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*گْیا آی تی* = گویا آی تی

_گْیا آی تی_ = گْیا آی تی
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شوا هی تْاًیذ عکض ُاّ ،یذئُْا ّ

در گْگل پالص "حلقَ ُا" شثیَ

لیٌکِایتاى را هظتقیوا تا کشیذى

"دًثال کٌٌذگاى" در تْئیتز ُظتٌذ.

لیٌکشاى درّى کادر اشتزاک تَ
پظت ُایتاى اضافَ ًواییذ.

-گْیا آی تی = -گْیا آی تی

اشخاص ،اجثاری تَ دًثال کزدى

شوا ًذارًذ.

شوا هی تْاًیذ:
 4تْطط آّردىِ عالهت  +یا @ در اتتذای ًام افزاد تَ آى ُا اشارٍ کٌیذ.
 5پظت ُایتاى را تا افزاد خاصی تَ اشتزاک گذاشتَ ّ تزای آى ُا پیام خصْصی تفزطتیذ ّ ًیش گشیٌَ اشتزاک هجذد ( )Reshareرا
غیز فعال ًواییذ.
 6تا کلیک تز رّی تزچظةِ سهاىِ ُز پظت آى پظت را تا یک لیٌک ثاتت تَ ًوایش در آّریذ.
سبز :هوکي اطت افزادی کَ درّى حلقَ ُای شوا جای ًذارًذ ًیش ایي پظت را تثیٌٌذ.
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آبی :تٌِا افزاد درّى حلقَُای شوا اهکاى دیذى ایي پظت را خْاٌُذ یافت ،هگز آًکَ خْدِ شوا آى را تَ اشتزاک تگذاریذ.

کلیدهای میانبر:
 = Spaceحزکت تَ پاییي صفحَ
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تَ هٌظْر هواًعت اس تَ اشتزاک گذاری پظت ُایتاى تْطط دیگز
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اشخاص ،تز رّی عالهت فالشی کَ در گْشَ طوت راطت ّ تاالی

 = Shift Spaceحزکت تَ تاالی صفحَ

پظت قزار دارد کلیک ًوْدٍ ّ گشیٌَ " "Disable reshareرا

 = Jاًتقال تَ اتتذای پظت تعذی (پاییي)

تزگشیٌیذ.

 = Kاًتقال تَ اتتذای پظت قثلی (تاال)
 = Qجِش تَ چت
 = Returnآغاسِ ًْشتي کاهٌت

کلیک تز رّی دکوَ ی  1+در یک پظت ُواًٌذ "ً "Likeوْدى در
فیض تْک هی تاشذ .کلیک هجذد تز رّی دکوَ ی  1+هْجة حذف
 1+هی شْد.

 = Tab, Returnپایاىِ ًْشتي کاهٌت

اطتفادٍ اس  1+در یک پظت ،آى پظت را در صفحَ ی  1+لیظت ًوی کٌذ اها اگز در ّب صفحَ ای را  1+کٌیذ ،آى را در صفحَی
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هذکْر هشاُذٍ خْاُیذ ًوْد.
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ٌُگاهیکَ در "صفحَ حلقَ ُا" تز رّی حلقَ ی خاصی
تْقف هیکٌیذ ،تصْیز افزادی کَ درّى آى حلقَ قزار ًذارًذ
تَ صْرت هحْ دیذٍ هیشْد.
تزای تعییي تٌظیوات هزتْط تَ آگاٍطاسی اس طزیق ایویل،
در گْشَ طوت راطت ّ تاال تز رّی عالهت چزخ دًذٍ
کلیک ًوْدٍ ّ گشیٌَ  Google+ settingsرا تزگشیٌیذ.
ٌُگاهی کَ در یک پظت تَ فزد خاصی اشارٍ هی شْد،
ّی تَ طْر خْدکار تَ عٌْاى دریافت کٌٌذٍ ی

تزای تَ اشتزاک گذاری یک تصْیز اس
آلثْهی خاص ،آى را تَ درّى "کادر اشتزاک
گذاری " کَ در گْشَ طوت راطت ّ تاال ّ
کٌار ًشاًگز ّ Notificationsاقع شذٍ،
تکشاًیذ .قثل اس کشاًیذى تصْیز هْرد ًظز،
"کادر اشتزاک گذاری" را تْطعَ دُیذ.
اگز در آلثْم پزّفایلتاى تیش اس یک تصْیز
پزّفایل داشتَ تاشیذٌُ ،گاهی کَ تز رّی
تصْیز پزّفایلتاى کلیک هیکٌیذآ آى
تصْیز یک تلٌگز ( )flipsهیخْرد!

آى پیام اضافَ هی شْد.
تیشتزیي تعذاد عکض در
ُز آلثْم  1000عذد هی
تاشذ ّ تعذاد کل آلثْم ُا
تی ًِایتٌذ!

شوا هیتْاًیذ تْطط کلیذُای چِار جِت
کیثْرد ّ یا تا اطتفادٍ اس کلیذُای ّ K ،J
 Oتَ پیوایش درّى کادر تاسشْی آگاٍ
طاسی اقذام ًواییذ.
افزونه های مرورگر کروم
Surplus
Google CSS Tricks

تزای دیذى پزّفایل اشخاص تٌِا کافی اطت
در "صفحَ حلقَ ُا" تز رّی ًام ّی داتل
کلیک ًواییذ.
تزای ًگاٍ هختصز تَ حلقَای خاص ،تز رّی
آى کلیک راطت ًوْدٍ ّ گشیٌَ " View
 "circle in tabرا تزگشیٌیذُ .وچٌیي هی-
تْاًیذ تا تْقف تز تاالی یک حلقَ ّ چزخاًذى
چزخ هْطتاى تَ پیوایش هیاى افزاد درّى آى
حلقَ تپزداسیذ.

هی تْاًیذ درّى هٌْی " "Edit Profileتَ طْر ُوشهاى چٌذیي تصْیزِ پزّفایل را
آپلْد ًواییذ.
هوکي اطت درّى حلقَ ُایتاى دّطتاًی را اس قلن اًذاختَ تاشیذ ،تزای کوک تَ شوا
جِت یافتي آىُا ،در صفحَ حلقَُا تز رّی " People who have added
 "youکلیک ًوْدٍ ّ تَ " "Sort byتزّیذ ّ گشیٌَ " "Not yet in circlesرا
اًتخاب ًواییذ.

Facebook Friend Exporter

تزای آپلْد طادٍ تصاّیز تَ "صفحَ تصاّیز" در پزّفایلتاى تزّیذ ّ تز رّی " Upload
Extended Share for Google+

 "New Photosکلیک کٌیذ .تصاّیزتاى را درّى پٌجزٍ جذیذ کشیذٍ ّ آپلْد ًواییذ.

