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 افزادی کَ درّى حلقَ ُای شوا جای ًذارًذ ًیش ایي پظت را تثیٌٌذ.: هوکي اطت سبز  

 ُای شوا اهکاى دیذى ایي پظت را خْاٌُذ یافت، هگز آًکَ خِْد شوا آى را تَ اشتزاک تگذاریذ.: تٌِا افزاد درّى حلقَآبی  
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گویا آی تی*گْیا آی تی*  =    

گْیا آی تی_گْیا آی تی_  =     

گْیا آی تی=    -گْیا آی تی-  

ُا، ّیذئُْا ّ شوا هی تْاًیذ عکض 

لیٌکِایتاى را هظتقیوا تا کشیذى 

لیٌکشاى درّى کادر اشتزاک  تَ 

 پظت ُایتاى اضافَ ًواییذ.

در گْگل پالص "حلقَ ُا" شثیَ 

 "دًثال کٌٌذگاى" در تْئیتز ُظتٌذ.

اجثاری تَ دًثال کزدى  ،اشخاص

 شوا ًذارًذ.
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 شوا هی تْاًیذ:

  کٌیذ.تْطط آّردِى عالهت + یا @ در اتتذای ًام افزاد تَ آى ُا اشارٍ 

( را Reshareپظت ُایتاى را تا افزاد خاصی  تَ اشتزاک گذاشتَ ّ تزای آى ُا پیام خصْصی تفزطتیذ ّ ًیش گشیٌَ اشتزاک هجذد )
 غیز فعال ًواییذ.

 تا کلیک تز رّی تزچظِة سهاِى ُز پظت آى پظت را تا یک لیٌک ثاتت تَ ًوایش در آّریذ.
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 کلیدهای میانبر:

Space َحزکت تَ پاییي صفح = 

Shift Space َحزکت تَ تاالی صفح = 

J )اًتقال تَ اتتذای پظت تعذی )پاییي = 

K )اًتقال تَ اتتذای پظت قثلی )تاال = 

Q جِش تَ چت = 

Return آغاِس ًْشتي کاهٌت = 

Tab, Return پایاِى ًْشتي کاهٌت = 

8
تَ هٌظْر هواًعت اس تَ اشتزاک گذاری پظت ُایتاى تْطط دیگز  

اشخاص، تز رّی عالهت فالشی کَ در گْشَ طوت راطت ّ تاالی 

" را Disable reshareپظت قزار دارد کلیک ًوْدٍ ّ گشیٌَ "

 تزگشیٌیذ.

" ًوْدى در Likeدر یک پظت ُواًٌذ " 1کلیک تز رّی دکوَ ی +

هْجة حذف  1دکوَ ی +فیض تْک هی تاشذ. کلیک هجذد تز رّی 

 هی شْد. 1+
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ی کٌیذ، آى را در صفحَ 1َ ای را +لیظت ًوی کٌذ اها اگز در ّب صفح 1در یک پظت، آى پظت را در صفحَ ی + 1اطتفادٍ اس +

 هذکْر هشاُذٍ خْاُیذ ًوْد.
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تیشتزیي تعذاد عکض در 

عذد هی  1000ُز آلثْم 

اشذ ّ تعذاد کل آلثْم ُا ت

!تی ًِایتٌذ  

تز رّی حلقَ ی خاصی  کَ در "صفحَ حلقَ ُا"ٌُگاهی

قزار ًذارًذ کٌیذ، تصْیز افزادی کَ درّى آى حلقَ تْقف هی

 د.شْتَ صْرت هحْ دیذٍ هی

طاسی اس طزیق ایویل، زای تعییي تٌظیوات هزتْط تَ آگاٍت

در گْشَ طوت راطت ّ تاال تز رّی عالهت چزخ دًذٍ 

 را تزگشیٌیذ. Google+ settingsکلیک ًوْدٍ ّ گشیٌَ 

ٌُگاهی کَ در یک پظت تَ فزد خاصی اشارٍ هی شْد، 

ی ّی تَ طْر خْدکار تَ عٌْاى دریافت کٌٌذٍ  

 .پیام اضافَ هی شْدآى 

اشتزاک گذاری یک تصْیز اس  تزای تَ
، آى را تَ درّى "کادر اشتزاک آلثْهی خاص

گذاری " کَ در گْشَ طوت راطت ّ تاال ّ 
ّاقع شذٍ،  Notificationsکٌار ًشاًگز 

قثل اس کشاًیذى تصْیز هْرد ًظز، تکشاًیذ. 
 .را تْطعَ دُیذ "کادر اشتزاک گذاری"

تزای دیذى پزّفایل اشخاص تٌِا کافی اطت 
تز رّی ًام ّی داتل  "صفحَ حلقَ ُادر "

 کلیک ًواییذ.

ای خاص، تز رّی تزای ًگاٍ هختصز تَ حلقَ
 Viewآى کلیک راطت ًوْدٍ ّ گشیٌَ "

circle in tab.ُوچٌیي هی " را تزگشیٌیذ-

تْاًیذ تا تْقف تز تاالی یک حلقَ ّ چزخاًذى 
چزخ هْطتاى تَ پیوایش هیاى افزاد درّى آى 

 حلقَ تپزداسیذ.

تیش اس یک تصْیز  تاىپزّفایل آلثْم در اگز
پزّفایل داشتَ تاشیذ، ٌُگاهی کَ تز رّی 

کٌیذآ آى تصْیز پزّفایلتاى کلیک هی
 خْرد!( هیflips) تلٌگز یکتصْیز 

کلیذُای چِار جِت تْاًیذ تْطط شوا هی
ّ  J ،K کیثْرد ّ یا تا اطتفادٍ اس کلیذُای

O آگاٍ   یتاسشْ تَ پیوایش درّى کادر
 طاسی اقذام ًواییذ.

پزّفایل را  " تَ طْر ُوشهاى چٌذیي تصْیِزEdit Profileهی تْاًیذ درّى هٌْی "
 آپلْد ًواییذ.

ی کوک تَ شوا ، تزادّطتاًی را اس قلن اًذاختَ تاشیذ درّى حلقَ ُایتاى اطت هوکي

 People who have addedُا تز رّی "در صفحَ حلقَ ،ُاجِت یافتي آى

you "لیک ًوْدٍ ّ تَ "کSort by"  ّ گشیٌَتزّیذ "Not yet in circles"  را

 اًتخاب ًواییذ.

 Uploadتز رّی "در پزّفایلتاى تزّیذ ّ  "صفحَ تصاّیز"تزای آپلْد طادٍ تصاّیز تَ 

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