کلیدهای عمىمی ویندوز
عیغتن ػاهل ّیٌذّص تشای کاستشاى خْد کلیذُایی سا طشاحی ًوْدٍ اعت کَ ًْ ًع دس ُوَ ی تشًاهَ ُا ایي کلیذُا ػولکشد
خْد سا حفظ هیکٌٌذ کلیذُای هیاًثشی کَ خْد خاص طشاحی کشدُْ ًام آى سا  keystrokeیا  hotkeyگزاؽتَ اعت فقظ دس
صهاًی کاس هیکٌٌذ کَ تشًاهَ ی خاص فؼال تاؽذ اها کلیذُای هیاًثْس ّیٌذّص ُن تا فؼال تْدى خاص ّ ُن تا غیش فؼال تْدى آى
کاس هیکٌٌذ.
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get helpساٌُوای ّیٌذّص : F1دس اکثش قغوتِای ّیٌذّص ایي اهکاى تشای کاستش ّخْد داسد کَ تا صدى کلیذ F1
اص ساٌُوای ّیٌذّص اعتفادٍ ًوایذ گاُی اص اّقات تا صدى  F1ساٌُوای هشکضی ّیٌذّص یؼٌی help and support
centerتاص هیؾْد کَ دس آى هیتْاًیذ گام تَ گام تَ خلْ سفتَ ّ اطالػاتی دس هْضْع هْسد تحث تَ دعت تیاّسیذ
گاُی ُن اگش تش سّی یکی اص کٌتشّلِای ّیٌذّص هصلً دس control panelدس  dialuge date and timeتش
سّی یکی اص گضیٌَ ُا تشّیذ ّ  F1سا تضًیذ دس هْسد ُواى گضیٌَ ی خاؿ تَ ؽوا اطالػات هفیذی دادٍ خْاُذ
ؽذ.
open start menu:تاص کشدى هٌْی اعتاست  windows logo key or control+scapeؽوا هیتْاًیذ اص عَ
طشیق اعتاست سا تاص کٌیذ اّل تا صدى کلیذ ّیٌذّص دّم تا صدى کلیذُای ُوضهاى  ّ control+scapeعْم اگش دس
دعکتاپ ُغتیذ هیتْاًیذ تا صدى  tabتش سّی  start buttonسفتَ ّ  spaceیا ایٌتش سا تضًیذ اعتاست تاص هیؾْد.
swich between open applications:گشدػ دس پٌدشٍ ُای تاص ٌُ Alt+tabگاهی کَ چٌذیي پٌدشٍ سا تاص
کشدیذ تشای سفتي اص یک پٌدشٍ تَ پٌدشٍ ی دیگش کلیذ  altسا ًگَ داؽتَ ّ  tabسا چٌذ تاس تضًیذ تا خاص ًام تشًاهَ
ی هْسد ًظشتاى سا تخْاًذ دس ایي صهاى کلیذ  altسا سُا کٌیذآى پٌدشٍ فؼال هیؾْد اها اگش  altسا ًگَ داؽتَ ّ tab
سا تضًیذ ّ عپظ  altسا سُا کٌیذ تٌِا آخشیي پٌدشٍ ای کَ قثل اص پٌدشٍ فؼال خاسی تاص تْدٍ اعت فؼال هیؾْد.
open shourtcute menu:تاص کشدى هٌْی  application: applications key or shift+F11افشاد تیٌا
تشای تاص کشدى هٌْی  shortkuteکلیذ ساعت هْط سا یکثاس هیضًٌذ ؽوا تشای اًدام ایي کاس هیتْاًیذ اص دّ ساٍ
ػول کٌیذ اّل :صدى کلیذ  applicationsایي کلیذ تیي کلیذُای ّ ّ controlیٌذّص ساعت قشاس داسد دّم :هیتْاًیذ
کلیذُای ُوضهاى  shift+F11سا فؾاس دُیذ تا ایي هٌْ تاص ؽْد هٌْی  shourtkuteیا ُواى  context menuتَ
ؽوا ایي اهکاى سا هیذُذ کَ تا گضیٌَ ُای هختلفی کَ دس آى قشاس داسد کاسُای هتٌْػی سا تا آى تتْاًیذ اًدام دُیذ
کافیغت پظ اص تاص کشدى ایي هٌْ تا خِتٌوای تاال یا پاییي تش سّی گضیٌَ ی هْسد ًظشتاى تشّیذ ّ ایٌتش سا تضًیذ.
minimize all applications:کْچککشدى توام پٌدشٍ ُای تاص ُ: windows key+Mشگاٍ تخْاُیذ توام
پٌدشٍ ُای تاص سا یکدا هیٌیوایض کٌیذ کلیذ windows+Mسا یک تاس تضًیذ عشی ًغ توام پٌدشٍ ُا هیٌیوایض ؽذٍ ّ تش
سّی دعکتاپ هیشّیذ تْخَ داؽتَ تاؽیذ کَ تؼضی اص دایالگِا قاتلیت هیٌیوایض ؽذى سا ًذاسًذ تَ ُویي خاطش اعت
کَ هوکي اعت ّقتی کَ دس دعکتاپ گشدػ هیکٌیذ هوکي اعت کَ تؼضی اص گضیٌَ ُای دعکتاپ تشای ؽوا تَ
خْتی خْاًذٍ ًؾْد دس ٌُگام هیٌیوایض ؽذى یک پٌدشٍ آى پٌدشٍ کْچک ؽذٍ ّ دس  taskbarخا هیگیشد ّ هیتْاًیذ
تَ ساحتی آًِا سا اص تغکثاس هدذ ًد فؼال کٌیذ.
find file or folder:خغتدْی یک پشًّذٍ یا پْؽَ : F3دس اکثش قغوتِای ّیٌذّص هیتْاًیذ تشای یافتي پْؽَ یا
پشًّذٍ ایکَ دس خغتدْی آى ُغتیذ کلیذ F3سا تضًیذ دس ایي حالت سّؽِای هختلفی خِت یافتي یک پْؽَ یا پشًّذٍ
تَ ؽوا اسایَ هیؾْد.
activate run:فؼال کشدى  run: Windows key+Rتشای فؼال کشدى دایالگ  runهیتْاًیذ کلیذ
windows+Rسا یکثاس تضًیذ الثتَ هیتْاًیذ اص هٌْی اعتاست ُن ایي پٌدشٍ سا تاص کٌیذ پظ اص تاص ؽذى دایالگ
runهیتْاًیذ اعن تشًاهَ ُا پشًّذٍ ُا ّ پْؽَ ُای هْسد ًظش ُوشاٍ تا هؾخصاتَ ی هشتْطَ ی آى تٌْیغیذ ّ ایٌتش
سا تضًیذ ّ تشای ؽوا اخشا خْاُذ ؽذ تشای ًوًَْ اگش خاص سا خاهْػ کشدٍ ایذ هیتْاًیذ اص طشیق  runهدذ ًد آى سا
ساٍ اًذاصی کٌیذ تشای ایي کاس کلیذُای  windows+Rسا تضًیذ آًگاٍ تایپ کٌیذ  ّ jfwایٌتش سا تضًیذ.
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exit active application:تغتي تشًاهَ ی فؼال  alt+f4خِت تغتي تشًاهَ ُا ّ پٌدشٍ ُای تاص هیتْاًیذ
کلیذُای ُوضهاى  alt+f4سا فؾاس دُیذ دس صْستی کَ تغییشاتی سا ایداد کشدٍ تاؽیذ هث ًل دس پٌدشٍ ی WordPad
چیضی سا ًْؽتَ ّلی رخیشٍ ًکشدٍ ایذ دس ٌُگام فؾاس دادى کلیذُای  alt+f4تشای تغتي پٌدشٍ ی WordPad
ّیٌذّص اص ؽوا هیپشعذ کَ آیا هیخْاُیذ ایي هطالة ًْؽتَ ؽذٍ سا رخیشٍ کٌیذ یا خیش.
open application control menu:تاص کشدى هٌْی کٌتشّل یک تشًاهَ : alt+spaceتشای تاص کشدى هٌْی
کٌتشّل یا ُواى هٌْی عیغتن تشًاهَ ُا ّ پٌدشٍ ُای تاص کلیذُای ُوضهاى  alt+spaceسا یکثاس فؾاس دُیذ دس ایي
هٌْ اهکاًات صیش دس اختیاس ؽوا قشاس هیگیشد  minimizeیؼٌی کْچک کشدى پٌدشٍ  maximizeیؼٌی تضسگ
کشدى آى  restoreیؼٌی تشگشداًذى پٌدشٍ تَ اًذاصٍ ی طثیؼی ّ  closeیؼٌی تغتي پٌدشٍ ُوچٌیي دس ایي هٌْ گضیٌَ
ُای دیگشی هاًٌذ  moveیؼٌی خاتدا کشدى پٌدشٍ ّ  sizeیؼٌی کْچک ّ تضسگ کشدى اتؼاد پٌدشٍ ّخْد داسد کَ
تیؾتش هْسد اعتفادٍ ی افشاد تیٌا قشاس هیگیشد.
move to menu bar:سفتي تَ هٌْ تاس :خِت سفتي تَ  menu barکلیذ  altسا یک تاس تفؾاسیذ کشعش ؽوا تَ
اّلیي هٌْی  menu barکَ اغلة هٌْی فایل اعت هٌتقل هیؾْد دس ایي حالت خاص هیگْیذ menu bar file alt+f
یؼٌی اآلى دس هٌْ تاس تش سّی هٌْی فایل قشاس داسیذ ّ کلیذ هیاًثش تشای سفتي تَ هٌْی فایل alt+fهیثاؽذ تفاّت
فؾاس دادى کلیذ  altتَ تٌِایی ّ  alt+fآى اعت کَ اگش فقظ  altسا تضًیذ تش سّی هٌْی فایل هیشّد اها آى سا تاص
ًویکٌذ ّلی تا فؾاسدادى ُوضهاى  alt+fتش سّی هٌْی فایل سفتَ ّ آى سا تاص هیکٌذ.
Choose a menu item:اًتخاب یک گضیٌَ دس هٌْ ُ: enterشگاٍ تا خِتٌوای تاال ّ پاییي دس داخل هٌُْا تش
سّی یک گضیٌَ سفتیذ تشای اًتخاب آى گضیٌَ کلیذ ایٌتش سا تفؾاسیذ تا فؼال ؽْد.
cancel or close a menu:تغتي هٌْ ٌُ: escape or altگاهی کَ داخل هٌُْا ُغتیذ تشای خشّج اص هٌْ دّ
ساٍ دس پیؼ سّ داسیذ اّل تا صدى  altکَ توام هٌُْا یکدا تغتَ هیؾْد ّ تَ پٌدشٍ ای کَ دس آى تْدیذ تشهیگشدیذ دس
ایي حالت خاص هیگْیذ  living menusیؼٌی خشّج اص هٌُْا دّم :صدى  escapeکَ تا صدى ُش تاس  escapeتٌِا
یک هٌْ تغتَ هیؾْد هص ًل اگش دس هٌْی اعتاست داخل هٌْی programsتاؽیذ تا صدى یک تاس کلیذ  escapeفقظ
اص هٌْی  programsخاسج هیؾْیذ ّ ُوچٌاى دس هٌْی اعتاست تاقی هیواًیذ ّ تا صدى دّتاسٍ ی  escapeهٌْی
اعتاست ُن تغتَ هیؾْد اها اگش اص ُواى اتتذا تدای کلیذ  escapeکلیذ altسا تضًیذ هٌْی  ّ programsهٌْی
اعتاست تا ُن یکدا تغتَ هیؾْد.

کلیدهای ویندوز درdialog box
دس اغلة هْاسد پٌدشٍ ُا داسای تخؾِای هختلفی ُوچْى status bar ّ menu bar toolbarهیثاؽٌذ اها تشخی اص پٌدشٍ
ُا کَ اصطال ًذ تَ آًِا دایالگ یا ÷dialogهیگْیٌذ ًْ ًع ایي قغوتِا سا ًذاسًذ ؽایذ یکی دیگش اص ػالین ؽٌاخت ّdialog
dialog boxآى تاؽذ کَ دس تیؾتش آًِا دکوَ ُای ّ cancel ّ okخْد داسد گاُی یک  dialogیا  dialog boxداسای تیؼ
اص یک پیح ّ صفحَ هیثاؽذ کَ ایي صفحات سّی ُن قشاس گشفتَ اًذ تَ ُش یک اص ایي صفحات یک  tabهیگْیٌذ.
Move to dialogue controls: 1٫حشکت تیي گضیٌَ ُای داخل یک دایالگ ُ: tabشگاٍ دس دسّى یک  dialogتاؽیذ
هیتْاًیذ تا صدى  tabتش سّی کٌتشلِا یا ُواى گضیٌَ ُای داخل آى حشکت کٌیذ الثتَ کلیذ  tabدس تغیاسی دیگش اص قغوتِای
ّیٌذّص ُویي ػولکشد سا داسد.
 move backward to dialogue controls: 2٫حشکت تَ ػقة تیي گضیٌَ ُای داخل یک دایالگ ُ: shift+tabشگاٍ دس
دسّى یک دایالگ تاؽیذ هیتْاًیذ  shiftسا ًگَ داؽتَ تا صدى  tabتش سّی گضیٌَ ُای داخل آى یکی یکی تَ ػقة حشکت
کٌیذ الثتَ کلیذ  shift+tabدس تغیاسی دیگش اص قغوتِای ّیٌذّص ُن ُویي ػولکشد سا داسد.
 move to an other page: 3٫سفتي تَ صتاًَ ی تؼذی : control+tabاگش دس یک دایالگ ُغتیذ کَ داسای چٌذ صتاًَ
هیثاؽذ تشای ایي کَ تَ  tabیا صتاًَ ی تؼذی تشّیذ کلیذ  controlسا ًگَ داؽتَ ّ کلیذ  tabسا تضًیذ تا صدى ُش تاس کلیذ tab
تَ صتاًَ ی خلْتش هیشّیذ دس تشخی اص دایالگِا ّ دایالگثاکغِا ّقتی کٌتشل سا ًگَ داسیذ ّ کلیذ تة سا چٌذتاس فؾاس دُیذ پظ
اص آى کَ تَ آخشیي صتاًَ هیشعیذ دّتاسٍ تشهیگشدد تَ صتاًَ ی اّل اها دس تشخی دیگش ّقتی تَ آخشیي صتاًَ سعیذ دس ُواًدا
هتْقف هیؾْد تْخَ داؽتَ تاؽیذ کَ دس ایٌدا ػثاسات  pageصفحَ  ّ tabصتاًَ تَ یک هؼٌا آهذٍ ّ صشفا ً تَ هٌظْس آؽٌا
ؽذى ؽوا تا اعاهی هختلفی کَ تشای یک اصطالذ ّخْد داسد آّسدٍ ؽذٍ اعت.
 reverse direction to page: ۴٫سفتي تَ صتاًَ ی قثلی : control+shift+tabاگش دس یک ُ dialogغتیذ کَ داسای چٌذ
صتاًَ هیثاؽذ تشای ایي کَ تخْاُیذ تَ  tabیا صتاًَ ی قثلی تشّیذ کٌتشل ّ ؽیفت سا ًگَ داؽتَ ّ کلیذ تة سا فؾاس دُیذ تا صدى
ُش تاس کلیذ تة تَ یک صتاًَ ػقثتش هیشّیذ دس تشخی اص دایالگِا ّ دایالگثاکغِا ّقتی کٌتشل ّ ؽیفت سا ًگَ داسیذ ّ کلیذ تة
سا چٌذ تاس تضًیذ پظ اص آى کَ تَ اّلیي صتاًَ هیشعیذ دّتاسٍ تشهیگشدد تَ صتاًَ ی آخش اها دس تشخی دیگش ّقتی تَ اّلیي
صتاًَ سعیذ دس ُواًدا هتْقف هیؾْد.
 select deselect in list view: ۵٫اًتخاب ّ ػذم اًتخاب گضیٌَ ُا دس یک ًوایؼ لیغتی : spacebar or
control+spacebarاگش دس یک ُ list viewغتیذ ّ هیخْاُیذ یک گضیٌَ سا اًتخاب کٌیذ کافیغت یک تاس کلیذ  spaceسا
تضًیذ ّ تشای ػذم اًتخاب آى  controlسا ًگَ داؽتَ ّ کلیذ  spaceسا یک تاس تضًیذ تشای ایي کَ تذاًیذ آیا یک گضیٌَ هثالً
یک پشًّذٍ یا پْؽَ  selectاعت یا  not selectکافیغت  insertسا ًگَ داؽتَ ّ خِت ًوای تاال سا یک تاس فؾاس دُیذ تا ًام
آى پشًّذٍ یا پْؽَ خْاًذٍ ؽْد اگش دس اتتذای ًام گفتَ ؽذ  not selectهتْخَ خْاُیذ ؽذ کَ ایي گضیٌَ ً highlightؾذٍ ّ
ٌُْص  not selectاعت دس ایي حالت حتی اگش کلیذ ایٌتش سا تضًیذ آى گضیٌَ فؼال ًخْاُذ ؽذ تا هْقغ ای کَ  spaceسا تضًیذ
تا آى گضیٌَ  selectؽْد حال اگش دس یک  list viewتاؽیذ ّ تخْاُیذ چٌذ پشًّذٍ ّ پْؽَ سا اًتخاب کٌیذ کلیذ  controlسا
ًگَ داؽتَ ّ تا خِت ًواُا تَ خلْ تشّیذ تش سّی ُش گضیٌَ ای کَ دلخْاُتاى اعت سعیذیذ ُواًطْس کَ دعت سا سّی
ًcontrolگَ داؽتیذ  spaceسا یک تاس تضًیذ آى گضیٌَ ُن  selectهیؾْد تَ ُویٌتشطیة هیتْاًیذ اداهَ دُیذ ّ گضیٌَ ُای
هتؼذدی سا  selectیا اًتخاب کٌیذ.
 toggle checkbox on/off: ۶٫چک ّ ًات چک کشدى یک چک تاکظ : spacebarتشای ایي کَ یک  checkboxسا
تیک تضًیذ کافیغت تا صدى کلیذ  tabتش سّی آى  checkboxتشّیذ ّ کلیذ  spaceسا یک تاس تضًیذ اگش یک checkbox
قثلً تیک صدٍ ؽذٍ ّ هیخْاُیذ تیک آى سا تشداسیذ ٌُگاهی کَ تش سّی آى ُ checkboxغتیذ یکثاس  spaceسا تضًیذ تا not
checkتؾْد.

فارسی کردن صفحه کلید گىشیهای سری  06ویرایش دوم
تَ ًام خذا ّ تا عالم تَ دّعتاى ّ تاصدیذ کٌٌذٍ گاى ایي پایگاٍ اهشّص تا هطلثی دس خذهت ؽوا ُغتن کَ تا تَ کاسگیشی آى
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 … ّ ,01nسا فاسعی کٌیذ تشای ایي کاس اتتذا تشًاهَ ی  Fexplorerسا داًلْد کشدٍ ّ سّی گْؽی ًصة ًواییذ عپظ فایل
صیش سا داًلْد کشدٍ ّ اص حالت فؾشدٍ اعتخشاج کٌیذ پْؽَ ی  multitapسا تذّى تغییش ًام تَ هغیش صیش اص طشیق
 FExplorerدس گْؽی کپی کٌیذ
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کاس توام اعت کافیغت تا گْؽی سا یک تاس خاهْػ ّ سّؽي کشدٍ ّ اص  righting languageصتاى ؽیشیي فاسعی سا
اًتخاب کٌیذ

