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آيا تا كنون به فعاليت هاى وبى خود دقت كرده ايد؟ به طور معمول هر كاربر هنگام اســتفاده از وب روند مشــخصى را طى مى كند. به ســرويس دهنده ايميل 
خود مراجعه مى كند، به ســرخط خبرهاى مورد عالقه اش نگاهى مى اندازد، وضعيت آب و هوا را بررســي كرده و به احتمال زياد ســرى به شبكه هاى اجتماعى 
مورد عالقه اش خواهد زد. در اين صورت آيا بهتر نيست كه بتوان تمام اين فعاليت ها يا حداقل بيشتر آن ها را در يك صفحه وب انجام داد؟ در واقع اين همان 
كارى اســت كه صفحه خانگى گوگل يا iGoogle براى انجام آن به بهترين شــكل ممكن طراحى شــده است. در صفحه iGoogle شما با چيدن تعدادى ابزارك 
يا widget تمام مطالب و كاربردهاى موردنظرتان را يك جا و به ســادگى در اختيار خواهيد داشــت. در واقع اگر اغلب فعاليت هاى شما به صورت آنالين انجام 

مى شود، صفحه iGoogle مى تواند به نوعى جايگزين دسكتاپ شما شود.

خانه  وبى گوگلى
 احمد شريف پور احمد شريف پور

مرورى بر امكانات iGoogle يا صفحه خانگى گوگل
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شروع  كار
ــن  ــد. در اي ــه كني ــه آدرس google.com مراجع ب
ــما صفحه پيش فرض گوگل را مشاهده خواهيد  حالت ش
ــك iGoogle را  كرد. در باالى صفحه ســمت راســت لين
ــتاندارد  ــن صــورت با صفحــه اس ــد. در اي ــك كني كلي
ــد شــد.  ــه رو خواهي ــد شــكل 1 روب iGoogle همانن
ــما نيســت روى لينك ــر اين صفحه مطابق ميل ش اگرظاه

ــن  ــد. در اي ــك كني  Change theme from Classic كلي
صورت با پنجره انتخاب تم گوگل همانند شــكل 2 مواجه 
خواهيد شــد كه تم هاى موجود را در دسته بندى هايى نظير 

ورزشى، طبيعت، هنرى و... ارائه مى كند.
ــم دلخواه دكمه Add it now را   براى فعال كردن هر ت
كليك كنيد و پس از انتخاب تم با زدن دكمه بســتن در باال 

سمت راست كادر آن را ببنديد. 

افزودن ابزارك ها
ــه صفحه را به دلخــواه و با  ــيده ك اكنون زمان آن رس
ابزارها و امكانات موردنياز خود مرتب كنيد. براى اين كار 
از لينك Add stuff در قســمت باال ســمت راست صفحه 
ــگام با صفحه اى مانند شــكل 3  ــتفاده كنيد. در اين هن اس
روبه رو خواهيد شد. از مجموعه لينك هاى سمت چپ نوع 
ــا، ابزارهاى مالى،  ــزارك موردنظر خود را از بين بازى ه اب

اخبار و... انتخاب كنيد.
 در فهرســت نمايش داده شــده براى افزودن هر ابزار 
روى دكمه Add it now كليك كنيد تا ابزارك موردنظر به 
صفحه شخصى شما افزوده شود. براى يافتن آيتم موردنظر 
مى توانيد از جعبه جســت وجوى ســمت راســت صفحه 

استفاده كنيد.
ــام ابزارهاى موردنظــر در پايين  ــزودن تم  پس از اف
 Back to iGoogle home ســمت چپ صفحه روى لينك
ــد. اگر  ــا به صفحــه خانگى خــود برگردي ــك كنيد ت كلي
ــد يا به  جــز افرادى هســتيد كه دســكتاپ شــلوغى دارن
ــد، به احتمال يك  ــتفاده از ابزارهاى متعدد عادت داري اس
ــما را  ــاى مورد نياز ش ــام ابزارك ه صفحــه، گنجايش تم
نخواهد داشــت. در اين صورت مى توانيد مانند شــكل 4 
ــار Home براى افزودن يك يا هر  از دكمه تنظيمات در كن
ــتفاده  ــداد دلخواهى Tab يا زبانه جديد به iGoogle اس تع
كنيد و ابزارك هاى خود را در اين زبانه ها دسته بندى كنيد يا 

با دوستانتان به اشتراك بگذاريد.

iGoogle صفحه آغازين شكل 1

iGoogle زبانه انتخاب تم براي شكل2

iGoogle صفحه انتخاب ابزارك شكل3

افزودن يك زبانه جديد شكل4
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ــه مى توانيد به دلخــواه تنظيم  نخســتين موردى ك
ــر اين  ــراى تغيي ــا اســت. ب ــان ابزارك ه ــد چيدم كني
ــك از ابزارك ها  ــوار عنوان هر ي چيدمان كافى اســت ن
ــه و آن را حركت داده و در محــل موردنظر رها  را گرفت

كنيد (شكل 5).
ــا گزينه هايى  ــام ابزارك ه ــر از جابه جايى، تم غي
ــما  ــز در اختيار ش ــاير تنظيمــات ني ــراى انجــام س ب

قرار خواهند داد.
ــه ســمت چــپ در  ــن كار روى دكم ــراى اي  ب
ــه پايين  ــزارك كه به شــكل يك فلــش رو ب ــاالى اب ب
ــوى ابزارك ــد، در اين صــورت من اســت كليك كني

ــراى  ب ــى  گزينه هاي ــواى  محت ــه  ك مى شــود  ــاز  ب
ــردن  ك كوچــك  آن،  حــذف   ،Widgetــم تنظي
ــتان، دوس ــا  ب آن  ــتراك گذارى  اش ــه  ب ــزارك،  اب

 معرفى ابزارهاى مشابه و توضيحاتى درباره آن ابزارك 
است (شكل 6).

ابزارك هاى پركاربرد
ــاده كردن كار شما در انتخاب ابزارك ها، در  براى س
ــدادى از پركاربردترين ابزارك ها  ــى تع اين جا به معرف
ــن ابزارك ها  ــم پرداخــت. اي ــران خواهي ــراى كارب ب

عبارتند از:
  آب و هـوا يـا Weather: به كمــك اين ابزارك و 
با تنظيم موقعيت جغرافيايى بر اســاس نقشه هاى گوگل 
مى توانيد به سادگى وضعيت آب و هوا و پيش بينى آن را 

براى روزهاى آينده مشاهده كنيد.
 تقويم گـوگل يا Google Calendar : به كمك 
ــزارك مى توانيد به صورت خالصــه رويدادها و  اين اب
برنامه هايى را كه در تقويم خود ثبت كرده ايد، در صفحه 
ــيد و آن را با دوستان يا همكاران  خانگى خود داشته باش

نيز به اشتراك بگذاريد.
 مترجـم گـوگل يـا Google Translator: به 
ــزارك مى توانيد متن مورد نظــر خود را از  كمك اين اب
ــا زبان هاى ديگر)  هر زبان دلخواهى به زبان فارســى (ي

ترجمه كنيد.
 ايميل گوگل يا Gmail: با اين ابزارك به ســادگى 
ــد آگاه شــده و مى توانيد  ــاى جدي ــت ايميل ه از درياف
ــك ايميل،  ــاده نظير پاســخ دادن به ي برخى عمليات س
ــل را انجام  ــك ايمي ــا حذف ي ــل جديد ي نوشــتن ايمي

دهيد.
 اخبـار گوگل يا News: با اين ابزارك از ســرخط 
ــع خواهيد شــد  ــون مطل ــاى گوناگ ــا در زمينه ه خبره
ــل خواهيد  ــن كامل آن منتق ــر عنوان به مت ــا كليك ه و ب

شد.
 ويكى پديا : ابزارك هاى زيادى براى جســت وجو 
ــارف عظيم وجود  ــن دايره المع ــتفاده از مطالب اي و اس
دارد كه در بين آن ها ابزارك رسمى خود گوگل، در عين 

سادگى از بقيه مناسب تر به نظر مى رسد.
ــتفاده درست از  ــنايى با اين قابليت گوگل و اس آش
ــره را در مكانى  ــب نيازهاى وبى روزم آن مى تواند غال
ــراوان در اختيار  ــا قابليت شخصى ســازى ف واحــد و ب
ــه صرفه جويى در زمان  ــما قرار دهد و از اين طريق ب ش

شما منجر شود.
ــوگل،  ــن دســكتاپ وبى گ ــه نظــر مى رســد اي  ب
ــراى Home Page يا صفحه  مناســب ترين انتخــاب ب

پيش فرض مرورگر شما خواهد بود.

ويرايش يك ابزارك شكل6

iGoogle جابه جا كردن ابزارها در صفحه شكل5


