Taste inn i stedet for å klikke
Hvordan arbeider du effektivst med mindre mus og mer tastatur.
Av Tsubame - Januar 2012

Tastatursnarveier for Windows
Aktive vinduet til end av åpne-vinduer liste

[Ctrl] + [Alt] + [Esc]

Avbryt gjeldende operasjon

[Esc]

Bakover gjennom alternativer

[Shift] + [Tab]

Bakover gjennom faner

[Ctrl] + [Shift] + [Tab]

Bild av hele skrivebordet til utklippstavle

[Ctrl] + [PrintSc]

Bruk tastatur som mus på eller av

[Alt] + [Shift] + [Num]

Bytte mellom applikasjoner

[Shift] + [Alt] + [Tab]

Bytte oppgave

[Win] + [Tab]

Dataskjerm innholdet til utklippstavle

[Shift] + [PrintSc]

Dataskjerm innholdet til utklippstavlen

[PrintSc]

Egenskapene til den valgte elementet

[Alt] + [Enter]

Enkle museklikk

[Space]

Fjern valgte elementer permanent, uten å flytte til papirkurven

[Shift] + [Del]

Flytt

[Shift] + Drar med Musa

Gi nytt navn til valgt element

[F2]

Gjenopprette alle vinduer

[Win] + [Shift] + [M]

Gjenopprette vindu

[Alt] + [Space] + [G]

Gå fremover gjennom alternativer

[Tab]

Gå gjennom applikasjoner

[Shift] + [Alt] + [Esc]

Gå gjennom elementer i et vindu eller på skrivebordet

[F6]

Gå gjennom faner

[Ctrl] + [Tab]

Hindrer "autokjør" når du setter inn en CD

[Shift]

Hjelp direkt visning

[F1] + [Shift]

Hurtigmeny

[Menyknappen]

Hurtigmeny for merket element

[Shift] + [F10]

Klicklås på eller av (trykk fem ganger)

[Shift]

Klikke aktive knappen

[Enter]

Kontrast på eller av

[Alt] + [Shift] + [PrintSc]

Kontroll menyen for aktive vinduet

[Alt] + [Space]

Kopier

[Ctrl] + [C]

Kopier

[Ctrl] + [Ins]

Lag en kopi

[Ctrl] + Drar med Musa

Lag snarvei

[Alt] + Drar med Musa

Lukk det aktive vinduet eller avslutte et program eller avslutt

[Alt] + [F4]

Lukk nåværende underprogram

[Ctrl] + [F4]

Lås PC-en

[Win] + [L]

Maksimer vindu

[Alt] + [Space] + [M]

Minimer vindu

[Alt] + [Space] + [N]

Minimere alle vinduer

[Win] + [M]

Neste menyen eller undermenyen til høyre

[Pil til høyre]

Neste menyen til venstre for å åpne / lukke undermenyen

[Pil til Vensre]

Oppdatere det aktive vinduet

[F5]

Skifte mellom kjørende oppgaver (med [Shift] motveien)

[Alt] + [Esc]

Søk computer

[Win] + [Ctrl] + [F]

Søk en fil eller mappe

[F3]

Søk en fil eller mappe

[Win] + [F]

Søk etter

[Ctrl] + [F]

Tastatur Mus

[Shift] + [Alt] + [Num]

Tegnhastighet av eller på (trykk åtte sekunder)

[Høyre Shift]

Lag snarvei til valgt element

[Ctrl] + [Shift]+ Drar med Musa

Veksle mellom nåværende oppgaver (med [Shift] motveien)

[Alt] + [Tab]

Veksler mellom vinduer i et program (med [Shift] motveien)

[Ctrl] + [Tab]

Velg alle

[Ctrl] + [A]

Vindu innholdet til utklippstavle

[Alt] + [PrintSc]

Vis "Hjelp" for Windows

[Win] + [F1]

Vis Start-menyen

[Ctrl] + [Esc]

Vis dialogboksen "systemegenskaper"

[Win] + [Pause]

Vis elementer i den aktive listen

[F4]

Vis eller skjul Start-menyen

[Win]

Vis hjelp

[F1]

Vis skrivebord

[Win] + [D]

Viser status på eller av (trykk fem sekunder)

[Num]

Åpne "Utforsker"

[Win] + [E]

Åpne Hjelpemiddelsenter

[Win] + [U]

Åpne dialogboks "Kjør"

[Win] + [R]

Åpne et nytt vindu

[Ctrl] + [N]

Åpne oppgavebehandling

[Ctrl] + [Shift] + [Esc]

Tastatursnarveier for programmer
Aktiver menylinjen i det aktive programmet

[F10]

Aktiver programmenyen

[Alt] eller [F10]

Den tilhørende kommando eller valg av alternativ

[Alt] + [Understreket bokstav]

Cursor i begynnelsen av neste ledd

[Ctrl] + [Pil ned]

Cursor til begynnelsen av det siste ordet

[Ctrl] + [Pil venstre]

Cursor til begynnelsen av foregående ledd

[Ctrl] + [Pil opp]

Cursor til begynnelsen av neste ord

[Ctrl] + [Pil høyre]

Gjenomrette siste ændring(er)

[Ctrl] + [Z]

Gå tilbake til toppen av dokumentet/feltet

[Pos1]

Gå gjennom vinduer fra et program

[Shift] + [Ctrl] + [F6]

Gå til slutten av dokumentet

[Ctrl] + [End]

Gå til slutten av dokumentet/feltet

[End]

Gå til toppen av dokumentet

[Ctrl] + [Pos1]

Gå tilbake én side

[Page Up]

Gå én side frem

[Page Down]

I Utforsker: Meny

[Alt] + [Enter]

I Utforsker: Vis refresh

[F5]

Klipp ut

[Ctrl] + [X]

Kopier

[Ctrl] + [Ins]

Lagre

[Ctrl] + [S]

Lim inn

[Ctrl] + [V]

Meny valg

[Alt] + [Understr. Meny Bokstav]

Overordnet mappe i "min datamaskin" eller i "Utforsker"

[Backspace]

Programmer som tillater samtidig åpning av flere dokumenter: [Ctrl] + [F4]
Lukker active dokumentet
Sett inn / Lim inn

[Shift] + [Ins]

Skriv ut

[Ctrl] + [P]

System meny av aktuelle fanen

[Alt ]+[-]

Til dokument slutten

[Ctrl] + [Page Down]

Til dokument toppen

[Ctrl] + [Page Up]

Velg alle

[Ctrl] + [A]

Velg flere elementer i et vindu eller på skrivebordet eller tekst
i et dokument

[Shift] + [Enhver piltast]

Velg tekst blokk

[Ctrl] + [Shift] + [Enhver piltast]

Vis adresselinjen i "min datamaskin" eller "Utforsker"

[F4]

Åpne

[Ctrl] + [O]

Åpner en drop down liste

[Alt] + [Pil ned]

Lykke til!
Tsubame Software Tools: www.tsubame.de
Ruynk; System-Analyse-Synthese-eBooks: www.ruynk.de

