
 ميانبر کيبرد که بايد بلد باشيد  ۶

  شما چقدر از ميانبرھای کيبردی استفاده می کنيد؟

  

بر اساس آمار . نباشيدنگران . در کامپيوتر چه می کند؟ احتما' پاسخش را نمی دانيد Ctrl + Fترکيب کليدھای 

پس نود درصد کاربران وقتی در یک صفحه بلند با' . درصد کاربران نمی دانند کنترل اف برای چيست ٩٠گرفته شده 

البته می دانيم که رقم نود درصد را نمی توان به . دنبال یک کلمه می گردند، وقتشان را به شدت تلف می کنند

ل این واقعيت ما را بر آن داشت، که تعدادی ميان بر کيبردی که اکثرا از آن بی اما در ک. نارنجی خوان ھا نسبت داد

شاید آنھا را بلد باشيد و شاید نباشيد اما یادگرفتن حتی یک ميانبر جدید . اطNع ھستند را به شما معرفی نمایيم

بازدھيتان، ادامه مطلب را از پس برای استفاده بھينه از زمان و با' بردن . ھم در وقت شما صرفه جویی خواھد کرد

  .دست ندھيد

  

اگر رقم نود درصد را نمی دیدیم، اصN این . واقعا ببخشيد. قبل از شروع کار بھتر است کمی روی پایه ھا کار کنيم

پس . ماھی می شود که کامپيوتر دارید، احتما' این قسمت را بلد ھستيد ٢شما ھم اگر . نکات را بيان نمی کردیم

  .پاراگراف زیر را نخوانيد می توانيد

   

کنترل کليد اصلی ميانبر ساز، برای کامپيوتر ھای شخصی ویندوزی . می باشد Controlمخفف کلمه  CTRLعبارت 

 Alt. نام می گيرد Commandاین کليد . اگر از مک استفاده می کنيد، باز ھم کليدی مشابه کنترل را دارید. می باشد

وقتی این کليد ھا را به تنھایی فشار دھيد، ھيچ اتفاق خاصی . د ھای اصNحی ھستندھم مانند کنترل، کلي Shiftو

اما با فشار دادن این کليد ھا به ھمراه دیگر دکمه ھا می توانيد کارھایتان را بسيار سریع تر از حالت . رخ نمی دھد

واھيم تعدادی از مھم ترین ميانبر در ادامه می خ. در کامپيوتر ھاست» ميانبر«این ھمان مفھوم . عادی انجام دھيد

  .ھای کيبرد را به شما معرفی کنيم

  

- Control + F  یاCommand  +F  

  

  

اگر روی مرورگر وب باشيد و بخواھيد . را نمایندگی می کند) پيدا کردن( Findکنترل اف ميانبری است که دستور 

فشار دادن کليد ھای کنترل و اف، یک با . متنی را روی یک صفحه جستجو کنيد باید از این ميانبر استفاده نمایيد

این . متن مورد نظرتان را در این جعبه تایپ کنيد تا مرورگر آن را در صفحه فعلی پيدا کند. جعبه جستجو با' می آید

برای مثال مایکروسافت ورد و بقيه اپليکيشن . ميانبر ممکن است به جز مرورگر ھا با سایر اپليکيشن ھا نيز کار کند

می توانيد ھمين ا'ن در این صفحه نارنجی آن را . یش متن، به طور حتم از این ميانبر پشتيبانی می کنندھای ویرا



  .امتحان کنيد و دنبال کلمه نارنجی بگردید

  

- Control  +N  یاCommand + N  

  

  

اگر این ميانبر را در مرورگر وب فشار دھيد، یک پنجره . استفاده از این ميانبر برای ساخت چيزی جدید کاربرد دارد

استفاده از این ميانبر، یک پرونده جدید را ... در نرم افزار ھای پردازش متن، ویرایش تصویر و. جدید باز خواھد شد

  .خواھد کرد ایجاد

  

- Control + S  یاCommand  +S  

  

  

 Saveبا فشار دادن کليد ھای کنترل و اس، می توانيد پرونده موجود را . خوشبختانه این ميانبر چندان غریبه نيست

ازی آن روی ھارد و ھمچنين اگر اولين بار باشد که پرونده خود را ذخيره می کنيد؛ باید موقعيت ذخيره س. نمایيد

برای دومين بار دیگر خبری از کادر محاوره ای نخواھد بود و محتوای . نامش را در کارد محاوره ای باز شده، تعيين کنيد

  .جدید جایگزین محتوای قبلی روی ھمان پرونده می شود

  

- Control + P  یاCommand  +P  

  

  

به محض فشار دادن . اگر می خواھيد پرونده ای که ساخته اید را پرینت بگيرید، باید از این ميانبر ھا استفاده کنيد

. تر خود را انتخاب کنيد و ھر زمان که آماده بودید روی دکمه پرینت کليک کنيدپرین. این ميانبر پنجره پرینت باز می شود

این ميانبر تقریبا در ھر اپليکيشنی که از قابليت پرینت پرونده پشتيبانی کند، کاربرد . پرونده شما پرینت خواھد شد

  .دارد



  

- Alt  +F4  یاCommand + Q  

  

  

این ميانبر در ویندوز، پنجره ای که انتخاب شده را می . ترکيب این کليد ھا اپليکيشن موجود را به طور کامل می بندند

فقط نکته این که در مک، تشخيص این که دقيقا روی کدام اپليکيشن فوکوس شده . در مک ھم ھمينطور. نددب

سمت چپ نگاه کنيد و نام اپليکيشن را ببينيد تا مطمئن شوید که  –بنابر این ھميشه به گوشه با' . مشکل است

  .برنامه مورد نظر شما بسته خواھد شد

  

  در مک Returnیا کليد  Enterکليد  -

  

  

  

را انتخاب  Cancelیا  Okمعمو' وقتی ویندوز به شما پيام می دھد و شما باید . کليد اینتر برای ھر کاری مفيد است

در ویندوز، کليدی که دورش نوار رنگی . کنيد؛ می توانيد از کليد اینتر به جای کليک کردن روی اوکی بھره ببرید

در مک کليدی که آبی شده به . پيشفرض روی اینتر فعال است کشيده شده یا دارد چشمک می زند، به طور

Return ھنگامی که . اینتر ھمچنين می تواند برای خيلی کار ھای دیگر ھم به کار رود. عکس العمل نشان می دھد

  ...متنی را روی گوگل جستجو می کنيد و

 


