کاربری در گوگل داشته باشید.کنطول زمان ذخیره می

 امکانات در دسترس گوگل استفاده کنید.

 

 روش استفاده

با نام کاربری و پسورد خود وارد سایت  وارد کرده ودر قسمت آدرس مرورگر  /https://www.google.com/bookmarksآدرس 

 شوید. 

 

https://www.google.com/bookmarks/
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پس از ورود به صفحه نشانه گذاری سایتهای گوگل امکان درج اطالعات سایتها و دسته بندی آنها را خواهید داشت. به این منظور 

 کلیک کنید.  Add bookmarkگزینه  روی

 

 کامل کنید:به شکل زیر در این صفحه اطالعات مربوط به سایت را 
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Name:   عنوان سایت مورد نظر را درج کنید. مثالLibrary of Harvard  کتابخانه ملی ایرانیا 

Location (URL): داشته باشید که آدرس باید کامل باشد. مثل:  آدرس صفحه مورد نظر روی مرورگر را در این قسمت کپی کنید. توجه 

http://library.harvard.edu/ 

Labels: ها را خواهید داشت. مثال سایتهای مربوط به دانلود کتابها، دانلود مقاالت، مجالت تخصصی، دانشگاه امکان برچسب گذاری سایت

 های معتبر و ... می توانید به هر سایت بنابه نیاز خود چندین برچسب تعیین کنید. 

 یر نمونه زیر:در صورت برچسب گذاری، تمامی سایتهای یک برچسب در دسته مخصوص خود قرار خواهد گرفت. مانند تصو

 

Notes: سایت برای بررسی پیشینه پژوهش مناسب است.این توانید توضیحات بیشتری نیز درج کنید. مثال بگویید که برای یادآوری محتوا می 

 

 ویرایش لینکها

روی هر برچسب کلیک ویرایش نیز وجود دارد. پس از اینکه امکان شوند یا حذف چنانچه به هر دلیلی نیاز باشد که برخی از لینکها تصحیح 

 کنید تمامی سایتهای درج شده نمایش داده می شود. و به شرح تصویر زیر گزینه هایی را خواهید داشت.
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سازد. با انتخاب امکان مرتب کردن سایتها براساس عنوان، برچسب و تاریخ را ممکن می Sort گزینه های مرتب سازی سمت راست صفحه

 سایت را از مجموعه حذف کنید. Removeانتخاب گزینه می توانید سایتهای ذخیره شده قبل را ویرایش کنید. با    Edit گزینه 
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