
Windows için iTunes 11: Klavye kısayolları

Eylem Kısayol
Çalma/Oynatma kısayolları

O an seçili olan parçayı hemen çalma Enter
Parça içinde ileriye veya geriye gitme Ctrl-Alt-Sağ Ok veya Sol Ok
Listede bir sonraki veya bir önceki albümü dinleme Shift-Sağ Ok veya Sol Ok

Listede bir sonraki veya bir önceki parçaya gitme
Sol Ok veya Sağ Ok (veya iTunes penceresinin sol üst
köşesindeki İleri Atla veya Geri Atla denetimlerini
tıklayın)

Arşiv ve liste kısayolları
Bir listedeki parçaların tümünü seçme veya seçimlerini
kaldırma

Ctrl tuşuna basarak parçanın yanındaki onay kutusunu
tıklayın

Seçilen parçalardan bir liste yaratma Ctrl-Shift-N
Yeni bir Akıllı Liste yaratma Ctrl-Alt-N
Radyo listesini yenileme (Radyo seçildiğinde) F5
Genius Listesini yenileme (liste seçildiğinde) F5

iTunes Store kısayolları
iTunes Store'da bir sonraki sayfaya gitme Ctrl-Sağ köşeli parantez ( ] )
iTunes Store'da bir önceki sayfaya gitme Ctrl-Sol köşeli parantez ( [ )
Yeni podcast bölümleri olup olmadığını denetleme
(Arşiv altında Podcast'ler seçili iken) F5

iTunes Store'da bir arama başlatma (iTunes'daki
herhangi bir yerden) Arama alanına yazın ve Shift-Enter tuşlarına basın

Mağaza menüsünü açma Alt-S
Uygulama güncellemelerini denetleme (Arşiv'in altında
Uygulamalar seçildiğinde) F5

Dosya ve pencere kısayolları
Radyo'nun yayın listesindeki tüm üçgenlerin içeriğini
gösterme veya gizleme Ctrl tuşuna basarak üçgeni tıklayın

iTunes penceresini, yalnızca çalma denetimlerini
gösterecek şekilde küçültme

iTunes penceresinin sol üst köşesindeki büyütme/küçültme
denetimini tıklayın

Bilgi Ver penceresinde, listede bulunan bir sonraki veya
bir önceki parçanın bilgilerini görme Alt-N veya Alt-P

Arama alanını seçme Ctrl-F

Bir görsel efekt gösterilirken daha fazla seçenek görme ? tuşuna basın, sonra bir seçeneği kullanmak için belirtilen
tuşa basın (görsel efektlerden bazıları bunu desteklemez)

Seçilen video için bir albüm resmi seçme Video oynatılırken, Kontrol tuşuna basarak filmi tıklayın
ve Poster Kareyi Ayarla’yı seçin

Belirli bir URL'deki ses dosyasını iTunes'da yayımlama Ctrl-U
iPod kısayolları

iPod'u bilgisayarınıza bağladığınızda otomatik olarak iPod’u bilgisayarınıza bağlarken Ctrl-Shift tuşlarına basın
(iPod, iTunes penceresinde görünene dek tuşları basılı
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eşzamanlanmasını engelleme tutun)
iPhone kısayolları

iPhone'u bilgisayarınıza bağladığınızda otomatik olarak
eşzamanlanmasını engelleme

iPhone’u bilgisayarınıza bağlarken Ctrl-Shift tuşlarına
basın (iPhone, iTunes penceresinde görünene dek tuşları
basılı tutun)

Sesli metin kısayolları
Bir sonraki veya son bölüme gitme (varsa) Ctrl-Shift-Sağ Ok veya Sol Ok

Dosya menüsü kısayolları
Yeni bir liste yaratma Ctrl-N
Bir dosyayı müzik arşivinize ekleme Ctrl-O
iTunes penceresini kapatma Ctrl-W
Seçilen parçanın veya CD'nin parça veya CD bilgisi
penceresini açma Ctrl-I

Parça dosyasının nerede bulunduğunu gösterme Ctrl-R
O anda çalınan parçayı listede gösterme Ctrl-L

Düzen menüsü kısayolları
iTunes Tercihleri'ni açma Ctrl-Virgül
Hâlâ düzenleme modundayken son yazma
değişikliğinizi geri alma Ctrl-Z

Seçilen parçanın bilgilerini veya resmini kesme Ctrl-X
Seçilen parçanın bilgilerini veya resmini kopyalama Ctrl-C
Seçilen parçanın bilgilerini veya resmini yapıştırma Ctrl-V
Listedeki parçaların tümünü seçme Ctrl-A
Listedeki tüm parçaların seçimini kaldırma Ctrl-Shift-A

Denetimler menüsü kısayolları
Seçilen parçayı çalmayı başlatma veya durdurma Boşluk Çubuğu
Bir parça çalınırken, listede bir sonraki parçayı çalma Sağ Ok
Bir parça çalınırken, listede bir önceki parçayı çalma Sol Ok
Ses yüksekliğini artırma Ctrl-Yukarı Ok
Ses yüksekliğini azaltma Ctrl-Aşağı Ok
Sesi kapatma (parça çalmaya devam eder) Ctrl-Alt-Aşağı Ok
Bir CD'yi çıkarma Ctrl-E

Pencere menüsü kısayolları
Bir CD'yi çıkarma Ctrl-E

Görüntü menüsü kısayolları
Mini Çalar’a Geç Ctrl-Shift-M
Tarayıcı'yı (Sanatçı ve Albüm sütunlarını) gizleme
veya gösterme Ctrl-B

Görselleştiriciyi açma veya kapatma Ctrl-T
Ekranın tamamını kullanarak veya iTunes penceresinde
görsel efektler arasında geçiş yapma (görselleştirici
açıkken)

Komut-F



Tam ekran görüntüsüne girme veya çıkma Ctrl-Shift-F
Seçilen kaynak için Görüntü Seçenekleri penceresini
açma Ctrl-J

Yardım menüsü kısayolları
iTunes Yardım'ı açma Ctrl-?

Genel kısayollar
iTunes'u “güvenli modda” açma (harici yazılım ekleri
olmadan) Ctrl-Shift (iTunes'u açarken)

O an seçili olan öğenin adını düzenleme F2
Kaynak listesini yenileme F5
O anki işlemi kesintiye uğratma (CD'ye yazma,
eşzamanlama, dosya dönüştürme vb.) Ctrl-Break

Tamamen klavyeyi kullanarak dolaşma etkin iken
Bir sonraki denetimi seçme Tab
O an seçili olan denetimi tıklama Enter
Seçilen öğenin içerik gösterme üçgenini açma veya
kapatma

Sol Ok veya Sağ Ok ya da sayısal tuş takımındaki + ve -
tuşları
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