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 کتاب کارو فناوریو در خدمتتون هستیم 35تا  32همکاران عزیز امشب بررسی صفحات 

 لطفا صفحات باالرو بررسی بفرمایید

 

 امشب میخوایم نحوه صحیح تایپو کار کنید . مبانیشو تا حدودی تو کتاب گفته ولی یک سری ریزه کاری داره که خدمتتون اعالم میکنم

 . بخش سمت راست توسط دست دست راست و بخش سمت چپ توسط دست چپ کنترل میشههر صفحه کنید شامل دو بخشه

 انگشت ها به طور معمول بر روی این کلیدها که به کلید های پایه معروف هستند قرار میگیرند

 ید . مجدد مرور میکنیمولی برای اینکه بر روی صفحه کلید کنترل الزمو داشته باشید الزمه که نحوه صحیح نشستنو پشت سیستم رعایت کن

 ارتفاع صندلی باید طوری باشه که مچ دست ها بر روی صفحه کلید صاف باشه

 روی صندلی صاف بشینید تا نگاهتون به صورت مستقیم به مانیتور باشد

 در این حالت تسلط شما بر روی سیستمتون بهتون کمک میکنه تایپتون راحت انجام بشه

 مه و بسیار آروم تایپ میکنید ولی مرور زمان کمکتون میکنه که سرعت عملتونو افزایش بدین .اوایل کار قطعا سرعتتون ک

 الزمه برای اینکه سرعتتونو باال ببرید اول تمرین کنید و بعد تمریناتونو مجدد مرور کنید .

 تکرار چیزهایی که انجام دادین باعث میشه تسلط شما بر روی صفحه کلید باالتر بره

 قتشه شما تمرین اولو انجام بدین . االن و

 

 شناخت صفحه کلید

 کلید هاتی تابعی : قبال فرمول نویسی شدن که هر کدومشون چه کاریو انجام بدن . شما میتونید این فرمول نویسی هارو تغییر بدین

 برای پاک کردن حروف از جایی که مکان نما اشاره میکنه به قبل backspaceکلید 

 ه برای تایید و رفتن به خطوط بعد مورد استفاده قرار میگیرهک enterکلید 

یک کلید ترکیبی بسیار پرکاربرده که با فشار همزمانش با حروف و کلید های دیگه کاربردهای مختلفیو براتون امکان پذیر  shiftکلید 

 میکنن

 ر میگیردبرای ترکیب کلیدها مورد استفاده قرا shiftهم همانند  ctrlو  altکلید های 

 کارکتر فاصله ایجاد میکند 4برای ایجاد فاصله به میزان معین و ثابت مورد استفاده قرار میگیرد . عموما در محیط های ویرایشی  tabکلید 

 برای خروج از صفحه یا برنامه فعال استفاده میشه escapeکلید 

 واضحه قرار دارهبر روی کلید های عددی : عدد و شماره و ... که بر روی کلید ها 

 کلیدهای جهت نما : برای تغییر مکان اشاره گر مورد استفاده قرار میگرد
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 و . . . برای حرکت ناگهانی موشواره مورد استفاده قرار میگیرد end . homeکلید های 

 هم که برای درج و حذف مورد استفاده قرار میگرد deleteو  insertکلید 

 �👆👆�د این از کلید های صفحه کلی

. موفق  بدن انجام کتاب نوشته طبق انگشتانو گرفتن قرار مراحل که بخواین ها بچه از.  کتابه به مراجعه وقت رسیدیم که مرحله این به

 باشید 

 


