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Gagap teknologi atau yang awam dikenal dengan gaptek merupakan salah satu istilah yang
banyak kita dengar. Gagap teknologi ini merupakan istilah yang ditujukan untuk seseorang
yang mempunyai kemampuan kurang dalam mengoperasikan sebuah teknologi. Kalian bisa
membaca laman tekno untuk mengetahui banyak informasi menarik. Salah satu produk dari
teknologi yang umumnya diterapkan ialah ponsel pandai yang pasti telah banyak dimiliki.
Namun tidak jarang juga ada sebagian orang yang tidak mempunyai telepon seluler Android.
Biasanya orang seperti itu senantiasa dianggap gagap teknologi sebab pasti tertinggal
dengan teknologi terbaru.
Supaya kita tidak senantiasa dianggap gaptek atau gagap teknologi ada sebagian tips yang
perlu diamati. Berikut akan diulas mengenai tips yang perlu dilihat agar tidak nampak gaptek.
Tips pertama yaitu mempunyai hp dengan koneksi jaringan dunia maya. Telepon Android
saat ini sudah banyak sekali tipe telepon seluler Android dengan harga yang cukup
terjangkau dengan harga dibawah 1 juta. Seandainya kalian tidak memiliki telpon seluler
Android dengan alasan harga yang tak terjangkau. Saat ini tak ada lagi alasan hal yang
demikian karena memang dengan harga 500 ribuan kalian telah bisa memiliki smartphone
dengan dunia maya.
Kiat kedua yang perlu dikerjakan ialah mempelajari sistem mengoperasikan komputer jinjing
atau komputer. Tak perlu mempunyai komputer jinjing maupun komputer. Kalian hanya perlu
mengenal bagaimana cara untuk mengoperasikan keduanya. Karena dikala ini komputer
jinjing dan juga komputer menjadi salah satu pendukung dalam profesi pendidikan maupun
hiburan. Kalian bisa membaca informasi lebih lanjut mengenai teknologi melewati website
tekno. Tips selanjutnya yang perlu kalian lakukan yakni tidak boleh malu untuk bertanya.
Jikalau kalian malu untuk bertanya pada seseorang karenanya kalian tidak akan
berkembang tanyakan apa saja terhadap mereka yang mengenal seputar berita dan juga
teknologi sehingga kalian akan memiliki wawasan yang lebih banyak lagi. Tips berikutnya
adalah belajar dengan bersungguh-sungguh. Belajar untuk mengoperasikan teknologi
Sesungguhnya bukan ialah hal yang susah lebih-lebih untuk kalian yang masih dalam usia
muda. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengoperasikan teknologi yang ketika ini
banyak diterapkan caranya yakni kalian wajib belajar dengan mandiri. Walaupun
menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel ataupun fitur-fitur yang dimiliki oleh komputer.

Kalian juga dapat belajar mengenai editing foto dan juga hal lainnya yang bisa kalian
Kerjakan dengan menerapkan teknologi. Meskipun mengoperasikan teknologi ini mudah
tetapi dibutuhkan juga ketekunan dan pembelajaran. Jika kalian cuma main-main mungkin
kalian hanya akan mendapatkan sekedarnya saja. Namun sekiranya kalian mengerjakan
pengerjaannya dengan benar kalian dapat mengerjakan teknologi dengan bagus. Itulah tadi
beberapa tips yang perlu dipandang agar kalian tak menjadi orang yang gaptek. Kalian juga
bisa membaca informasi mengenai situs tekno untuk mendapatkan info menarik lainnya.

