کلیدها در Windows
 Snipعکس از صفحه
کلیک راست روی آیکن های  = taskbarنمایش مسیرهای باز شده در همان برنامه




























کلید ویندوز :باز کردن منوی استارت
کلید ویندوز  :Tab +فعال کردن Task View
کلید ویندوز  :A +فعال کردن Action Center
کلید ویندوز  :C +فعال کردن Cortana Speech
کلید ویندوز  :D +نشان دادن دسکتاپ
کلید ویندوز  :E +باز کردن مرورگر فایلها
کلید ویندوز  :G +فعال کردن بخش جدید  Xbox Gameکه به شما اجازهی ضبط بازیها و گرفتن اسکرین شات از آنها را
میدهد
کلید ویندوز  :H +ویژگی به اشتراکگذاری را در اپلیکیشنهای ویندوز  ۰۱فعال میکند
کلید ویندوز  :I +باز کردن منوی تنظیمات ویندوز ۰۱
کلید ویندوز  :K +فعال کردن ویژگی اتصال نمایشگرهای بیسیم و تجهیزات صوتی
کلید ویندوز  :L +سیستم را قفل میکند
کلید ویندوز  :M +فرستادن تمام پنجرههای باز به تسکبار
کلید ویندوز  :P +نمایش امکانات اتصال به مانیتور دوم
کلید ویندوز  :Q +باز کردن امکانات جستجوی عمومی
کلید ویندوز  :R +اجرا کردن یک دستور
کلید ویندوز  :S +فعال کردن کورتانا
کلید ویندوز  :T +پیشنمایش پنجرههای باز در نوار وظیفه ویندوز.
کلید ویندوز  :U +باز کردن پنجره Utility Manager.
کلید ویندوز  :X +باز شدن ویژگیهای مرتبط با کاربران دارای استفادهی سنگین
کلید ویندوز  :Pause +باز نمودن پنجره System Properties
کلید ویندوز  :Shift+M +تمامي پنجره هاي  Minimizeشده را  Restoreمي كند.
کلید ویندوز +کلید جهت چپ /باال  /پایین  /راست  :هدایت اپلیکیشنها به گوشههای تصویر
کلید ویندوز  :Ctrl + D +ایجاد دسکتاپ مجازی
کلید ویندوز  :Ctrl + F4 +بستن دسکتاپ مجازی
کلید ویندوز  + Ctrl +دکمه جهت راست یا چپ :حرکت بین دسکتاپهای مجازی
کلید ویندوز  + Shift +دکمه جهت راست یا چپ :اپلیکیشنها را از مانیتوری به مانیتور دیگر منتقل میکند
کلید ویندوز  :...۰/۲/۱ +اپلیکیشنهای سنجاق یا پین شده به تسکبار را باز میکند .اولین اپلیکیشن از سمت چپ مربوط به
شمارهی یک خواهد بود
 کلید  :+ + Windowsبزرگنمایی پنجره.
 کلید  :- + Windowsکوچکنمایی پنجره.
 کلید  :P + Windowsتنظیمات (ترفندستان) نمایش خارجی نظیر  Extend Desktop،Mirrorو غیره.
 کلید  Print Screen +Windowsگرفتن عکس از صفحه نمایش (تصویر در  Pictures Libraryو با فرمت  PNGذخیره
میگردد).
 کلید  + Windowsغلطک ماوس :بزرگ یا کوچک شدن نمایش صفحات


تركيبات كليد Shift :
 Shift+F10معادل راست كلیك.
 Shift+Delپاك كردن كامل آیتم (هاي) انتخاب شده .یعني بدون این كه به سطل بازیافت انتقال یابد پاك مي شود.
 Shift+tabوارونه كاري كه  Tabانجام مي دهد.
 Shift+Insertفراخواني اطالعات از حافظه كلیپبورد ()Paste
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تركيبات كليد Alt :
 Alt+Aباز كردن منوي عالقه مندي ها و قرار گرفتن بر روي Add to Favorites
 Alt+Dانتقال مكان نما به Address Bar
 Alt+F4بستن پنجره جاري.
 Alt+Space Barمعادل راست كلیك بر روي نوار عنوان پنجره جاري.
 Alt+Escپیمایش بین پنجره هاي باز جاري.
 Alt+Tabسوییچ كردن بین پنجره هاي باز جاري.
 Alt+BackSpaceدر بعضی از ویرایشگرها معادل  Undoعمل مي كند (معموال ویرایشگرهاي قدیمي و تحت داس)
 Alt+Homeدر مرورگر اینترنت اكسپلورر به صفحه خانگي پرش مي كند.
 Alt+Right Arrowمعادل  Forwardدر مرورگر ویندوز.
 Alt+Left Arrowمعادل  Backدر مرور گر ویندوز.
 Alt+Numberتركیب كلید  Altبه همراه زدن یك عدد از قسمت سمت راست صفحه كلید در حالت ویرایش یك كاراكتر معادل كد
اسكي عدد وارد شده نمایش مي دهد  .مثال اگر  Altرا نگه داشته و  987را وارد كنیم پس از رها كردن كلید  Altاین كاراكتر نمایش
داده مي شود . § :
 Alt+Enterمتعلقات ( )Propertiesآیتم(هاي) انتخاب شده را نمایش مي دهد.
 Alt+PrintScreenاز پنجره جاري یك عكس تهیه مي كند و به حافظه كلیپ بورد انتقال مي دهد.
تركيبات كليد Ctrl :
 Ctrl+aانتخاب همه آیتم ها.
 Ctrl+bپنجره سازماندهي عالقه مندیها ( )Organize Favoritesرا باز مي كند.
 Ctrl+cکپی آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبوردCopy.
 Ctrl+dدر اینترنت اكسپلورر صفحه باز شده جاري را به عالقه مندي ها اضافه مي كند (معادل Add to Favorites) >Favorites
و در ویندوز هم آیتم (آیتم هاي) انتخاب شده را پاك مي كند.
 Ctrl+eجستجو در مسیر جاري.
 Ctrl+fجستجو.
 Ctrl+hمعادل  Historyیا در ویرایشگر نوت پد معادل  Find / Replaceاست
 Ctrl+iباز كردن قسمت عالقه مندي هاFavorites
 Ctrl+nدر اینترنت اكسپلورر (تقریبا تمامي مرورگرها) یك پنجره جدید باز مي كند.
 Ctrl+oباز كردن فایل جدید در اكثر برنامه ها  ،معادل Open>File
 Ctrl+pپرینت گرفتن در اكثر برنامه ها.
 Ctrl+qدر بعضي از برنامه ها خروج است.
 Ctrl+rتازه كردن صفحه معادل كلید  F5و Refresh
 Ctrl+sدر اكثر برنامه ها ذخیره فایل جاري Save.
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 Ctrl+vفراخوانی آیتم مورد نظر از حافظه کلیپبوردPast.
 Ctrl+wدر اكثر برنامه هایي كه چند فایل را باهم باز مي كنند مثل Ms-Word,كال Ms-Office , Adobe Photoshop ,Ms-
internet Explorer, ...فایل باز شده جاری را می بندد.
 Ctrl+xانتقال (برش) آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبوردCut.
 Ctrl+yوقتي كه یك عمل به عقب باز میگردیم ( )Undoاین كلید ها یك عمل به جلو مي روند ( )Redoالبته در بعضي برنامه ها
معموال محصوالت آفیس مایكروسافت اینگونه هستند .
 Ctrl+zبازگشت به آخرین عملیات انجام شده Undo.
 Ctrl+Homeدرحالت ویرایش مكان نما را به اول صفحه انتقال مي دهد.
 Ctrl+Endدرحالت ویرایش مكان نما را به آخر صفحه انتقال مي دهد.

 Ctrl+Insertكپي آیتم(هاي) انتخاب شده در حافظه كلیپ بورد(Copy).
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