Save to Google

اﻓﺮوﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی وب در ﮐﺮوم

ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺻﻔﺤﺎت وب را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر از آن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﻔﺤﺎت
وب در وﻗﺖ آزاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮐﺮوم
و ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻓﺰوﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  Pocketﯾﺎ  Starاز ﺟﻤﻠﻪ راهﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
ﺻﻔﺤﺎت وب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ آن ﮔﺮوه از
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Pocketاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ وب ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﺮده ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ آنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ؛ اﻓﺰوﻧﻪ  Save To Googleرا
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﯾﮏ روﺑﺎت ﮐﺎرآﻣﺪ
روﺑﺎت دو ﭘﺎی آﻟﻔﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهای ﻋﺠﯿﺐ در ژاﭘﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
اﻓﺰوﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﺻﻔﺤﺎت وب را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪهای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮری
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺻﻔﺤﺎت وب را در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن واﺣﺪ و ﻣﺮﮐﺰی در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ OMG
 Chromeﮔﺰارش داده اﺳﺖ ،اﻓﺰوﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ در زﻣﺎن آﻧﻼﯾﻦ آنﻫﺎ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺰوﻧﻪ  Save to Googleرا در ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آﯾﮑﻦ
ﺳﺘﺎره زرد رﻧﮓ آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد:

زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ روی آﯾﮑﻦ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ درون ﺻﻔﺤﻪ وب اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی دﮐﻤﻪ  Add tagﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را دارد) .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در زﻣﺎن
ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ دﮐﻤﻪ  View Savedﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در
دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ(.

از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺻﻔﺤﺎت وب در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﻓﺰوﻧﻪ ﻓﻮق را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Starﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮ درون ﻓﻀﺎی
ذﺧﯿﺮهﺳﺎز ﮐﻼود ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺳﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ درون آدرس  google.com/saveﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ در
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ،ﻣﮏ ،ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﮐﺮوم ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ  2ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ آدرس  Save to Googleﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
=============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﭼﻬﺎر اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮوم وﯾﮋه ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری  +ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد

 45ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی در دﻧﯿﺎی ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب )ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم وﯾﮋه اﻧﺪروﯾﺪ(

 101راﻫﮑﺎر ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮم(

ﺳﺎﺧﺖ اﻓﺰوﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ﯾﺎ ﮐﭙﯽﺑﺮداری از ﮐﺮوم؟

ﻫﺸﺖ اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮوم ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ

ﭼﺮا ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪروﯾﺪ و ﮐﺮوم را ﺑﺎ ﻫﻢ ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ؟

ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺮوم  64ﺑﯿﺘﯽ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﮐﺮوم ﺷﻤﺎ را ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮدﻫﺎی ﻣﺨﺮب و آﻟﻮده ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

 8اﻓﺰوﻧﻪ راﯾﮕﺎن ﮐﺮوم ﺑﺮای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 05اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/workshop/3251 :

