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کتابی درباره اصول، مناسک و تمرین ها برای تایپ سریع



اگر روی موبایل این کتاب را می خوانید،

حالت عرضی گوشی خود را فعال کنید،
و گوشی خود را در حالت افقی بگیرید.
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تمرین و تمرین و تمرین
از یک وب سایت کمک بگیر

فیلم آموزشی

ستونِ خانه

آن دو کلید!

درست بنشینید

درباره ده انگشتی بيشتر بدانید



درباره كتاب
بـــــــه کتاب آمـــــــوزش تـــــــایپ ده انگشـــــــتی 
«یوتـــایپ» خـــوش آمـــدید. این کتاب یک 
هـدف نـهایی دارد؛ که بـه شـما بیامـوزد یک 
تــــــایپیست ده انگشــــــتی بــــــاشید. تــــــایپ 
ده انـگـشـــــــتی یک مـــــــتـد و شیـوه بـسیـار 
شــــناخــــته شــــده در تــــمام دنیاســــت و در 
بسیاری از کشورهـــــا این شیوه را بـــــه نـــــام 
«تـــــــایـپ لـمـسی» یـا «تـــــــایـپ ســـــــریـع» 
می شــناســند. این کتاب تــوســط «یوتــایپ؛ 
اولین و مـعتبرتـرین پـلتفرم آمـوزش آنـالین 
تـایپ ده انگشـتی» تهیه شـده و بـه رایگان 
در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.  

Jنــقاشی از: A N I E H  H A



تایپ ده انگشتی چیست؟
تــایپ ده انگشــتی شیوه ای از تــایپ اســت 
که بــه وسیله هــر ده انگشــت شــما انــجام 
می شــــود. کسانی که آمــــوزش نــــدیده انــــد 
مـعموال از ۲ تـا ۴ انگشـت خـود بـرای تـایپ 
اســـتفاده می کنند، امـــا تـــایپ ده انگشـــتی 
تـــمام ده انگشـــت شـــما را بـــرای تـــایپ بـــه 
خـــــــدمـــــــت می گیرد. روشی که بـــــــاعـــــــث 
می شــود شــما ســرعــت بسیار بیش تــری در 
تـایپ را تجـربـه کنید. همین طـور این روش 
بــــه کمک تــــمرکز شــــما می آید و شــــما بــــا 
ذهنی آگــــاه می تــــوانید بــــدون هیچ گــــونــــه 

توقفی هم فکر کنید و هم تایپ.  

Jنــقاشی از: E A N  D U B U F F E T

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/492838


Sنــقاشی از: P I N OT Z A  TO G V I C

بسیاری از کارشـناسـان تـایپ ده انگشـتی را 
طـــــریقتی ذهنی می دانـــــند. چیزی شـــــبیه 
مـدیتیشن یا حـرکات ذهنی در ورزش هـای 
رزمی. چـــون در هـــنگام تـــایپ ده انگشـــتی 
تــمام حــس هــای شــما مــتمرکز بــر حــافــظه 
عــــضالنی شــــماســــت و ذهــــن اجــــازه پیدا 
نمی کند خــــــود را درگیر مــــــسائــــــل دیگری 
کند. همچنین یادگیری تـــایپ ده انگشـــتی 
می تـــــوانـــــد ذهـــــن شـــــما را بـــــرای یادگیری 
مــــهارت هــــای ذهنی دیگر مــــثل فــــراگیری 
زبــــــان هــــــای خــــــارجی، فــــــراگیری ســــــاز و 
مـــــوسیقی و همچنین بـــــازی هـــــایی مـــــثل 

شطرنج کمک فراوانی کند. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/492838
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G U A R D I A N ســوزان ســانــتاگ و مــاشین تــایپش / 

اســتیو جـابـز و اســتیو وازنیـــاک در حــال تــایپ نـخـســـتیـن سیستم عــامــل خــانگی



مگر تایپ رایج است؟

Gنــقاشی از: R A N G E R

بیش از هـــــــر زمـــــــان در تـــــــاریخ. هیچگاه 
کیبوردهـا تـا این حـد در اختیار عـموم مـردم 
نــــــبوده اســــــت. این روزهــــــا بــــــه واســــــطه 
کامپیوتــرهــا و لــپ تــاپ هــا هــمه مــا بــه یک 
مـاشین تـایپ الکترونیکی مجهـز هسـتیم. 
پـــــس بـــــاید روشـــــن بـــــاشـــــد که داشـــــتن 
«ســوادِ» تــایپ تــا چــه انــدازه می تــوانــد در 
زنـدگی شخصی و حـرفـه ای مـا مـوثـر اسـت. 
کسانی که تـــایپ را بـــه صـــورت حـــرفـــه ای 
می آمـوزنـد قـرار نیست تـبدیل بـه تـایپیست 
شـــونـــد. تـــایپ ده انگشـــتی شـــما را در هـــر 
مـهارتی که بـاشید؛ تـبدیل بـه یک حـرفـه ای 

می کند.  



من که نویسنده نیستم!
اگــر فکر می کنید که تــایپ ده انگشــتی فــقط بــه درد 
نـــویسنده هـــا می خـــورد ســـخت در اشـــتباه هســـتید. 
قشــــــر عظیمی از مــــــشاغــــــل مــــــختلف بــــــا بهــــــبود 
تکنیک هـای تـایپ ده انگشـتی می تـوانـند از خـود یک 
مـــتخصص در رشـــته خـــود بـــسازنـــد. مـــثال بـــزنیم؟ 
تـولیدکنندگـان مـحتوا، ویراسـتاران، بـالگـرهـا، طـراحـان 
گـرافیک، حـسابـداران، فـروشـنده هـا، مـدیران فـروش، 

هنرمندان، روزنامه نگاران، برنامه نویس ها و … . 
اگــــر شــــما شغلی دارید که بــــه واســــطه آن پشــــت 
کامپیوتـــــر خـــــواهید نشســـــت؛ تـــــایپ ده انگشـــــتی 

بی شک روی زندگی شما تاثیر خواهد گذاشت.

Gتنســى ویـلیـامـــز و مــاشین تــایپش E T T Y  I M AG E S



چقدر قرار است طول بکشد؟

Tویــلیــام فــاکنر I M E  L I F E

یادگیری تـــــایپ ده انگشـــــتی مـــــثل هـــــر قـــــابلیت 
دیگری زمــان خــود را بــرای یادگیری دارد. امــا بــه 
شـما قـول می دهیم بـا روزانـه ۲۰ دقـيقه می تـوانید 
در عــرض یک تــا ســه  مــاه (این بســتگی بــه خــود 
شـما دارد که چـقدر اهـل تـمريـن هسـتید) شـاهـد 
تغییرات بنیادینی در فـــرآیند تـــایپ خـــود بـــاشید. 
فــرآیندی که نــه تــنها بــرای خــود شــما هیجان انگیز 
اسـت بلکه بـه چـشم دوروبـری هـا و همکاران شـما 
نیز خـــواهـــد آمـــد. شـــمایی که پیش از این بـــرای 
تـایپ بسیار دردسـر تحـمل می کردید، حـاال فـردی 
بـــه نـــظر خـــواهید رسید که بـــر کیبورد و کاری که 
انــــجام می دهــــد نــــه تــــنها مســــلط اســــت؛ بلکه 

سرعت بی نظیری هم دارد. 
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 M O N DA D I R O جــرج اورول در حــال تــایپ / 



از کجا یاد بگیریم؟
تــــایپ ده انگشــــتی چیزی نیست که بــــرای 
یادگیری اش نیاز بـه اسـتاد داشـته بـاشید. 
فـــــــقـط و فـــــــقـط نیـاز بـــــــه تـــــــمـریـن داریـد. 
بـرنـامـه هـا و کتاب هـایی از این دسـت بـرای 
آمـــــوزش تـــــایپ ده انگشـــــتی فـــــراوانـــــند. 
پیشنهاد مـا اسـتفاده از بـرنـامـه هـای تـحت 
وب اســـت. این بـــرنـــامـــه هـــا که وب ســـایت 
یوتـایپ یکی از اصـولی تـریِن آن هـاسـت، بـا 
فـراهـم سـازی فـضایی بـرای تـمرین شـما بـه 
شـــــــمـا کـمک می کـنـد کـه درس بـــــــه درس 
پیـش بـــــــرویـد و پیـشـرفـــــــت را در طـــــــول 
مسیرتــان بــه خــوبی حــس کنید. امــا هــنوز 

نکاتی هست که باید بدانید… .  

Oتــصویرســازی تـبـلیـغـاتی مــاشین تــایپ هــای LY M P I A



با  ستونِ خانه یا HOME ROW آشنا شوید
کیبوردهــا بــه صــورت اســتانــدارد، ســه رديــف دارنــد. بــه ده  کلید اصلی رديــف وســط 
«ســـتون خـــانـــه» یا  ”Home Row’‘ می گـــویند. این ســـتون نـــقش بسیار مهمی در 
تــایپ ده انگشــتی بــازی می کند. بــرای اســتفاده از روش تــایپ ده انگشــتی؛ انگشــتان 
شـما روی این سـتون قـرار می گیرد. این سـتون بـاعـث می شـود، ده انگشـت شـما، هـر 
کدام بــا یک، دو یا حــداکثر ســه حــرکت بــه هــمه کلیدهــای کیبورد دســترسی داشــته 
بـــاشـــد. همین حـــاال می تـــوانید انگشـــتانـــتان را بـــا این ســـتون آشـــنا کنید. امـــا بـــرای 
قـرارگیری صـحيح انگشـتانـتان روی صـفحه کلید، خـود صـفحه کلید شـما را راهـنمایی 

می کند. چگونه؟ 



کافیست نـــگاهی بـــه ســـتون خـــانـــه بیندازید. مـــتوجـــه می شـــوید که دو کلید دارای 
بـــــرجســـــتگی هـــــایی هســـــتند که روی بـــــاقی کلیدهـــــا خـــــبری از آن هـــــا نیست. آن 
بــرجســتگی هــا اتــفاقی روی کیبورد شــما نــصب نشــده اســت. این بــرجســتگی هــا روی 
هـمه کیبوردهـا وجـود دارد و اتـفاقـا بـرای تـایپیست هـای ده انگشـتی روی این کلیدهـا 
تعبیه شــده اســت. روی کیبورد فــارسی کلیدهــای ت و ب دارای این بــرجســتگی هــا 
هسـتند. بـه این دلیل که یک تـایپیست ده انگشـتی بـدون نـگاه کردن بـه صـفحه کلید 
و تـنها بـا لـمس انگشـت اشـاره اش بـتوانـد جـای صحیح قـرارگیری انگشـتانـش را روی 
صـفحه کلید پیدا کند. انگشـت اشـاره روی این کلیدهـا قـرار می گیرد و چـهار انگشـت 

دیگر شما به ترتیب روی کلیدهای چپ یا راست می نشیند.  

این دو کلید را دیده بودید؟



COLORFUL LIFE

C A R L  M Y DA N S  /  T I M E والدیــمیــر نـابـوكـوف و تـــایـپیـسـت شــخــصی اش / 



درست بنشینید!
پـشـــــــت  نـشـســـــــتـن  درســـــــت 
کامپیوتـــــــر یکی از اصلی تـــــــرین 
تـــــــایـــــــــــــــــــــپ  در  اصـــــــول 
ده انگشـــــتی ســـــت. فـــــرامـــــوش 
تـــــــایــپیــســت  یک  کــه  نکــنیــد 
ده انگشــــتی هــــرگــــز بــــه کیبورد 
نـگاه نمی کند. پشـت تـان راسـت 
بــاشــد و چــشم هــایتان بــا نــقطه 
بـــاالی مـــونیتور، زاویه ۹۰ درجـــه 
تشکیل دهـد. کف پـاهـایتان بـه 
زمین چســـبیده بـــاشـــد و طـــوری 
بنشینید که زانـوهـا و بـاسـن تـان 
در یک راســتا بــاشــد. این شیوه 
تـــــــایــپیــســت  یک  نــشــســـــــتــن 

حرفه ای ست.
Aتـــصـویـرســـازی: N D Y  Z I T I  /  A P



تمرین، تمرین و تمرین

آگــهی مــاشین تــایپ کـه نــوید آیـنـده روشــن بـه زنــان می دهـــد

B R I T I S H  L I B R A R Y

هیچ فــرآیندی مــثل تــمرین نمی تــوانــد بــه شــما در 
پیشرفــــــت تــــــایپ ده انگشــــــتی تــــــان کمک کند. 
وب ســـــایت  یوتـــــایپ بـــــرای شـــــما ســـــاده تـــــرین، 
حــرفــه ای تــرین و دلچســب تــرین محیط تــمرینی را 
فــراهــم کرده اســت. سعی کنید حــداقــل روزی ۲۰ 
دقیقه تـــــمرین کنید. شـــــاید در هـــــفته اول کمی 
نــاشی بــه نــظر بــرسید امــا نــاامید نــشوید. پــس از 
چــند روز مــتوجــه تغییر هــمه چیز خــواهید شــد. از 
تغییر ســرعــت تــا تغییر ســبک فکرکردن و کار بــا 
کامپیوتـــرتـــان. فـــرض کنید در حـــال شنیدن یک 
مــــوسیقی یا فــــراگیری یک زبــــان تــــازه هســــتید. 
حــــــداقــــــل روزانــــــه ۲۰ دقــــــيقه بــــــرای پیشرفــــــت 
حـــرفـــه ای تـــان وقـــت بـــگذارید. بـــاور کنید این کار 

دقیقا یک سرمایه گذاری همیشگی ست. 



پیش تــــــر از این هــــــم گفتیم که نــــــرم افــــــزارهــــــا و 
بــرنــامــه هــای زیادی بــرای تــمرین و یادگیری تــایپ 
ده انگشـتی وجـود دارد امـا تـفاوتی که نـسخه هـای 
آنـالین مـثل وب سـایت یوتـایپ دارنـد بسیار اسـت. 
یوتــــایپ بــــه شــــما امکانــــات فــــراوانی می دهــــد. 
درس هــای یوتــایپ غــلط هــا را بــالفــاصــله بــه شــما 
یادآوری می کند،  بــــــه شــــــما گــــــزارش پیشرفــــــت 
می دهـد و بـعد از انـجام هـر تـمرین بـه شـما زمـان، 
تـعداد خـطاهـا و مـيزان دقـت را نـمايـش می دهـد. 
بــعد از مــدتی شــما بــا تــكرار هــر تــمرین می تــوانید 
گــزارش پیشرفــت تــان را بــه دقــت بــررسی کنید و 
ببینید که چـه میزان پیشرفـت در دقـت و سـرعـت 

داشته اید.  

از یوتایپ کمک بگیرید
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یوتــــــایپ بــــــا سیستم آمــــــوزشی جــــــذابی که 
طـراحی کرده اسـت شـما را در مسیر فـراگیری 
تـــایپ ده انگشـــتی، بـــه طـــور کامـــل هـــمراهی 
درس هـــــــای  از  کــه  درس هـــــــایی  می کــنــد. 
مــــقدمــــاتی آغــــاز می شــــود و بــــه درس هــــای 
حـــرفـــه ای می رســـد، شـــما را از یک تـــایپیست 
مــــبتدی بــــه یک تــــایپیست حــــرفــــه ای بــــدل 
خـــواهـــد کرد. شـــما نـــه تـــنها در این دوره هـــا 
تـایپ ده انگشـتی فـارسی را خـواهید آمـوخـت، 
در کـنـارش دوره هـــــــای تـــــــایـپ ده انـگـشـــــــتی 
بـــــــرای  ده انــگــشـــــــتی  تـــــــایــپ  انــگــلیــسی، 
بـرنـامـه نـویسان و دوره تـایپ اعـداد را خـواهید 

آموخت. 



در کنار این قـابلیت شـما بـه گـزارش کاملی از 
فـــــرآیند آمـــــوزشی تـــــان دســـــترسی خـــــواهید 
داشــــت. شــــما پــــس از پــــایان هــــر درس در 
یوتـــایپ، گـــزارشی از ســـرعـــت تـــایپ، میزان 
دقـت شـما هـنگام تـایپ و تـعداد غـلط هـایتان 
در اختیار خــواهید گــرفــت. این گــزارش هــا در 
یک بــازه طــوالنی تــر می تــوانــد بــه شــما بــگوید 
کـه از کـجـا بـــــــه کـجـا رسیـده ایـد و هـمیـن طـــــــور 
شـــــما را در مـــــورد مـــــواردی که در آن دچـــــار 
مشکل بیشتری هســـــــتید آگـــــــاه خـــــــواهـــــــد 

ساخت. 
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برای تماشای این فیلم به اینترنت متصل شوید و کلیک کنید

مـا در یوتـایپ بـرای شـما یک فیلم آمـوزشی چـهاردقیقه ای هـم درسـت کرده ایم که می تـوانـد بسیاری از 
سـواالت شـما دربـاره تـایپ ده انگشـتی را پـاسـخ دهـد. شـما می تـوانید بـا کلیک بـر روی لینک زیر عکس 

وارد آپارات شوید و این فیلم را ببینید. 

فیلم آموزشی

https://www.aparat.com/v/D9orT


اگــــر این كــــتاب شــــما را بــــه دانســــتن چیزهــــای 
بیشتری دربــــاره تــــایپ ده انگشــــتی تــــرغیب کرده 
اســت؛ می تــوانید بــا رفــتن بــه وبــالگ یوتــایپ بــه 
ده هــا مــقالــه و یادداشــت و راهــنما دربــاره تــایپ 
ده انگشــــتی و همین طــــور یادداشــــت هــــایی بــــرای 
عــالقــه مــندان تــایپ دســت پیدا کنید. وب ســایت 
یوتــایپ بــخش دیگری بــه نــام پــایگاه دانــش هــم 
ُــر اســت از آمــوزش هــایی دربــاره  دارد. این بــخش پ
درســـت نـــویسی پـــارسی و آمـــوزش دســـتور زبـــان. 
برای رفتن به وبالگ یوتایپ اینجا را کلیک کنید. 

می خواهید بیشتر بدانید؟
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فـرامـوش نکنید که فـراگیری تـایپ ده انگشـتی قـرار 
نیست از شــما فــقط یک تــایپیست بــسازد. قــرار 
اسـت شـما را در هـر تخصصی که دارید چـند پـله 
بـه جـلو بـبرد. اگـر بـرنـامـه نـویس هسـتید، اگـر طـراح 
گـرافیک هسـتید،  اگـر مـعمار هسـتید، اگـر از خـانـه 
یک بیزینس کوچک را اداره می کنید و … تــــــایپ 
ده انگشـــتی شـــما را در مسیرتـــان مـــتخصص تـــر و 
حـــرفـــه ای تـــر خـــواهـــد کرد. بسیاری از کتاب هـــای 
آمــوزش رشــد شخصی، تــایپ ده انگشــتی را بــرای 
افـــــــزایش تـــــــمرکز و بهـــــــره وری شخصی پیشنهاد 
کرده انــد. پــس مــا هــم بــه شــما پیشنهاد می کنیم 

که  

می خواهید بیشتر بدانید؟

همین امروز تایپ ده انگشتی را آغاز کنید
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اولین و معتبرترین پلتفرم آموزش آنالین تایپ ده انگشتی
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