کلیدهای میانبر
همه ما در زمان کار با کامپیوتر نیازمند سرعت باال و انجام هر چه سریع تر کارها هستیم .مثال زیاد اتفاق می
افتد که افراد مجبور باشند در زمانی مشخص کاری را تحویل دهند؛ در این صورت ،همیشه دانستن و استفاده از
میانبرهای صفحه کلید می تواند نقش موثری در افزایش سرعت کار و بهره وری باال تر داشته باشد .

Esc:
لغو عملیات در حال انجام
F1:
راهنما
F2:
در حالت عادی تغییر نام آیتم (های) انتخاب شده  .در برنامه های قدیمی تر (معموال تحت داس)ذخیره فایل
جاری.
F3:
جستجو
F4:
باز کردن لیست پایین رونده آدرس بار
F6:
مانند کلید تب بین اجزای مختلف پنجره جاری سوییچ می کند
F11:

پرش به منو های اصلی یك پنجره مثل فایل و ادیت و ...
F11:
پنجره جاری را تمام صفحه می کند
Screen Print:
در ویندوز از کل صفحه نمایش یك عكس می گیرد و آن را در حافظه کلیپ بورد قرار می دهد
Tab:
بین اجزای پنجره جاری سوییچ می کند
Space:
در حالت مرورگر اینترنت اکسپلورر صفحه جاری را به پایین می برد
Space Back:
در حالت عادی یعنی در مرور ویندوز یك مرحله به باالتر میرود
Home:
رفتن به اول خط در حالت ویرایش متن و رفتن به اول صفحه در حالت مرور
End:
رفتن به آخر خط در حالت ویرایش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور
Up Page:
در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معموال همه جا صفحه به صفحه به باال می رود
Down Page:
در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معموال همه جا صفحه به صفحه به پایین می رود

ترکیبات کلید
Ctrl
q + Ctrl:
در بعضی از برنامه ها خروج است
w + Ctrl:
در اکثر برنامه هایی که چند فایل را باهم باز می کنند فایل باز شده جاری را می بندد
e + Ctrl:
جستجو در مسیر جاری
r + Ctrl:
تازه کردن صفحه
y + Ctrl:
وقتی که یك عمل به عقب باز میگردیم این کلید ها یك عمل به جلو می روند البته در بعضی برنامه ها معموال
محصوالت آفیس مایكروسافت اینگونه هستند
i + Ctrl:
باز کردن قسمت عالقه مندی ها
o + Ctrl:
باز کردن فایل جدید در اکثر برنامه ها

p + Ctrl:
پرینت گرفتن در اکثر برنامه ها
a + Ctrl:
انتخاب همه آیتم ها
s + Ctrl:
در اکثر برنامه ها ذخیره فایل جاری
d + Ctrl:
در اینترنت اکسپلورر صفحه باز شده جاری را به عالقه مندی ها اضافه می کند و در ویندوز هم آیتم (آیتم های)
انتخاب شده را پاك می کند
f + Ctrl:
جستجو
h + Ctrl:
History
l + Ctrl:
Open < File
z + Ctrl:
بازگشت به آخرین عملیات انجام شده
x + Ctrl:
انتقال (برش) آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد

c + Ctrl:
کپی آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد
v + Ctrl:
فراخوانی آیتم مورد نظر از حافظه کلیپبورد
b + Ctrl:
پنجره سازماندهی عالقه مندیها را باز می کند
n + Ctrl:
در اینترنت اکسپلورر (تقریبا تمامی مرورگرها) یك پنجره جدید باز می کند
F1 + Ctrl:
در اکثر برنامه ها ی مختلف راهنمای برنامه را باز می کند
F4 + Ctrl:
باز کردن لیست پایین رونده آدرس بار در مرورگر اینترنت اکسپلورر و مرورگر ویندوز
F11 + Ctrl:
باز کردن منو های باالی پنجره برنامه ها
Space Back + Ctrl:
موقع ویرایش متن همان کار بك اسپیس را انجام می دهد با این تفاوت که به جای پاك کردن کاراکتر به
کاراکتر کلمه به کلمه پاك می کند
5 + Ctrl:
معادل انتخاب تمام است در اکثر ویرایشگر های متنی

Home + Ctrl:
درحالت ویرایش مكان نما را به اول صفحه انتقال می دهد
End + Ctrl:
درحالت ویرایش مكان نما را به آخر صفحه انتقال می دهد
Insert + Ctrl:
کپی آیتم(های) انتخاب شده در حافظه کلیپ بورد

ترکیبات کلید
Alt
: Alt + A
باز کردن منوی عالقه مندی ها و قرار گرفتن بر روی اضافه کردن به عالقه مندی
D + Alt:
انتقال مكان نما به آدرس بار
F4 + Alt:
بستن پنجره جاری
Space Bar + Alt:
معادل راست کلیك بر روی نوار عنوان پنجره جاری
Esc + Alt:
پیمایش بین پنجره های باز جاری

Tab + Alt:
سوییچ کردن بین پنجره های باز جاری
: Alt + Back Space
در بعضی از ویرایشگرها معادل آندو عمل می کند (معموال ویرایشگرهای قدیمی و تحت داس)
Home + Alt:
در مرورگر اینترنت اکسپلورر به صفحه خانگی پرش می کند
Right Arrow + Alt:
معادل فروارد در مرورگر ویندوز
Left Arrow + Alt:
معادل بك در مرور گر ویندوز
Number + Alt:
ترکیب کلید آلت به همراه زدن یك عدد از قسمت سمت راست صفحه کلید در حالت ویرایش یك کاراکتر
معادل کد اسكی عدد وارد شده نمایش می دهد
Enter + Alt:
متعلقات آیتم(های) انتخاب شده را نمایش می دهد
Screen Print + Alt:
از پنجره جاری یك عكس تهیه می کند و به حافظه کلیپ بورد انتقال می دهد

ترکیبات کلید

Shift
Shift + F11:
معادل راست کلیك
Del + Shift:
پاك کردن کامل آیتم (های) انتخاب شده .یعنی بدون این که به سطل بازیافت انتقال یابد پاك می شود
tab + Shift:
وارونه کاری که تب انجام می دهد
Insert + Shift:
فراخوانی اطالعات از حافظه کلیپبورد

ترکیبات
Win key
Win Key:
باز شدن منوی استارت در ویندوز
E + Key Win:
باز کردن مای کامپیوتر در حالت فولدر
R + Key Win:
باز کردن پنجره ران

D + Key Win:
نمایش دسكتاپ
F + Key Win:
جستجو
F + Ctrl + Key Win:
جستجوی یك کامپیوتر در شبكه
L + Key Win:
قفل کردن کامپیوتر
M + Key Win:
تمامی پنجره های باز را مینیمایز می کند

