Fri deg fra musa

En måte å unngå museplager, er å bruke snarveier. Både i pc- og Macverdenen er det mengder med snarveier eller kortkommandoer. I
det daglige arbeidet er
snarveier både raskere
og mer presist å bruke,
enn musepek.
Snarveiene
består
som regel av to samtidige tastetrykk. Holder du
tastene Alt og F4 (Cmd
og G på Mac) nede samtidig, vil du avslutte det
programmet du jobber
i. Crtl- (Cmd-) og Z-tastene er angre-tasten og
gjør om den siste handlingen. Hvis du ønsker
å bla gjennom forskjellige åpne sider og programmer, bruker en Alt(Cmd-) og Tab-tastene.

PC

Mac

Funksjon

Alt + F4

Cmd + Q

Lukker program

Alt + Tab

Cmd + Tab

Bla i åpne vinduer

Ctrl + A

Cmd + A

Merk alt

Ctrl + Alt + Delete

Ctrl+ Alt + Esc

For tvungen avslutning

Ctrl + C

Cmd + C

Kopier

Ctrl + F

Cmd + F

Søk (eller halvfet skrift)

Ctrl + F4

Cmd + W

Lukker fil eller fane

Ctrl + N

Cmd + N

Nytt dokument

Ctrl + O

Cmd + O

Åpne (fil, dokument etc.)

Ctrl + P

Cmd + P

Skriv ut

Ctrl + S

Cmd + S

Lagre

Ctrl + X

Cmd + X

Klipp ut

Ctrl + Z

Cmd + Z

Angre

Ctrl +V

Cmd + V

Lim inn

F5

F5

Oppdatering av nettside/
mapper

Noen
funksjonstaster
har ulik funksjon i ulike
programmer. I en nettleser vil Ctrl+F åpne et søkefelt som lar deg enkelt søke
gjennom hele nettsida. I
norsk word gjør de samme tastene at markert
skrift blir uthevet.
Under er det en

tabell over noen få snarveier. Selv om pc-verdenen og
Mac-verdenen kan oppleves forskjellig, er det mye
som er likt, når det gjelder
snarveier.
Snarveier
finnes ofte i ned-

trekksmenyene i programmene og i instruksjonsboka til programmet. Et søk
på internett med stikkordet
«snarveier» gir deg mange
muligheter til å utforske
snarveiverdenen. a

Kjekt å bruke

Musa er god og ha,
men mange har fått
plager etter overdrevent bruk av pekeverktøyet.
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