ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺮورﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ

ﻗﺪرتﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن در ﻧﻮار آدرس ﮐﺮوم

ﻧﻮار آدرس ﮐﺮوم اﻏﻠﺐ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ آدرس  URLدرون آن ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن وارد
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻧﻮار آدرس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم داد .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻮار آدرس ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار
آدرس ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﮐﺎرﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ را ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﻌﺪادی از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻬﻢ آن
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺮﯾﻊ واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ

آﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺳﺎده رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦﺣﺴﺎب ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻧﻮارآدرس وارد ﮐﻨﯿﺪ omnibox .اﻓﺰوﻧﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﺮوم ﺟﻮاب را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﻓﺸﺎر ﮐﻠﯿﺪ  Enterﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ) .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﮐﻠﯿﺪ  Enterرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ در اﯾﻦﺻﻮرت ﻋﺒﺎرت وارد ﺷﺪه در ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦﺣﺴﺎب ﻣﺠﺎزی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ(.
ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﭽﻮن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﯾﺎ ﮔﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﺴﺎوی ﺑﻌﺪ از ﭘﺮسوﺟﻮی وارد ﺷﺪه در ﻧﻮارآدرس اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﺎﯾﭗ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن
 50c=fﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ واﺣﺪ دﻣﺎ از ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﺎ  feet=inches 50ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮت ﺑﻪ اﯾﻨﭻ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
روش اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮتﭘﺪ

اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺪرﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ آن ،در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﯾﮏ ﻧﺖﭘﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺳﺎده ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺖﭘﺪ ﺳﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را در ﻧﻮارآدرس وارد ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ  Enterرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
>data:text/html, <html contenteditable
ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﺧﺎﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺳﺎده در آن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﯿﺪن و رﻫﺎﮐﺮدن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ

اﮔﺮ از ﻃﺮﻓﺪارن روش  copy/pasteﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﯾﺎ از ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ روی ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺧﻮﺷﺘﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی درون ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪ را ﻫﺎیﻻﯾﺖ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮارآدرس ﮐﺸﯿﺪه و رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻠﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر در ﻓﯿﻠﺪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎص

ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮی " ":Siteآﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﻧﻮارآدرس
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آدرس ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ و ﻓﺸﺎر ﮐﻠﯿﺪ  Tabﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﺟﺴﺘﺠﻮ در  Gmailﯾﺎ Google Drive

ﭘﺮش ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وب ﺧﺎص ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﯽﻣﯿﻞ ﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞدراﯾﻮ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮارآدرس اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻫﺴﺘﯿﺪ.
 -1روی ﻧﻮار آدرس ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Edit Search Enginesرا از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 -2در ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ  Other Search engineﺳﻪ ﻓﯿﻠﺪ ﻗﺮار دارد .در ﻓﯿﻠﺪ اول ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮرﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﻧﺎم  Google Driveاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 -3در ﻓﯿﻠﺪ دوم ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ آنرا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورﯾﺪ )ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  (Gdriveوارد ﮐﻨﯿﺪ.
 .4ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را در ﻓﯿﻠﺪ  URLوارد ﮐﻨﯿﺪ:
http://drive.google.com/?hl=en&tab=bo#search/%s
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﺮای ﺟﯽﻣﯿﻞ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده ،اﻣﺎ اﯾﻦﺑﺎر ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را در ﻓﯿﻠﺪ  URLوارد ﮐﻨﯿﺪ.
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#apps/%s
ﺣﺎل زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﯽ ﻣﯿﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
 gmail.comﯾﺎ  docs.google.comرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ  Tabرا ﺑﺮای ﻣﻘﺪاردﻫﯽ اوﻟﯿﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن روﯾﺪاد  Google Calendarﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ  Tab Spotوﯾﮋه ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ

اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ زﺑﺎﻧﻪ در آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ آدرس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﻮارآدرس
ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ درون ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ آنرا ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ درﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪه و رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

از ﻧﻮارآدرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ  File Explorerاوﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺮوم در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ  File Explorerدارای ﺗﻮﺟﯿﺢ دﻗﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﮐﺮوم اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرت  C:/ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﻪ ﺧﺎص ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل  c:/cdرا در
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﯾﺎ  ﬁle://localhostرا در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﮏ و ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در ﻣﺮورﮔﺮ ﺗﺎﯾﭗ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻠﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮارآدرس ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺎ در ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺎز ﺷﻮد) .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﺳﻢ ﻓﺎﯾﻞ را ﺣﺘﻤﺎ
در ﻧﻮارآدرس ﻣﺮورﮔﺮ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮای آن در ﻣﺮورﮔﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد(.

ﺑﺎزﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ در ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻋﺒﺎرت  mailto:را در ﻧﻮار
آدرس وارد ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ  Enterرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ  Composeﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮض اﯾﻤﯿﻞ
ﮐﻼﯾﻨﺖ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ درﺑﺎره ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻤﯽ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ ،روی آﯾﮑﻮن ﻗﻔﻞ  lockﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ  pageﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آدرس  URLدر ﻧﻮارآدرس ﻗﺮار دارد ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻮﮐﯽﻫﺎ ،ﮐﺪﻫﺎی ﺟﺎوااﺳﮑﺮﭘﯿﺖ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه ،ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از
ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﻮردﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺟﺰﺋﯿﺎت دﯾﮕﺮ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ:
ﻻﯾﻒ ﻫﮑﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 28ﺑﻬﻤﻦ 1393

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/workshop/298 :

