


Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej 
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, 
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym 
powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi 
ich właścicieli. 

Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje 
były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie,
ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz 
Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody 
wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec

Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn
Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki

Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com

Wydawnictwo HELION 
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE 
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 
e-mail: helion@helion.pl 
WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) 

Drogi Czytelniku! 
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres 
http://helion.pl/user/opinie/macpoy
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. 

ISBN: 978-83-283-0237-2

Copyright © Helion 2015

Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę 
• Oceń książkę 

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

http://helion.pl/rt/macpoy
http://helion.pl/rf/macpoy
http://helion.pl/ro/macpoy
http://helion.pl
http://ebookpoint.pl/r/4CAKF


Spis tre ci
Wst p ............................................................................................ 11

Cz  I Ja i mój nowy mac ........................................................ 17

Rozdzia  1. Kupujemy sprz t Apple ................................................................... 19
Wersje komputerów Apple Mac ..................................................................................... 22

Komputer jaki jest, ka dy widzi… ........................................................................... 24
To, czego nie wida , czyli opowiedz mi o swoim wn trzu… .................................. 26
Komputer Mac i okolice ........................................................................................... 28

Komputer to nie wszystko .............................................................................................. 29
Urz dzenia peryferyjne ............................................................................................ 29
Nie tylko Mac, czyli dlaczego warto mie  wi cej produktów firmy Apple .............. 30

Czy warto kupi  sprz t Apple starszej generacji? ........................................................... 32
Sprz t u ywany ........................................................................................................ 34

Ceny i gwarancja na sprz t Apple .................................................................................. 35
Oprogramowanie Maca .................................................................................................. 38

Co by o przed OS X 10.10 Yosemite? ..................................................................... 38
Pakiet multimedialny iLife i oprogramowanie biurowe ........................................... 38

Podsumowanie ................................................................................................................ 39

Rozdzia  2. Odpakuj komputer Mac i zacznij go u ywa  ..................................... 41
Co masz na pok adzie komputera? ................................................................................. 41
Pierwsze uruchomienie komputera Mac ......................................................................... 42
Uaktualnienie starszego systemu OS X do OS X 10.10 Yosemite ................................. 45
Ponowna instalacja systemu ........................................................................................... 46
Co nowego w OS X Yosemite? ...................................................................................... 48
Ekran pocz tkowy w systemie Yosemite ....................................................................... 50

Rozdzia  3. Pierwsze kroki z OS X Yosemite ..................................................... 53
Mysz ............................................................................................................................... 54
G adzik Multi-Touch (tak e Magic Trackpad) ............................................................... 55
Co to jest menu podr czne? ............................................................................................ 57
Klawiatura ...................................................................................................................... 59

Klawisze specjalne ................................................................................................... 60
Menu systemowe OS X .................................................................................................. 61
Uruchamianie programów i prosta edycja tekstów ......................................................... 62

Jak uzyska  polskie znaki z klawiatury .................................................................... 65
Migracja z peceta, czyli k opotliwy uk ad klawiatury Apple .......................................... 66

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/macpoy
http://helion.pl/rf/macpoy


4 MacPodr cznik. Edycja OS X Yosemite

Poruszanie si  po tek cie ................................................................................................ 66
Pozosta e klawisze .................................................................................................... 66

TextEdit w pigu ce ......................................................................................................... 68
Formatowanie tekstów ............................................................................................. 68
Zarz dzanie wersjami dokumentów ......................................................................... 72

S owniki j zykowe w Macu ............................................................................................ 73
Drukujemy na Macu ....................................................................................................... 74

Wydruki z programu TextEdit .................................................................................. 75

Rozdzia  4. Klasyczne i pe noekranowe aplikacje w OS X Yosemite ................... 77
Uruchamianie programów z Docka ................................................................................ 78
Uruchamianie programów z Findera .............................................................................. 79
Uruchamianie programów z u yciem Launchpada ......................................................... 80
Praca z oknami systemu OS X ........................................................................................ 81

Zamykanie okna lub aplikacji .................................................................................. 83
Zmniejszanie okna programu ................................................................................... 84
Powi kszanie okien… na dwa sposoby .................................................................... 84
Zmiana rozmiaru i po o enia okien .......................................................................... 85
Przesuwanie zawarto ci okna ................................................................................... 85

Wielozadaniowo  systemu OS X .................................................................................. 87
Zako czenie pracy komputera ........................................................................................ 88
Co  dziwnego sta o si  z programem .............................................................................. 89

Rozdzia  5. Gdzie s  moje dane, czyli dyski lokalne i dyski w „chmurze” ............ 91
Dyski wewn trzne i zewn trzne komputera ................................................................... 92
Zapis dokumentów na dysku komputera i ich odczyt ..................................................... 95
Otwieranie zapisanych plików i dokumentów ................................................................ 96

Odczytujemy dokument z dysku komputera ............................................................ 97
Szybkie otwieranie dokumentów .............................................................................. 98
Otwieranie plików za pomoc  konkretnej aplikacji .................................................. 98
Obrazy dysków (pliki DMG oraz ISO) .................................................................... 99

Organizacja danych u ytkownika w systemie OS X .................................................... 100
Tworzymy nowe katalogi ............................................................................................. 101
Katalogi specjalne ........................................................................................................ 103
Poruszanie si  po zasobach fizycznych dysku .............................................................. 104
Z klawiatury do chmury, czyli katalogi internetowe .................................................... 107

Rozdzia  6. Finder i Spotlight, czyli eksploracja zasobów komputera ................ 109
Program Finder ............................................................................................................. 109

Widoki Findera ....................................................................................................... 111
Dostosowywanie widoków Findera ........................................................................ 114
Dostosuj okno Findera ............................................................................................ 115
Preferencje aplikacji Finder .................................................................................... 116

Spotlight, czyli szukamy danych .................................................................................. 118
Znakowanie plików ...................................................................................................... 120

Rozdzia  7. Operacje na plikach i nagrywanie p yt optycznych ......................... 123
Schowek i kopiowanie plików ...................................................................................... 123
Kopiowanie z wykorzystaniem metody „przeci gnij i upu ” ..................................... 125
Przenosimy dokumenty (bez kopiowania) .................................................................... 126
Karty w Finderze .......................................................................................................... 127
Nagrywanie p yt optycznych ........................................................................................ 128
Kasowanie zawarto ci p yt optycznych ........................................................................ 130

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/macpoy
http://helion.pl/rf/macpoy


Spis tre ci 5

Program SimplyBurns .................................................................................................. 131
Pobieranie z Internetu i instalacja ........................................................................... 132
Nagrywanie p yty ................................................................................................... 133
Kasowanie zawarto ci p yty ................................................................................... 133
P yty wielosesyjne .................................................................................................. 134

Kosz, czyli usuwanie i odzyskiwanie dokumentów ...................................................... 135

Rozdzia  8. Kontroluj swoje okienka, u ywaj c Mission Control ....................... 137
Podstawy u ytkowania Mission Control ...................................................................... 137
Exposé .......................................................................................................................... 138
Dashboard ..................................................................................................................... 139

Konfigurujemy panel Dashboard ............................................................................ 140
Widgety z Internetu ................................................................................................ 141

Konfiguracja Mission Control ...................................................................................... 142

Rozdzia  9. Spaces, czyli kilka biurek na jednym komputerze .......................... 143
Pierwsza konfiguracja ................................................................................................... 144
U ywanie funkcji Spaces .............................................................................................. 145
Preferencje funkcji Spaces ............................................................................................ 146

Cz  II Mac i Internet ............................................................ 147

Rozdzia  10. Po cz Maca z Internetem ............................................................ 149
Kilka podstawowych terminów .................................................................................... 149
Sieci przewodowe (LAN) ............................................................................................. 151
Internet przez telefon lub sie  kablow  ........................................................................ 153
Po cz Maca z sieci  Wi-Fi .......................................................................................... 154
Konfiguracja domowej sieci Wi-Fi ............................................................................... 155
Dost p do Internetu przez telefon komórkowy ............................................................. 157

Internet przez telefon z funkcj  hotspot Wi-Fi ....................................................... 157
Internet przez telefon z modu em Bluetooth ........................................................... 158

R czna konfiguracja po czenia z Internetem .............................................................. 161
Bezpieczny (i legalny) Internet ..................................................................................... 162

Rozdzia  11. Safari po Internecie ...................................................................... 165
Pierwszy rajd po Internecie .......................................................................................... 166
Przegl danie strony internetowej .................................................................................. 166
Przyciski i skróty klawiszowe Safari ............................................................................ 168
Prosto do celu, czyli zak adki internetowe .................................................................... 169
Opcje i konfiguracja Safari ........................................................................................... 171
Bezpieczne u ywanie Safari ......................................................................................... 172
Wygl d okna aplikacji Safari ........................................................................................ 173
Wyszukiwanie informacji ............................................................................................. 174
Pobieranie i instalowanie programów na Macu ............................................................ 177
Pobieranie dokumentów z Internetu ............................................................................. 179
Podziel si  tym, co widzisz! ......................................................................................... 180

ci ganie plików z serwerów FTP ................................................................................ 181
Aplikacja do obs ugi FTP ............................................................................................. 182
A mo e inne przegl darki internetowe? ....................................................................... 183

Rozdzia  12. Poczta elektroniczna (e-mail) ........................................................ 185
Darmowa poczta w portalu internetowym .................................................................... 186
Darmowa poczta w Internecie ...................................................................................... 189
IMAP czy POP3? ......................................................................................................... 190

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/macpoy
http://helion.pl/rf/macpoy


6 MacPodr cznik. Edycja OS X Yosemite

Program Mail ................................................................................................................ 190
Konfiguracja konta e-mail typu IMAP ................................................................... 191
Przyciski i skróty klawiszowe Mail ........................................................................ 193
Konfiguracja konta e-mail typu POP3 .................................................................... 193
Odbieranie i czytanie poczty .................................................................................. 195
Pisanie i wysy anie poczty ..................................................................................... 198
Kontakty, czyli globalna ksi ka adresowa ............................................................ 199
Za czniki w e-mailach .......................................................................................... 200
Znakowanie za czników, czyli: podpisz si  skutecznie ........................................ 202
Funkcja papeterii .................................................................................................... 202
Archiwizacja poczty w programie Mail ................................................................. 203
Konfiguracja Mail .................................................................................................. 204

Import poczty z systemu Windows do Maca ................................................................ 206

Rozdzia  13. Ciekawe zastosowania Internetu .................................................. 209
Fora internetowe ........................................................................................................... 209
Komunikatory, czyli rozmowy przez Internet .............................................................. 211
Bankowo  internetowa ................................................................................................ 214
Szukaj pracy przez Internet .......................................................................................... 216
Muzyka w Internecie .................................................................................................... 217
Po pracy na wakacje ..................................................................................................... 218
Porównywarki cen ........................................................................................................ 218
Serwisy aukcyjne .......................................................................................................... 219
Serwisy spo eczno ciowe ............................................................................................. 221
Wikipedia i inne serwisy encyklopedyczno-s ownikowe ............................................. 222
Telefonia internetowa ................................................................................................... 223

Rozdzia  14. Tajemnice Apple ID ...................................................................... 225
Tworzymy konto Apple ................................................................................................ 225
Zarz dzaj kontem Apple ID .......................................................................................... 226
Apple ID w akcji .......................................................................................................... 228

Rozdzia  15. iCloud i iCloud Drive ..................................................................... 231
iCloud Drive na przyk adzie ......................................................................................... 232
Us ugi iCloud ............................................................................................................... 234
Konfiguracja iCloud ..................................................................................................... 235
Cena iCloud .................................................................................................................. 235
Panel iCloud na komputery Windows .......................................................................... 236

Cz  III Mac life-style ............................................................. 239

Rozdzia  16. iWork: napisz, oblicz, zaprezentuj .................................................. 241
Edytor tekstów Pages .................................................................................................... 242
Numbers policzy za Ciebie wszystko ........................................................................... 248
Keynote, czyli sztuka b yskotliwych prezentacji .......................................................... 252
Wymiana plików z Microsoft Office ............................................................................ 255

Rozdzia  17. Microsoft Office dla Maca ............................................................ 257
Office 365 dla u ytkowników Maca ...................................................................... 259

Rozdzia  18. Grafika na Macu .......................................................................... 263
W poszukiwaniu programu Paint .................................................................................. 263
Zrzuty ekranowe ........................................................................................................... 266
Edytory grafiki wbudowane w pakiet iWork ................................................................ 267
Program Podgl d .......................................................................................................... 267

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/macpoy
http://helion.pl/rf/macpoy


Spis tre ci 7

Rozdzia  19. iPhoto, czyli domowy zak ad fotograficzny ..................................... 271
Ewolucja programu iPhoto ........................................................................................... 271
Import zdj  do repozytorium iPhoto ........................................................................... 272
Przegl danie kolekcji zdj  .......................................................................................... 274
Rozpoznawanie twarzy na zdj ciach ............................................................................ 277
Gdzie trzyma  pliki ze zdj ciami? ................................................................................ 278
Poprawianie zdj  ......................................................................................................... 279
Podziel si  zdj ciami z biblioteki iPhoto ...................................................................... 282
Czas na pokaz… zdj ! ................................................................................................ 284
Drukowanie zdj  ......................................................................................................... 285
Albumy i inne funkcje specjalne .................................................................................. 286
Photo Booth, czyli darmowy aparat fotograficzny ....................................................... 287
Integracja z us ugami iCloud ........................................................................................ 289

Rozdzia  20. Jak iTunes oraz inne iUrz dzenia w jednym Macu gra y .................. 291
Import p yty CD do biblioteki iTunes ........................................................................... 292
Wspó praca z iPhone’em (lub innym „iUrz dzeniem”) ................................................ 295

Synchronizacja biblioteki iTunes z urz dzeniami Apple ........................................ 295
R czne dodawanie plików do urz dzenia IOS ....................................................... 297
Aplikacje do iPhone’a lub iPada w iTunes Store .................................................... 297
iPod i gad ety ......................................................................................................... 299

Wideo w iTunes ............................................................................................................ 300
Radio internetowe ......................................................................................................... 300
Podcasty ....................................................................................................................... 300
Gdzie ta muzyka, czyli tajemnice biblioteki iTunes ..................................................... 302
iTunes i odtwarzacze MP3 ............................................................................................ 302
AirPlay, czyli odtwarzaj bez kabli ................................................................................ 303

Rozdzia  21. iMovie, czyli jak zosta  filmowcem w pi  minut ........................... 305
Nowo ci iMovie ........................................................................................................... 305

ród a materia u wideo ................................................................................................. 306
Podstawy obs ugi iMovie ............................................................................................. 307

Tworzymy film w iMovie ...................................................................................... 308
Importowanie filmów z kamery lub urz dzenia zewn trznego .............................. 310
Przechwytywanie obrazów z kamery ..................................................................... 312
Importowanie i usuwanie materia ów wideo .......................................................... 312

Zarz dzanie materia ami wideo .................................................................................... 313
Obróbka wideo ............................................................................................................. 314
Od monta u do publikacji ............................................................................................. 316

Proces tworzenia filmu ........................................................................................... 317
Efekty wzbogacaj ce materia  wideo ..................................................................... 319
Finalizacja projektu ................................................................................................ 320

Zwiastuny ..................................................................................................................... 321

Rozdzia  22. iWeb, czyli i Ty mo esz zosta  webmasterem ................................ 323
W asna strona WWW wymaga… adresu ..................................................................... 324
Tworzymy witryn  WWW w programie iWeb ............................................................. 325
Wzbogacamy witryn  WWW ....................................................................................... 327
Struktura serwisu WWW .............................................................................................. 327
Ustawienia witryny i stron ............................................................................................ 329
Publikuj witryn  WWW ............................................................................................... 329

Rozdzia  23. iDVD, czyli domowa wytwórnia p yt ............................................... 331
Mo liwo ci programu iDVD ........................................................................................ 331
Tworzenie nowego projektu ......................................................................................... 332

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/macpoy
http://helion.pl/rf/macpoy


8 MacPodr cznik. Edycja OS X Yosemite

Preferencje projektu w iDVD ....................................................................................... 334
Finalizacja p yty DVD .................................................................................................. 335

Rozdzia  24. GarageBand, czyli gra  i piewa  ka dy mo e ............................... 337
Podstawowe mo liwo ci GarageBand .......................................................................... 337
Co oferuje GarageBand ................................................................................................ 338
Mo liwo ci GarageBand .............................................................................................. 338
Nauka gry na instrumentach ......................................................................................... 340

Rozdzia  25. Centrum powiadomie , czyli Mac jak iPad ..................................... 341
Centrum powiadomie  w Yosemite ............................................................................. 341

Konfiguracja Centrum powiadomie  ..................................................................... 343

Rozdzia  26. Wspó praca Maca z iPadem i iPhone’em ....................................... 347
AirDrop, czyli: podaj dalej! .......................................................................................... 347
AirPlay ......................................................................................................................... 349
Import zdj  i filmów z iPada lub iPhone’a do Maca ................................................... 350
Wiadomo ci: czatuj i wysy aj SMS-y! ......................................................................... 351
FaceTime, czyli Mac jak telefon komórkowy .............................................................. 352
Instant hotspot .............................................................................................................. 353
Handoff, czyli Mac jak Harry Houdini! ........................................................................ 354
Mac jako konsola zarz dzaj ca urz dzeniami IOS ....................................................... 354

Cz  IV Mac dla (nieco bardziej) zaawansowanych .................. 357

Rozdzia  27. OS X Yosemite na powa nie(j) ...................................................... 359
Aktualizacja systemu .................................................................................................... 359
Praca z zewn trznym monitorem .................................................................................. 361
Dodawanie nowych urz dze  Bluetooth ...................................................................... 362
Finder dla zaawansowanych ......................................................................................... 363

Preferencje Findera ................................................................................................ 363
Skróty klawiszowe Findera .................................................................................... 364
Bezpieczne pod czanie i od czanie urz dze  ...................................................... 364
Inteligentne katalogi ............................................................................................... 365

Zamienniki Findera ...................................................................................................... 367
Skróty klawiszowe systemu OS X ................................................................................ 367

Skróty aplikacyjne .................................................................................................. 368
Skróty Docka i okien OS X .................................................................................... 368
Skróty u ywane podczas logowania si  i uruchamiania komputera ....................... 368

Instalacja i usuwanie programów w systemie OS X ..................................................... 370
Instalacja pakietu z p yty CD lub DVD .................................................................. 370
Obraz dysku (DMG) — jak to ugry ? .................................................................. 371

Time Machine ............................................................................................................... 372
Przygotowanie dysku zewn trznego dla Time Machine ......................................... 376

Informacje o systemie (Profil Systemu) ....................................................................... 376

Rozdzia  28. Konfiguracja i wspó u ytkowanie systemu OS X Yosemite ............. 379
Biurko ........................................................................................................................... 379

Ustawienia ogólne widoku ..................................................................................... 379
T o i wygaszacz ekranu .......................................................................................... 380

Opcje Docka ................................................................................................................. 381
Data i czas pokazywane w komputerze ........................................................................ 383
Preferencje systemowe ................................................................................................. 383

J zyk i region ......................................................................................................... 385
Ochrona i prywatno  ............................................................................................. 386

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/macpoy
http://helion.pl/rf/macpoy


Spis tre ci 9

Ogólne .................................................................................................................... 386
Klawiatura .............................................................................................................. 387
Mysz ....................................................................................................................... 389
G adzik ................................................................................................................... 389
Monitory ................................................................................................................. 390
Oszcz dzanie energii .............................................................................................. 390
Drukarki i skanery .................................................................................................. 392
Dost pno  ............................................................................................................. 392

Wspó u ytkowanie komputera Mac ............................................................................. 393
Tworzenie i usuwanie kont ..................................................................................... 394
Nadzór rodzicielski ................................................................................................ 395

Us ugi internetowe ........................................................................................................ 396

Rozdzia  29. Terminal Unix i inne tajniki OS X ................................................... 399
Terminal, czyli furtka do zaplecza OS X ...................................................................... 399

Uruchamiamy Terminal ......................................................................................... 400
Preferencje Terminalu ............................................................................................ 400
Zasady wpisywania tekstu w Terminalu ................................................................. 400
Kilka przydatnych komend Uniksa ........................................................................ 402

Przyk adowe wykorzystanie konsoli systemu Unix ...................................................... 403
OS X — sztuczki i hakowanie systemu ........................................................................ 404
Preferencje aplikacji OS X ........................................................................................... 405

Rozdzia  30. Programy u ytkowe na Macu ........................................................ 407
Kalendarz ..................................................................................................................... 407
Nalepki ......................................................................................................................... 409
S ownik ......................................................................................................................... 410
Odtwarzacz DVD ......................................................................................................... 411
QuickTime Player ......................................................................................................... 412
Kalkulator ..................................................................................................................... 412
Pobieranie obrazów ...................................................................................................... 412
Program iBooks ............................................................................................................ 413
Szachy .......................................................................................................................... 415
Programy administracyjne ............................................................................................ 415

Rozdzia  31. OS X i system Windows ................................................................ 419
Systemy plikowe, czyli Narz dzie dyskowe w praktyce .............................................. 419
Obs uga dysków w formacie NTFS w systemie OS X ................................................. 422
System Windows poprzez Boot Camp ......................................................................... 423

Przemapowanie uk adu klawiatury Apple w trybie Boot Camp ............................. 426
Parallels Desktop for Mac ............................................................................................ 426

Plikowa maszyna wirtualna .................................................................................... 428
Tryb Parallels Desktop + Boot Camp ..................................................................... 430
CrossOver, czyli system Windows w butelce ......................................................... 431
Panel iCloud dla systemu Windows ....................................................................... 433

Rozdzia  32. Masz Maca… i co dalej? .............................................................. 435
App Store, czyli morze aplikacji dla Maca ................................................................... 435
Darmowe programy dla Macintosha ............................................................................. 436
Gry na OS X ................................................................................................................. 436
Gdy pojawi  si  nowe wersje iLife lub OS X ............................................................... 437
Czy s  jakie  pytania? ................................................................................................... 438
„iMagazine”, czyli „Moje Jab uszko” reloaded ............................................................ 439
Co dalej? ....................................................................................................................... 440

Skorowidz .................................................................................... 441

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/macpoy
http://helion.pl/rf/macpoy


10 MacPodr cznik. Edycja OS X Yosemite

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/macpoy
http://helion.pl/rf/macpoy


Wst p
MacPodr cznik. Edycja OS X 10.10 Yosemite jest now  wersj  popularnego podr cz-
nika po wi conego komputerom Mac, który zosta  wydany przez Helion w roku 2008
i opisywa  m.in. system OS X Leopard (oznaczany numerem 10.5). Min o wiele czasu
i system Leopard, który wówczas uwa any by  za rewolucyjny, mo e dzi  wydawa  si
wr cz archaiczny. W tej ksi ce opowiem, dlaczego mo na dokona  tak radykalnej
oceny, opisuj c system OS X 10.10 Yosemite, i ufam, e Czytelnik nie uzna tych s ów
za przesadzone.

Podr cznik ma na celu wype nienie widocznej luki na polskim rynku literatury popu-
larnej po wi conej komputerom Apple Mac (s owo „Mac” jest skrótem od „Macin-
tosh”; w ksi ce komputer Apple Mac b d  nazywa  po prostu „Mac”). Wiele osób
przed zakupem komputera Apple powstrzymuje brak wiedzy na temat tego sprz tu
i w a ciwego dla niego systemu. Cz sto s  to osoby, które czuj , e zakup Maca by by
dobrym pomys em, lubi  produkty Apple (np. posiadaj  iPada lub u ywaj  iPhone’a),
ale wstrzymuj  si  z zakupem komputera, poniewa  — nies usznie! — uwa aj , e
komputer bez systemu Windows nie spe ni ich oczekiwa . S  tacy, co zwyczajnie
boj  si  k opotów zwi zanych z posiadaniem niezbyt rozpowszechnionego w Polsce
sprz tu, ale mam nadziej , e lektura tej ksi ki rozwieje te bezpodstawne obawy,
a obs uga komputera Macintosh stanie si  codzienn  rado ci .

Zakres tematyczny ksi ki jest zbli ony do tego znanego z pierwszego wydania Mac-
Podr cznika. Znajdziesz w nim przede wszystkim opis systemu operacyjnego Yosemite,
prezentacj  pakietu iLife oraz to wszystko, co warto wiedzie , aby efektywnie korzy-
sta  z Maca: poradnik nabywcy sprz tu Apple, opis pakietów iWork i Office w wersji
dla Maca, omówienie rewelacyjnego programu Parallels Desktop umo liwiaj cego korzy-
stanie z Windowsa na Macach. Czytaj c ten podr cznik, poznasz oczywi cie od pod-
szewki ca y ekosystem zbudowany wokó  sklepu App Store i us ugi iCloud. Omówi
tak e wspó prac  Maca z innymi urz dzeniami Apple (iPad, iPhone) — korzystaj c
z Yosemite, docenisz poziom wzajemnej integracji tych urz dze .

Sk d si  bierze system Yosemite OS X 10.10? Nowe komputery Mac wychodz ce
z fabryki zawieraj  go ju  „na pok adzie”. System ten jest ponadto dost pny za darmo
dla wszystkich posiadaczy komputerów Mac wyposa onych we wbudowan  aplikacj
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App Store1 (wymagany jest OS X 10.6.6 lub pó niejszy). W ksi ce wyja ni  szcze-
gó owo, jak wgra  Yosemite do komputera Mac.

Tre  podr cznika jest zbudowana wed ug formu y, która próbuje pogodzi  potrzeby
osób wchodz cych w wiat komputerów Mac i osób, które ju  mia y do czynienia
z komputerami Apple. Mo na w niej znale  zarówno niezb dne podstawy, jak i bar-
dziej wyrafinowane porady, np.: z zakresu uruchamiania programów i systemu Win-
dows pod OS X, pe nej kontroli nad archiwizacj  danych, dost pu do „ukrytych” cech
systemu OS X, dost pu do wn trza systemu przez terminal Unix. Ksi ka powinna
szczególnie przypa  do gustu tzw. switcherom, czyli osobom przechodz cym z Win-
dowsa do wiata komputerów Macintosh, gdy  pisz  w niej, jak korzysta  z obu sys-
temów jednocze nie (Mac pozwala na u ywanie Windowsa na tym samym sprz cie,
obok systemu OS X!), oraz podaj  zasady przenoszenia danych pomi dzy nimi (pliki,
poczta). Ksi k  powinni doceni  polscy u ytkownicy produktów firmy Apple, z ak-
nieni wiedzy na temat oferty tej firmy, tym bardziej e z powodu historycznej domi-
nacji sprz tu PC i systemu Windows w zasadzie skazani byli oni na rozmaite ród a
internetowe i w asn  inwencj . Nieliczna dost pna w Polsce literatura po wi cona Apple
cz sto pochodzi z rynku ameryka skiego i nie do ko ca zaspokaja potrzeby polskiego
u ytkownika.

Pierwsza edycja MacPodr cznika spotka a si  z yczliwym przyj ciem Czytelników,
o czym wiadcz  liczne recenzje umieszczone równie  na stronie internetowej Helionu.
Jej pozytywny odbiór potwierdzi  warto  koncepcji ksi ki opisuj cej wiat kompu-
terów Apple, jednocze nie prostej i uniwersalnej, a co najwa niejsze — dostosowanej
do potrzeb polskiego odbiorcy.

Kilka s ów wyja nienia, czym jest OS X (dawniej: Mac OS)
OS X jest graficznym systemem operacyjnym fabrycznie instalowanym na komputerach
firmy Apple, np. w popularnych biurkowych modelach iMac/Mac mini oraz w lapto-
pach z serii MacBook Pro. Obecne edycje tego systemu s  ewolucj  linii zwanej Mac
OS, która zako czy a ywot w 1999 r. Mac OS by  swego czasu prekursorem graficznej
interakcji z u ytkownikiem (mysz, okienka itp.) i ca kowitym przeciwie stwem surowego
podej cia znanego z innych systemów opieraj cych si  na konsolach tekstowych.

W odró nieniu od Windowsa, tego systemu nie mo na dokupi  do zwyk ego kompu-
tera PC, gdy  jest on ci le zwi zany ze sprz tem firmy Apple. Z jednej strony jest to
ograniczenie, z drugiej zaleta: kupuj c produkty Apple, mamy do czynienia z idealnie
dopracowanym sprz tem i stabilnym systemem, który zazwyczaj dzia a po prostu perfek-
cyjnie, gdy  jest przygotowywany dla ograniczonej liczby konfiguracji sprz towych.

Opis systemu OS X i jego aplikacji zawarty w tej ksi ce b dzie jak najbardziej uni-
wersalny i nie zak adam u ywania konkretnego typu komputera Apple (oczywi cie omó-
wi  ró nice pomi dzy laptopem i komputerami stacjonarnymi Mac mini i iMac). Ksi ka
na pewno przyda si  u ytkownikom starszych wersji OS X, którzy chcieliby migrowa
do najnowszej ods ony systemu.

                                                          
1 App Store jest programem dostarczanym z systemem OS X, pozwalaj cym na wygodne korzystanie ze

sklepu internetowego Apple oferuj cego oprogramowanie i multimedia (muzyk , filmy) — tre ci, które
mo na dostarczy  elektronicznie.
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Yosemite jest wyj tkowo przemy lan  i bardzo udan  ods on  systemu OS X. Mo na
uzna , e ta wersja jest ukoronowaniem prac in ynierów Apple nad zbli eniem sys-
temów IOS (iPady, iPhone’y) i OS X (komputery Mac). Je li przejdziemy na najnow-
sze wersje Mac i IOS, to poziom integracji aplikacji u ytkownika na ró nego typu
urz dzeniach b dzie bardzo wysoki; czasami nie b dzie istotne, gdzie co  robimy, tylko
co robimy! Wiele usprawnie  funkcjonalnych oferowanych w tej wersji OS X mo na
doceni  dopiero podczas systematycznej pracy z komputerem i mam nadziej , e ta
ksi ka zach ci u ytkownika do dog bnego poznania systemu i odniesienia maksymal-
nych korzy ci ze swojego sprz tu.

Pami tajmy te , e nawet w przypadku starszych Maców aktualizacja systemu do
Yosemite jest technicznie mo liwa i przyniesie mnóstwo korzy ci dla u ytkownika.

Omawianie systemu zaczn  od zagadnie  podstawowych, ale b d  unika  traktowania
Czytelnika protekcjonalnie, co jest typowe dla podr czników pisanych przez Amery-
kanów. Nie b d  si  koncentrowa  wy cznie na systemie operacyjnym, ale omówi
równie  etap zakupu sprz tu, zapoznam Czytelników z niezb dnymi funkcjami OS X
oraz poka , jak u y  zakupionego komputera do pracy i zabawy. Opisz  szerzej nie-
które bardziej z o one zagadnienia, takie jak konfiguracja dost pu do Internetu lub
wspó praca na jednym komputerze systemów OS X i Windows, a tak e przedstawi
ciekawe programy u ytkowe, które warto wgra  do Maca, aby odnie  maksimum korzy-
ci z jego posiadania. Oczywi cie szczegó owo opisz  tak e u ytkowanie Internetu

(przegl darek internetowych, poczty itp.).

Dlaczego Mac?
Pytanie zadane w taki sposób, zw aszcza w gronie wielbicieli komputerów i rozwi za
firmy Apple, na pewno wzbudzi wielkie emocje. Natychmiast dowiemy si , e Win-
dows nie dorównuje systemowi OS X, który jawi si  jako sko czony idea . Nie us y-
szymy konkretnych argumentów, tylko to, e Maki s  wietne i dlatego koniecznie
powinni my porzuci  wszystkie inne systemy…2.

Tymczasem sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana.
 Komputery Mac staj  si  w Polsce coraz popularniejsze, cho  w tpliwe jest,
aby szybko zagrozi y dominacji komputerów PC z systemem Windows, gdy
te s  obecne wsz dzie — w miejscach pracy, domach, szko ach. W praktyce,
znaj c Maki, i tak trzeba orientowa  si  w Windowsach, a udowadniaj  to
najlepiej… sami w a ciciele Maców, którzy gdy tylko pojawi a si  taka tech-
niczna mo liwo , zacz li na swoich maszynach instalowa  ten system jako
drugi (przez darmowy program Boot Camp lub np. wietny komercyjny pakiet
Parallels Desktop for Mac).

 Barier  dla rozpowszechniania si  komputerów Mac bywa ich wysoka cena
(np. w momencie pisania tej ksi ki zakup iMaca lub MacBooka Pro oznacza
wydanie ok. 5000 z ). Jest to wynikiem faktycznego monopolu ameryka skiej
firmy Apple na produkcj  tych komputerów, ale z drugiej strony za wysok  cen
otrzymujemy sprz t przewy szaj cy jako ciowo wi kszo  typowych pecetów
i dzia aj cy znacznie stabilniej od nich. Na dodatek sprz t Apple bardzo ma o

                                                          
2 Taka retoryka niewiele si  ró ni od „wojny” pomi dzy zwolennikami Linuksa i Windowsa i… jest

równie bezsensowna.
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traci na warto ci i na rynku wtórnym mo na go sprzeda  za znacznie lepsze
kwoty ni  u ywany sprz t PC.

 W Polsce rynek sprz tu Apple nie jest rozwini ty tak dobrze jak rynek PC, cho
mo emy obserwowa  dynamiczny rozwój sieci sprzeda y Maców w centrach
handlowych i w Internecie (http://store.apple.com/pl).

W takim razie dlaczego w ogóle warto pozna  Maki?

Jest jednak kilka powodów, dla których warto zaznajomi  si  z komputerami Apple.
 Przede wszystkim s  to komputery markowe, dobrze wykonane i proste w obs u-
dze. Maki zosta y zaprojektowane w taki sposób, aby po ich uruchomieniu
mo na by o od razu efektywnie z nimi pracowa , czego nie mo na powie-
dzie  o sprz cie PC. W zwi zku z tym atwiej jest mniej zaawansowanemu
technicznie u ytkownikowi rozpocz  prac  z OS X ni  z systemem Windows.
Komputery Apple s  gotowe do pracy w a ciwie od razu po wyj ciu z pude ka.
Zawieraj  zestaw wietnych aplikacji multimedialnych (pakiet iLife, pakiet
iWork), które czyni  je atrakcyjnymi dla osób aktywnie korzystaj cych z Inter-
netu, wykonuj cych zdj cia cyfrowe i filmy lub komponuj cych muzyk .

 Drugi dobry powód to standardowa obs uga j zyka polskiego — nie trzeba traci
czasu na poszukiwanie tzw. nak adek polonizuj cych system. W roku 2007 j zyk
polski ju  na sta e zawita  na pok adzie Maca i ma si  tam ca kiem dobrze!

 Trzecim argumentem mo e by  du a popularno  Maców w niektórych bran-
ach, np. w ród grafików, czy te  na niektórych obszarach geograficznych,

np. w krajach Unii Europejskiej3 — kiedy  zupe nie nieoczekiwanie mo e si
zdarzy , e b dziemy zmuszeni do pracy z komputerem Apple, i wówczas warto
wiedzie , jak si  go obs uguje. W wielu firmach, zw aszcza zagranicznych,
komputery Apple s  u ywane jako standardowe stacje robocze, np. do wyko-
nywania prac biurowych. Dla osób szukaj cych pracy znajomo  Maca mo e
by  du ym atutem.

Jak si  okazuje, jest kilka powodów, dla których warto zna  komputery Apple, dlatego
postaram si  zaspokoi  ciekawo  nowych u ytkowników, ale te  pokaza  co , co mo e
zainteresowa  bardziej do wiadczonych odbiorców.

Co znajdziesz w tej ksi ce?
Ksi ka obejmuje cztery grupy zagadnie .

Pierwsze kroki z komputerem Mac i OS X Yosemite
Nasz  wypraw  w wiat komputerów Apple Mac rozpoczniemy od wizyty
w sklepie. Rozbudowany poradnik pozwoli Ci wybra  dok adnie taki komputer,
jaki odpowiada Twoim potrzebom. Zasugeruj  te , co warto dokupi  oprócz kom-
putera Mac, aby odnie  maksimum korzy ci z posiadania urz dze  Apple.
Uwzgl dniaj c potrzeby mniej zaawansowanych u ytkowników, w pocz t-
kowych rozdzia ach omówi  równie  pierwsze kroki w pracy z komputerem.
Rozdzia y te powinny zainteresowa  szczególnie osoby zmieniaj ce komputer
PC z systemem Windows na Macintosha (tzw. switcherów), gdy  interfejs u yt-

                                                          
3 O USA nie wspominaj c, ale tam sytuacja jest nieco inna, gdy  to kraj pochodzenia tej marki.
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kownika OS X kieruje si  nieco inn  filozofi  ni  system okienkowy Win-
dowsa. Opisuj c kolejne zagadnienia, postaram si  unikn  zb dnego teorety-
zowania i omawiania kwestii interesuj cych wy cznie informatyków. Poka
wiele u ytecznych i ró norodnych przyk adów u ycia komputera. Nauczymy
si  wspólnie, jak pisa  listy, tworzy  grafik , drukowa  dokumenty itp.

Mac i Internet
Czytaj c t  ksi k , dowiesz si , jak pod czy  Maca do sieci i u ywa  go do
ogl dania stron, wysy ania poczty elektronicznej i do innych zastosowa  inter-
netowych (np. korzystania z komunikatorów). Ksi ka pomo e Ci bezproble-
mowo nauczy  si  u ywania sieci Internet zarówno do zabawy, jak i do ca kiem
powa nych czynno ci, takich jak korzystanie z bankowo ci elektronicznej czy
te  poszukiwanie pracy. Poznasz wyj tkowy potencja  us ug sieciowych zbu-
dowanych na koncepcji „chmury” (iCloud/iCloud Drive).

Mac LifeStyle
Istotn  cz  podr cznika po wi ci em opisowi programów dostarczanych na
pok adzie Maców, ze szczególnym uwzgl dnieniem znakomitego pakietu iLife
umo liwiaj cego zarz dzanie naszymi zasobami audio, foto i wideo. Nie wiesz,
jak stworzy  w pi  minut efektown  stron  WWW? Zajrzyj do rozdzia u po wi -
conego aplikacji iWeb. Efektywnemu wykorzystywaniu komputera Mac zosta a
po wi cona wi ksza cz  ksi ki. Dowiesz si , jak wykorzysta  dostarczane
z systemem oprogramowanie oferuj ce osza amiaj ce mo liwo ci i daj ce sporo
rado ci swoim u ytkownikom, którzy szybko staj  si  zwolennikami rozwi -
za  oferowanych przez Apple. Dzi ki tej ksi ce poznasz pakiety biurowe
iWork i Microsoft Office for Mac.

Mac dla (nieco bardziej) zaawansowanych
W ksi ce poznasz równie  tajniki Findera, nauczysz si  instalowa  Windowsa
na Macu, zagl dniesz do kuchni OS X przez terminal Uniksa… S  to zagad-
nienia nieco bardziej z o one, ale podam je w naprawd  strawnej formie!

Na ko cu ksi ki znajduje si  skorowidz, który powinien u atwi  wyszukiwanie infor-
macji na podstawie s ów kluczowych.

Kilka s ów o mnie
Z wydawnictwem Helion wspó pracuj  od 1992 r., czego efektem s  liczne publikacje;
niektóre tytu y doczeka y si  wielu wyda  i ciesz  si  nies abn c  popularno ci  w ród
Czytelników. Pisanie ksi ek jest uzupe nieniem mojej kariery w bran y telekomuni-
kacyjnej i staram si  nie zamyka  tej strony mojej cie ki zawodowej, gdy  jest to
bardzo interesuj ce, przynosz ce du o satysfakcji hobby. Przed podj ciem pracy zawo-
dowej w du ych firmach IT zdobywa em te  do wiadczenie, pracuj c jako programista
i instruktor kursów komputerowych.

Pe na lista moich publikacji dost pnych w sprzeda y w wydawnictwie Helion znajduje
si  na stronie: http://helion.pl/autorzy/wrop.htm.

Piotr Wróblewski
pwroblewski@post.pl

Wroc aw, pa dziernik 2014 r.
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Wa niejsze konwencje u yte w ksi ce

 Nazwy klawiszy b d  pisane wielkimi literami, w celu ich wyró nienia w tek cie,
niezale nie od nadruków, które s  stosowane przez producenta (np. Return, a nie
return).

 Klawisz Command b d  opisywa  skrótowo jako Cmd.
 Klawisz Control b d  opisywa  skrótowo jako Ctrl.
 Zapis „naci nij X+Y” oznacza wci ni cie i przytrzymanie klawisza X, a nast pnie
jednokrotne wci ni cie klawisza Y.

 Nawet je li dla uproszczenia zapisu napisz  „kliknij prawym klawiszem myszy”
itp. lub nawi  do operacji wykonywanych z u yciem myszy, to dotyczy to
tak e analogicznych funkcji uzyskiwanych z u yciem g adzika Apple. Szerszy
opis funkcji klawiatury znajdziesz w rozdziale 3.
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Rozdzia  11.

Safari po Internecie
Do przegl dania zasobów Internetu s u  specjalne programy zwane przegl darkami
WWW (te trzy literki s  obecnie synonimem Internetu). Sens terminu WWW (ang. World
Wide Web) zrozumie  mo na ju  po u yciu kilku us ug internetowych, gdy  przeko-
nujemy si , e wirtualna sie  wymiany informacji rzeczywi cie oplot a wiat niczym
paj czyna (ang. Web). Ju  nied ugo tak e i Ty zaczniesz si  po niej przechadza !

WWW oznacza w uproszczeniu system wymiany informacji. Okazuje si , e mo liwe
jest takie przygotowanie danych na komputerach aplikacyjnych (tzw. serwerach), aby
by y dost pne dla wszystkich zdalnie pod czonych u ytkowników niezale nie od posia-
danego sprz tu i systemu operacyjnego. Redaktorzy lub programi ci tworz  dokumenty
w j zykach opartych na HTML (ang. HyperText Markup Language — hipertekstowy
j zyk znaczników) oraz w kilku innych i umieszczaj  je w komputerach zwanych serwe-
rami WWW.

Aby przegl da  zasoby sieci, musisz nauczy  si  obs ugiwa  przynajmniej jedn  prze-
gl dark , czyli program do ogl dania stron WWW. System OS X ma wbudowan  bardzo
dobr  przegl dark  o nazwie Safari — to jej po wi c  ten rozdzia .

Informacje zawarte na stronach internetowych dost pne s  w przegl darce internetowej.
Zanim zaczniesz ci ga  cokolwiek z Internetu, Twój komputer musi zestawi  po czenie
internetowe. Aby dosta  si  na stron  WWW, podajesz jej adres, a przegl darka czy
si  z obcym komputerem (zwanym serwerem WWW) i ci ga z niego tre  strony do
Twojego komputera. Proces ten mo e by  troch  rozci gni ty w czasie, je li strona
zawiera du o elementów multimedialnych (szczególnie filmy zajmuj  sporo pami ci i ich
pobieranie mo e nie by  natychmiastowe). Koncepcj  Internetu ilustruje rysunek 11.1.

W tym rozdziale zak adam, e masz ju  poprawnie skonfigurowane po czenie z Inter-
netem. W przeciwnym razie nie b dziesz móg  skutecznie przetestowa  zalecanych
tutaj rozwi za , gdy  zale  one ci le od posiadania dost pu do zasobów sieci.

Gdy ju  poznasz zasady poruszania si  po Internecie, b dziesz w stanie za o y  sobie
konto poczty elektronicznej (tzw. e-mail). Szczególnie ten wynalazek na pewno odmieni
Twoje ycie — wi cej szczegó ów znajdziesz w rozdziale 12.
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Rysunek 11.1. Sie  WWW w pigu ce

Pierwszy rajd po Internecie
Safari to projekt przegl darki internetowej firmy Apple, który obecnie jest dedykowany
wy cznie systemowi OS X. (Przez jaki  czas ta bardzo dobra przegl darka by a nawet
dost pna za darmo tak e dla u ytkowników systemu Windows!).

Praca z u yciem Safari jest koncepcyjnie zbli ona do u ywania innych przegl darek,
np. Firefox, Chrome czy Opera, lub jest dok adnie na odwrót — trudno to obecnie
oceni , gdy  autorzy wszystkich tych rozwi za  czerpi  wzajemnie ze swoich pomy-
s ów. Jest to dobra wiadomo , gdy  znaj c Safari, b dziesz umia  pos ugiwa  si
tak e innymi popularnymi przegl darkami. Jako u ytkownik Maca przemy l jednak
kwesti  u ywania innych przegl darek, gdy  Safari jest zoptymalizowana pod k tem
sprz tu Apple, np. w MacBookach docenisz d u szy czas pracy na baterii, czego nie
zapewni np. Chrome. Safari jest tak e ci le zintegrowana z OS X, np. wspiera genialn
funkcj  Handoff (zob. rozdzia  26.).

Aby uruchomi  program Safari, kliknij w Docku ikon   lub wyszukaj ten program
w trybie Launchpad albo Spotlight.

Je li komputer by  ju  pod czony do Internetu, np. poprzez cze sta e, to niczego nie
musisz robi . W przypadku dost pu wdzwanianego musisz zainicjowa  zdefiniowane
wcze niej po czenie (np. sie  Wi-Fi na pasku systemowym  lub po czenie wdzwa-
niane  — zagadnienia te zosta y opisane w poprzednim rozdziale).

Przegl danie strony internetowej
Internetowe serwisy informacyjne wywo ujesz poprzez specjalne adresy, które mo esz
znale  w dowolnym czasopi mie komputerowym lub w og oszeniach prasowych.
Wystarczy wpisa  adres w odpowiednim polu w przegl darce, aby po czy  si  z kom-
puterem obs uguj cym serwis.

Oto przyk ad poprawnego adresu internetowego: http://helion.pl. Prefiks http://
zazwyczaj mo na pomin . W wielu przypadkach przegl darka internetowa dopisuje
go automatycznie, gdy jest oczywiste, e taki prefiks ma zosta  u yty, a tak jest
w wi kszo ci adresów internetowych.
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Za ó my, e po czenie internetowe jest ju  aktywne i na ekranie widzisz uruchomion
przegl dark  Safari.

Czas na eksperyment.
 Kliknij pole adresu (pod u ne okienko widoczne w górnej cz ci okna prze-
gl darki) i wpisz w nim adres: www.pajacyk.pl. (Czasami adres samoczynnie
zmieni si  na inny, w naszym przypadku na: pah.org.pl).

 Naci nij Return. (W trakcie wpisywania pomin em fragment http://, poniewa
komputer potrafi sam dopisa  ten prefiks).

 Ekran przegl darki, do tej pory by  mo e pusty i nieciekawy, przybierze posta
zdefiniowan  przez twórców strony (rysunek 11.2).

Rysunek 11.2. Otwieramy stron  internetow

adowanie strony na ekran mo e potrwa  kilka chwil, je li czysz si  z serwisem
u ywanym przez wiele osób lub znajduje si  on na wolnych serwerach, lub te  posia-
dasz wolne cze (np. czysz si  przez telefon komórkowy w miejscu, gdzie jest s aby
zasi g sieci). Kto  kiedy  u y  w odniesieniu do Internetu okre lenia „informatyczna
autostrada”. To dobre porównanie — na autostradzie te  czasem powstaj  korki. (Innym
zabawnym skojarzeniem dotycz cym WWW jest rozwini cie tego skrótu jako World
Wide Wait — wiatowe oczekiwanie).

Kliknij teraz dowolny obrazek lub tekst, nad którym wska nik myszy przybiera posta
ludzkiej d oni ( ). Jest to odsy acz (ang. link), który prowadzi do innej strony serwisu
albo do ca kiem nowego serwisu WWW. W bie cym przypadku wi kszo  odsy aczy
prowadzi tylko do innych stron wewn trz tego samego serwisu.

Odsy acze mog  mie  posta  tekstow  — wówczas pojawiaj  si  jako podkre lony
tekst. Nie ka dy podkre lony tekst jest jednak odsy aczem.

Strona www.pajacyk.pl zosta a wybrana nieprzypadkowo. Je li masz ochot , to przy
okazji przegl dania stron WWW „nakarm” pajacyka, wspieraj c t  szczytn  akcj  —
kliknij brzuszek pajacyka i zobacz, co si  stanie!
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Przyciski i skróty klawiszowe Safari
Spróbuj teraz w polu adresu wpisa  inny znany Ci adres serwisu internetowego (np.:
www.onet.pl, www.wpolityce.pl). Gdy ju  to zrobisz, obejrzyj zawarto  strony, klikaj c
odsy acze. Sprawd  dzia anie przycisków przegl darki opisanych w tabeli 11.1 (nie
wszystkie zobaczysz na ekranie — pó niej poka , jak si  zmienia, dodaje lub usuwa
przyciski ekranowe).

Tabela 11.1. Przyciski i skróty klawiszowe przegl darki Safari

Przycisk
lub skrót Funkcja

Przycisk Poka  poprzedni  stron  — powoduje powrót do ostatnio ogl danej
strony (np. wy wietlanej przed klikni ciem odsy acza).
Przycisk Poka  nast pn  stron  — cofa efekt dzia ania poprzedniego przycisku.
Powoduje zatrzymanie adowania strony z serwera (przydaje si , gdy strona aduje
si  bardzo wolno i chcesz zrezygnowa  z jej ogl dania). Przycisk jest widoczny
na pasku adresu z prawej strony podczas adowania witryny.
Od wie a zawarto  strony ( aduje stron  ponownie z serwera WWW). Przycisk
jest widoczny na pasku adresu z prawej strony.
Dodanie strony do listy zak adek (opisane dalej).
Wy wietla pasek boczny (zawieraj cy m.in. tzw. zak adki).
Udost pnianie strony (np. przez e-mail).

Pokazuje miniaturki otwartych kart (podstron z za adowanymi serwisami WWW).
Przycisk Top Sites widoczny na pasku o nazwie Ulubione (menu Widok/Poka
pasek ulubionych). Znaczenie tego widoku omawiam w punkcie po wi conym
zak adkom.
Lista plików pobranych z Internetu z u yciem Safari.

Cmd oraz klawisz
+ (plus)

Skrót powi kszaj cy czcionk  w przegl danej witrynie WWW (przydatny dla osób
ze s abszym wzrokiem).

Cmd oraz klawisz
– (minus)

Skrót zmniejszaj cy czcionk  w przegl danej witrynie WWW.

Cmd+P Drukuje przegl dan  stron . Przed jej wydrukowaniem warto klikn  myszk
obszar centralny strony, gdy  przegl darka czasami le interpretuje nasze polecenie
i drukuje bezsensowne fragmenty, np. ramk  z przyciskami.

Cmd+N Otwiera nowe okno Safari, w którym mo na za adowa  inny adres strony WWW.
Cmd+T Otwiera now  kart  w tym samym oknie Safari; do nowej karty tak e mo na

za adowa  inny adres strony WWW.
Cmd+klikni cie Klikni cie odsy acza z przytrzymaniem klawisza Cmd otworzy now  kart .
Pole adresu
i wyszukiwarki

W górnej cz ci okna Safari mo esz wpisywa  adresy stron, które chcesz
odwiedzi , ale pole to pozwala te  wywo a  funkcj  wyszukiwarki internetowej
(o wyszukiwaniu informacji w sieci pisz  w dalszej cz ci rozdzia u).

Rysunek 11.3 pokazuje, jak atwo pracuje si  z kartami i oknami Safari (w ka dym
oknie lub ka dej zak adce mo na otworzy  inn  stron  WWW).

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/macpoy
http://helion.pl/rf/macpoy


Rozdzia  11.  Safari po Internecie 169

Rysunek 11.3. Karty i okna w przegl darce Safari

Jak atwo si  przekona , u ywanie Safari jest bardzo proste i na pewno po kilku minu-
tach klikania stanie si  dla Ciebie czynno ci  pozbawion  tajemnic!

Prosto do celu,
czyli zak adki internetowe

Adresy WWW s  na ogó  ma o czytelne i atwo je zapomnie . Na szcz cie mo na je
w prosty sposób zapisa  na specjalnej li cie tzw. zak adek (ang. bookmarks), dzi ki
której po egnamy si  z problemami typu: czy to by  adres www.pko-sa.com.pl, czy
te  www.pekao.com.pl? Ró nica jest do  istotna, gdy  wiele serwisów WWW, które
powsta y zbyt pó no, nie zd y o sobie zarezerwowa  czytelnych adresów i zaj  je
wcze niej kto  inny. Naj atwiej to zobaczy  w wyszukiwarce, gdzie po podaniu jed-
nego s owa kluczowego zostajesz odes any do dziesi tków serwisów WWW, czasem
zupe nie nieadekwatnych do Twoich poszukiwa !

Zak adki w Safari definiuje si  nast puj co (rysunek 11.4):
 Otwórz stron  WWW, wpisuj c jej adres w polu adresowym przegl darki.
 U yj skrótu Cmd+D i wska  preferowane miejsce na zapisanie zak adki, np.
pasek zak adek widoczny na ekranie lub list  w menu Zak adki. Mo esz rów-
nie  u y  polecenia z menu aplikacji (Zak adki/Dodaj zak adk ).

W Safari mo esz doda  zak adk  do kilku wygodnych lokalizacji:
 Menu Zak adki. Jest to lista widoczna po klikni ciu menu o tej nazwie lub przy-
cisku Poka  pasek boczny ( ).

 Mo esz doda  katalog na zak adki (polecenie Dodaj katalog zak adek w menu
Zak adki) i nast pnie grupowa  w nim wybrane strony.
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Rysunek 11.4. Dodawanie zak adek w Safari

 Pasek Ulubione. Jest to specjalny pasek, który pokazuje si  po wybraniu pole-
cenia Widok/Poka  pasek ulubionych.

 Lista Top Sites ( ). Przycisk Top Sites jest widoczny na pasku o nazwie
Ulubione (zob. wy ej). Tu  po uruchomieniu Safari domy lnie startuje w widoku
Top Sites, czyli najcz ciej odwiedzanych stron. Widok ten mo na nadpisa ,
definiuj c w asn  stron  startow  (poka  to dalej). Strony w tym widoku s
reprezentowane przez czytelne miniaturki. Zawarto  widoku jest dynamiczna,
ale jak pokaza em na poprzednim rysunku, mo esz do niego przypi  wybrane
strony na sta e. To samo mo esz uzyska  te  bezpo rednio na ekranie — prze-
su  mysz nad miniaturk  i u yj przycisku  (usuwanie) lub  (przypinanie
na sta e).

To wszystko! Je li zechcesz jeszcze kiedy  za adowa  zaznaczon  w ten sposób stron ,
b dziesz musia  klikn  zak adk  w jednej z wybranych lokalizacji (rysunek 11.5).

Po jakim  czasie lista zak adek na pewno stanie si  chaotyczna: albo b dzie ich za du o,
albo nie b d  Ci ju  potrzebne. Wejd  wówczas do menu Zak adki i wybierz polecenie
Edycja zak adek. Ujrzysz okienko, które pozwala zarz dza  list  zak adek i organizowa
je. Mo esz tam tworzy  katalogi i przemieszcza  zak adki (np. metod  „przeci gnij
i upu ”) oraz je usuwa . Wybrane zak adki mo esz tak e umieszcza  na tzw. pasku
ulubionych, widocznym tu  pod paskiem narz dzi (rysunek 11.15).

Wybrane strony mo esz te  atwo zapami tywa , umieszczaj c odsy acze do nich
np. na biurku. W przegl darce Safari wystarczy w tym celu chwyci  ikonk  strony
znajduj c  si  tu  obok jej adresu, np.  (strona musi by
wcze niej za adowana; aby ujrze  ikonk , kliknij pole adresu), i upu ci  j  w doce-
lowej lokalizacji, np. na pulpit lub pasek zak adek.
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Rysunek 11.5. Zak adki w Safari

Opcje i konfiguracja Safari
Aplikacja Safari w zasadzie nie wymaga specjalnej konfiguracji ani dostosowywania
do naszych potrzeb, czasami jednak warto zajrze  do jej parametrów — a nu  oka e si ,
e pewne domy lne ustawienia nie s  dla nas optymalne.

Aby dosta  si  do preferencji przegl darki, wejd  po prostu do menu Safari/Preferencje.
W ramach prostego wiczenia pokazuj  na rysunku 11.6, jak zmieni  domy ln  stron
pocz tkow , która uruchamia si  tu  po starcie aplikacji Safari.

Rysunek 11.6. Preferencje przegl darki Safari (ustawianie strony domowej)
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Preferencje Safari warto przestudiowa , gdy  zawieraj  one wiele ciekawych opcji
i ustawie . Na karcie Ogólne pokazanej na rysunku 11.6 mo esz m.in. ustawi :

 tzw. stron  domow , czyli stron  automatycznie adowan  po uruchomieniu Safari;
 d ugo  historii ogl danych stron (nawet na komputerze osobistym zostaje lad
Twojej aktywno ci internetowej!);

 katalog do zapisu pobieranych plików (domy lnie Pobrane rzeczy).

Ponadto na karcie Wyszukiwanie mo esz zmieni  domy ln  wyszukiwark  internetow
(pisz  o tym szerzej nieco dalej).

Bezpieczne u ywanie Safari
Na innych kartach preferencji mo esz zmieni  np.:

 wielko  czcionki i kodowanie stron (karta Zaawansowane);
 zasady wype niania formularzy na stronach internetowych (Safari mo e je uzu-
pe nia  danymi z ksi ki adresowej i wpisywa  has a; karta Formularze).

Przegl darka internetowa mo e zapisywa  dane formularzy i has a podawane na stro-
nach internetowych. Je li zgodzisz si  na w czenie takiej opcji, to we  pod uwag
ryzyko zwi zane z kradzie  komputera — obca osoba, mo e wrogo nastawiona,
b dzie mog a je wykorzysta  do swoich celów! Zapisywanie hase  jest ryzykowne
tak e wtedy, gdy masz ma e dzieci, które poprzez zwyk e klikanie uzyskaj  dost p
do chronionych has em serwisów (np. aukcyjnych).

Rysunek 11.7 pokazuje panel preferencji Safari pozwalaj cy na zapisywanie i u ywanie
tre ci formularzy oraz hase  na stronach wymagaj cych ich podawania.

Rysunek 11.7. Formularze i has a w Safari
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Je li w czysz opcj  zapisywania hase , to przegl darka Safari b dzie stara a si  zapi-
sywa  i stosowa  has a wymagane przez niektóre serwisy — pami taj jednak, e wygoda
u ytkowania nie zawsze idzie w parze z bezpiecze stwem.

Nigdy nie pozwalaj na zapisywanie hase  do serwisów, do których si  logujesz, je li
nie pracujesz na prywatnym komputerze. Je li u ywasz publicznego komputera Mac,
to na koniec sesji wyma  dane przegl dania, u ywaj c polecenia Historia/Wyma
polecenia i dane witryn lub menu Safari/Wyma  histori  i dane witryn.

Opró nianie pami ci tymczasowej przegl darki jest wa ne, poniewa  po jakim  cza-
sie trafia do niej sporo danych, gdy  Safari trzyma je tam w celu przyspieszenia adowa-
nia stron.

Przegl darka Safari umo liwia tak e wykasowanie zapami tanych hase . Aby to zrobi ,
wejd  do jej preferencji i wykonaj nast puj ce czynno ci:

 Na karcie Formularze kliknij pole Poka  has a dla wybranych witryn (w dalszym
ci gu rysunek 11.7).

 Kliknij umieszczony obok przycisk Edycja i usu  pojedyncze wpisy lub wr cz
wszystkie (przycisk Usu  wszystko).

Has a mo na zapisywa  nie tylko na komputerze lokalnym, ale w „chmurze”, w ramach
us ugi iCloud, tak aby sta y si  one dost pne dla innych aplikacji i urz dze  funkcjonuj -
cych w ramach tego samego konta Apple ID. Zagadnienia te opisuj  w rozdziale 15.

Ostatni  funkcj , o której warto wiedzie  w kontek cie bezpiecze stwa, jest mo liwo
otwarcia sesji prywatnej, to znaczy takiej, która nie zapisuje ladów aktywno ci interne-
towej. Opcja ta jest dost pna jako polecenie menu Plik/Nowe okno prywatne. Warto
pami ta  o tej mo liwo ci w przypadku korzystania z obcego komputera, np. w hotelu.

Wygl d okna aplikacji Safari
Je li masz ochot  zmieni  wy wietlane na ekranie elementy (np. wy wietli  lub ukry
pasek zak adek lub przyciski), wejd  do menu Widok i przestudiuj zawarte tam opcje
i polecenia. W szczególno ci zwró  uwag  na polecenie Dostosuj pasek narz dzi (rysu-
nek 11.8). Mo esz dzi ki niemu „dorzuci ” do paska narz dzi wiele przydatnych
przycisków.

Z pokazanych na rysunku opcji warto np. wrzuci  na pasek narz dzi przycisk strony
domowej ( ) — a  dziw, e nie jest on domy lnie w czony! Przydatne s  tak e
przyciski zooma, pozwalaj ce atwo zmienia  rozmiar czcionek na pokazywanych
stronach.

Je li podczas przegl dania Internetu rodzina zapyta Ci , co robisz, z kamienn  twarz
odpowiedz, e serfujesz (w internetowym slangu oznacza to „przechadzanie si ” po
serwisach WWW).
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Rysunek 11.8. Zmiana wygl du okna aplikacji Safari

Wyszukiwanie informacji
Wspomnia em ju , e odsy acze mog  prowadzi  do innych serwisów WWW. Najlep-
szym przyk adem b dzie tutaj korzystanie z wyszukiwarki internetowej, gdzie za pomoc
s ów kluczowych mo esz odnale  strony WWW, których adresów nie znasz, ale któ-
rych ogóln  zawarto  jeste  w stanie opisa  (w a nie przy u yciu s ów kluczowych).

Wyszukiwarek internetowych jest bardzo du o i s  cz sto wbudowane w tzw. portale
internetowe. Portal internetowy to specjalny serwis WWW, który grupuje najbardziej
u yteczne us ugi, takie jak wyszukiwanie i podawanie informacji, poczta elektro-
niczna itp. Wejd  przyk adowo na stron  portalu www.onet.pl (rysunek 11.9).

Rysunek 11.9. Serwis Onet jako przyk adowy portal internetowy

Oprócz przycisku Szukaj wywo uj cego sam modu  wyszukiwarki zobaczysz tam wiele
u ytecznych odsy aczy, np. do wiadomo ci, programu telewizyjnego.
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Zamiast wyszukiwarki dost pnej na stronie portalu internetowego mo esz u y  wyszuki-
warki wbudowanej w Safari. Aby to zrobi , wpisz zamiast adresu jaki  ci g znaków
(poszukiwane has o) — przegl darka przejdzie do serwisu Google, zwracaj c wyszukane
strony odpowiadaj ce zadanym kryteriom.

Wiele portali u ywa domy lnie wyszukiwarki firmy Google, ale nie jest to regu .
Ponadto u ycie wyszukiwarki wbudowanej w portal mo e zwraca  inne wyniki ni
bezpo rednie u ycie serwisu Google.

Z regu y portale internetowe maj  do  podobn  struktur , cho  oczywi cie ró ni  si
wieloma drobiazgami, które przyci gaj  do nich internautów, czyli u ytkowników
Internetu. Poniewa  o gustach si  nie dyskutuje, wybór ulubionego portalu pozosta-
wiam Tobie. Zazwyczaj ka da z podstron portalu zawiera sporo reklam przedstawio-
nych w formie graficznej, cz sto animowanej. Spróbuj klikn  mysz  jeden z takich
obrazków i zobacz, co si  stanie.

Portale prezentowane w tej ksi ce s u  wy cznie zilustrowaniu zagadnienia, jakim
jest poruszanie si  po stronach WWW. Kolejno  i stopie  szczegó owo ci ich
prezentacji nie s  bezpo rednio zwi zane z ich rzeczywist  popularno ci  w ród
internautów.

Wykonaj teraz proste wiczenie praktyczne, które u wiadomi Ci, jak mo na efektywnie
szuka  informacji w Internecie.

Za ó my, e Twoje dziecko dosta o do napisania zadanie domowe na temat zabytków
Wroc awia, a w domu nie ma ani jednej warto ciowej ksi ki na ten temat. Mo e
znajdziesz co  w sieci?

Wpisz w polu adresowym Safari grup  s ów kluczowych (w tym przypadku wystarczy
wpisa  np. s owo Wroc aw). Naci nij klawisz Return. Na moim komputerze po kilku
sekundach zobaczy em odsy acze pokazane na rysunku 11.10.

Przechodzenie na kolejne strony za pomoc  odsy aczy ma t  wad , e tracisz pierwotn
zawarto  okna przegl darki. Ka de nowe okno zakryje wcze niejsze wyniki poszu-
kiwa  (zauwa , e aktywny staje si  przycisk  pozwalaj cy powróci  do poprzedniego
ekranu).

Je li nie zadowoli  Ci  wynik poszukiwa , sprecyzuj dok adniej ich zakres, modyfi-
kuj c list  s ów kluczowych. Je li lista odpowiedzi nie mie ci si  na ekranie, poja-
wiaj  si  odsy acze do kolejnych stron. Po prostu klikaj i patrz, co si  dzieje.

Je li nie chcesz, aby nowe strony przykrywa y star  zawarto  ekranu, to zamiast tylko
klika  odsy acz, spróbuj klikn  go, przytrzymuj c klawisz Cmd — przegl darka otworzy
stron  wynikow  w nowej karcie, a nie w karcie bie cej. Mo esz tak e po obejrzeniu
nowej strony cofn  si  do pierwszego ekranu, klikaj c przycisk .

Karty znacznie u atwiaj  nawigacj  pomi dzy wieloma otwartymi witrynami; wystarczy
je klikn , aby prze czy  si  na serwis docelowy, i atwo je zamkn , klikaj c znak .
Pami taj jednak, e zbyt wiele otwartych okien lub kart spowalnia zarówno prac
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Rysunek 11.10. U ywamy wyszukiwarki internetowej w Safari

komputera, jak i po czenie z Internetem. Wynika to z tego, e pozornie nieaktywne
strony mog  zawiera  wbudowane elementy utrzymuj ce sta  czno  z serwerami,
np. pobieraj ce dane, od wie aj ce reklamy.

Wyszukiwanie informacji w Internecie okazuje si  naprawd  proste. Po odwiedzeniu
kilku stron WWW zdob dziesz do wiadczenie, które u atwi Ci sprawne znajdowanie
interesuj cych serwisów WWW.

Korzystanie z wyszukiwarek wbudowanych w portale internetowe jest zazwyczaj obar-
czone ryzykiem, e wynik poszukiwa  nie b dzie zbyt zadowalaj cy, a nawet mo e
si  okaza  nieobiektywny (portale stosuj  ró ne metody pozycjonowania wyników).
U ywaj c wyszukiwarki Safari, jednak masz gwarancj  korzystania z jednego z lepszych
serwisów wyszukiwania, jakim jest serwis Google (www.google.pl — rysunek 11.11).

Strona Google zwraca uwag  skromn  szat  graficzn , w zasadzie ograniczon  do wyszu-
kiwarki i okazyjnego obrazka (np. na rysunku logo firmy Google zosta o przerobione tak,
aby uczci  wi to Niepodleg o ci — kopia ekranu zosta a wykonana 11 listopada i zacho-
wa em j  na pami tk ).

Je li interesuj  Ci  wyszukiwarka i narz dzia Google, zajrzyj do ksi ki Aplikacje
Google (http://helion.pl/ksiazki/aplgoo.htm). Przekonasz si  wówczas, jaki bezmiar
mo liwo ci kryje to narz dzie i wszystkie aplikacje stworzone przez firm  Google dla
internautów XXI wieku!
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Rysunek 11.11. Wyszukiwarka internetowa firmy Google

Obok zwyk ych tre ci internetowych mo esz poprosi  serwis o wyszukanie obrazków
lub filmów na zadany temat — kliknij odsy acze kategorii widoczne na stronie wyni-
ków wyszukiwania.

Pobieranie i instalowanie
programów na Macu

Internet jest kojarzony z przegl darkami stron WWW i nie jest to chybione skojarze-
nie, gdy  prezentacja zawarto ci stron WWW to najpopularniejszy sposób publikacji
komercyjnych i darmowych tre ci. Cech  g ówn  serwisu WWW jest jego atrakcyjna
forma wizualna, pozwalaj ca na atwy dost p do informacji, którymi chcieli si  podzieli
autorzy.

W OS X Yosemite g ównym kana em dystrybucji certyfikowanych jako ciowo progra-
mów jest aplikacja App Store, która pozwala kupowa  (lub pobiera  darmowe) programy
przypisane nie do komputera, ale do Apple ID. Ten temat jeszcze omówi  w rozdzia-
ach 14. i 32., ale na razie poznasz klasyczny sposób wyszukiwania i instalacji progra-

mów na Macu.

Wiele serwisów WWW pozwala na pobieranie plików z programami, dokumentów czy
obrazków. ci gni cie pliku z takiego serwisu jest bardzo atwe — po prostu klikasz
odsy acz i zezwalasz (lub nie) systemowi na jego zapisanie lub uruchomienie. Plik jest
domy lnie zapisywany w specjalnym katalogu Pobrane rzeczy dost pnym z Findera
lub Docka.

Aby przetestowa  pobieranie programu z Internetu, proponuj  proste wiczenie. Poka
w nim, jak pobra  na dysk program graficzny dla dzieci o nazwie Tux Paint. Program
ten nie zosta  wybrany przypadkowo — gwarantuj , e zapewni on wiele rado ci dzie-
ciom. Jest wietnie pomy lany i, co wa ne, obs uguje j zyk polski.
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Otwórz teraz Safari i wpisz w polu adresu: http://www.tuxpaint.org (rysunek 11.12).

Rysunek 11.12. Pobieramy program z Internetu

Strona obecnie jest ju  dost pna w j zyku polskim. Aby pobra  program, kliknij odsy acz
Pobieranie. Odszukaj tam programy oznaczone Mac OS X (programy w wi kszo ci
przypadków s  tworzone na okre lone systemy operacyjne). Zobaczysz dwa odsy acze:
pierwszy zawiera program g ówny, drugi — dodatkowe pliki graficzne, które tak e
warto ci gn , aby wzbogaci  mo liwo ci aplikacji.

Kliknij np. pierwszy odsy acz, Tux Paint & Tux Paint Config., aby zainicjowa  pobie-
ranie programu. Zwró  uwag  na prawy górny róg okna Safari — obserwujemy tam
proces adowania (ikonka ). Pod koniec mo emy nawet zosta  poinformowani
o pobraniu danych przez system (ikona pobranego elementu pojawi si  w Docku
w miejscu, z którego wywo ujemy Pobrane rzeczy).

Rysunek 11.13 pokazuje wynik operacji dla programu Tux Paint: zosta y pobrane pliki
DMG (jak pami tasz, s  to obrazy dysków).

Po ich otwarciu w Finderze zobaczysz katalog, w którym znajdziesz ikon  sympa-
tycznego pingwinka. Wrzu  j  do katalogu Programy, co zainstaluje na sta e nowy
program na Macu.

W wi kszo ci przypadków programy dla Maca instaluje si  dok adnie w taki sposób:
wrzucasz pobrany program do katalogu Programy, co pozwoli na jego atwe odszukiwa-
nie i u ywanie. Mo e si  jednak zdarzy , e plik pobrany z Internetu b dzie odr b-
nym instalatorem, który po otwarciu przeprowadzi Ci  przez proces instalacji w kilku
krokach, pytaj c o dodatkowe informacje (np. dysk docelowy, rejestracja online). Jest to
przypadek du ych z o onych aplikacji, np.: NTFS for Mac, Parallels Desktop, Micro-
soft Office dla Maca.

Podczas pobierania musisz si  liczy  z tym, e du e pliki b d  w drowa y w Internecie
przez wiele minut, zanim dojd  do Twojego komputera, zw aszcza w przypadku transfe-
ru danych z zagranicy lub je li posiadasz wolne cze.

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/macpoy
http://helion.pl/rf/macpoy


Rozdzia  11.  Safari po Internecie 179

Rysunek 11.13. Pobieranie pliku z Internetu z u yciem przegl darki Safari

Podczas gdy Twój komputer ci ga plik, Ty mo esz ci gle korzysta  z przegl darki!

Pobieranie dokumentów z Internetu
Internet jest bogat  skarbnic  tre ci, które s  za darmo dost pne dla wszystkich. Na
wielu stronach znajdziesz warto ciowe ksi ki i pojedyncze dokumenty, które warto
pobra  i przeczyta . W wi kszo ci przypadków o istnieniu takich dokumentów dowia-
dujesz si  ze strony WWW: widzisz odsy acz, klikasz, plik „l duje” w katalogu Pobrane
rzeczy. Je li jest to format znany i bezpieczny, np. PDF, to Mac go automatycznie otworzy
w programie Podgl d.

Pobieraj c zwyk e pliki, np. dokumenty lub obrazki, nie zawsze odpowiada Ci to, e
pliki s  zapisywane do domy lnego katalogu Pobrane rzeczy. Na szcz cie nie jest to
konieczno  — przed rozpocz ciem zapisu mo esz okre li  miejsce docelowe. Wystarczy
w tym celu klikn  odsy acz prawym klawiszem, a nast pnie lewym klawiszem wybra
now  lokalizacj , np. katalog Biurko, Dokumenty. Przyk ad pokazuj  na rysunku 11.14.

Na li cie polece  w menu podr cznym mo esz nie tylko zmieni  miejsce zapisu, ale
wykona  czynno ci zale ne od formatu. Przyk ady:

 Ka dy plik mo esz zapisa  w dowolnym miejscu, niekoniecznie w katalogu
Pobrane rzeczy.

 Plik graficzny mo esz skopiowa  do schowka i nast pnie wklei  do dokumentu
lub e-maila.

 Odsy acz mo esz otworzy  w nowym oknie lub karcie (kliknij, przytrzy-
muj c Cmd).

 cze (adres internetowy) mo esz skopiowa  i wklei  np. do e-maila albo wia-
domo ci iMessage — polecenie Kopiuj cze.
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Rysunek 11.14. Pobieranie pliku z Internetu ze zmian  lokalizacji

Podziel si  tym, co widzisz!
Przycisk  ukrywa interesuj ce menu grupuj ce polecenia udost pniania stron wyszu-
kanych w programie Safari. Dzi ki temu nie opuszczaj c programu, mo esz wys a
stron  np. przez e-mail albo jako wiadomo  iMessage (rysunek 11.15).

Rysunek 11.15. Udost pnianie stron wyszukanych w Safari

Stron  mo esz tak e przes a  do swojego konta w serwisie spo eczno ciowym. Przy-
k adowo: je li posiadasz konta w serwisach Twitter, Facebook, LinkedIn, to na Macu
mo esz zapisa  dane pozwalaj ce na automatyczne logowanie si  do nich, aby wys a
odsy acz innej osobie (innym osobom). Oczywi cie jest to czynno  jednorazowa. Na
rysunku 11.16 pokazuj  przyk ad dla konta Twitter.
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Rysunek 11.16. Za wierkaj na Twitterze i podziel si  interesuj c  stron !

Je li skonfigurujesz konto Twittera w Macu, to jego uwierzytelnienia (nazwa u ytkownika,
has o) zostan  zapisane i nast pnym razem b dzie ju  mo na „ wierka ” bezpo rednio
do serwisu, informuj c swoich znajomych o ciekawostkach znalezionych w sieci!

ci ganie plików z serwerów FTP
Czasami pojawia si  potrzeba udost pniania du ej ilo ci danych bez budowania kosztow-
nej prezentacji w formie strony WWW (jej utworzenie to koszt czasu specjalistów,
tzw. webmasterów, i konieczno  jej sta ej „piel gnacji”). Przyk ady serwisów udost p-
niaj cych dane znajdziesz w a ciwie wsz dzie, szczególnie w witrynach firm, które
sprzedaj  oprogramowanie i udost pniaj  np. jego wersje testowe do ci gni cia w celu
wypróbowania przed zakupem. Oprócz tego w sieci jest mnóstwo darmowego i cz sto
znakomitej jako ci oprogramowania tworzonego przez pasjonatów. Nie pytajmy, sk d
si  oni bior  i czy na ich twórczo ci nie cierpi ich ycie osobiste (pisanie programu to
naprawd  ci ka praca) — dobrze, e tacy ludzie w ogóle s , gdy  w przeciwnym razie
ka de klikni cie w Internecie by oby p atne.

Serwisy internetowe udost pniaj ce du e ilo ci danych u ywaj  do tego celu tzw. serwe-
rów FTP (skrót od angielskiego terminu File Transfer Protocol — protokó  transferu
plików). Aby odczyta  zawarto  serwera FTP, wymagany jest albo specjalny program,
tzw. klient FTP, albo… program Finder!

Jak wida  na przyk adzie pokazanym na rysunku 11.17, aby wej  do serwera FTP
Helionu (adres: ftp.helion.pl), trzeba w Finderze wybra  polecenie Id /Po cz z ser-
werem. Wpisz tam podany wy ej adres serwera, wybierz tryb anonimowy (go ) lub
autoryzowany (wtedy musisz zna  nazw  u ytkownika i has o przyznane przez admi-
nistratora serwisu) i kliknij Po cz.
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Rysunek 11.17. czymy si  z serwerem plików ftp.helion.pl

Je li serwer dopuszcza zewn trzne po czenia i nie wymaga podania has a, to zawarto
jego katalogów zobaczysz po krótkim czasie w nowo otwartym oknie Findera.

Od tego momentu dzia aj  zazwyczaj operacje pobierania plików (np. z u yciem metody
„przeci gnij i upu ” albo „kopiuj i wklej”). Mo esz dzi ki temu pobra  plik z serwera
FTP na biurko lub do innego katalogu w komputerze.

Niestety, Finder nie pozwala na wysy anie danych na dowolne serwery FTP. Aby to
robi , musisz u y  osobnego programu, co opisuj  w kolejnym punkcie.

Aplikacja do obs ugi FTP
OS X co prawda nie zawiera wbudowanego programu pozwalaj cego na wysy anie
danych do serwera FTP, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak  aplikacj  pobra
z sieci. Polecam wypróbowanie programu FileZilla, który mo na znale  na stronie:
http://filezilla-project.org. Kliknij przycisk Download i wybierz wersj  ukryt  pod
odsy aczem Download FileZilla Client (All platforms). Pobrany plik programu (Install
FileZilla) nale y otworzy  i przej  przez procedur  instalacji. W jednym z okienek na
pytanie dotycz ce instalacji programów MacKeeper i ZIP Cloud najlepiej odpowiedz,
wybieraj c Skip (pomi ), i przejd  do instalacji w a ciwego programu FileZilla, bez
zb dnych w tym momencie programów dodatkowych.

W jej efekcie w komputerze znajdziesz w katalogu Programy atwy w obs udze program
do transferu plików pomi dzy komputerem a serwerami FTP. (Je li program uruchomi
si  w j zyku angielskim, to mo esz go przestawi  na j zyk polski w menu File/
Settings).

Rysunek 11.18 pokazuje stron  pobierania aplikacji FileZilla.
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Rysunek 11.18. FileZilla dla OS X

U ywanie programu FileZilla jest bardzo proste: wpisz w polach w górnym pasku
ekranu adres serwera, nazw  u ytkownika i has o dost powe, a nast pnie naci nij przy-
cisk Szybkie czenie. Po poprawnym uwierzytelnieniu w prawym panelu zobaczysz
zasoby serwera, do którego mo na wrzuca  pliki z lewego panelu (Twój komputer).
Oczywi cie mo esz pobiera  pliki, a nawet je usuwa , pod warunkiem e masz takie
uprawnienia nadane przez administratora serwera FTP.

Posiadanie aplikacji do transferu FTP jest niezb dne, gdy musisz w ten sposób prze-
sy a  pliki lub dokumenty. W dalszej cz ci ksi ki poka  jeszcze, jak wysy a  na
swój serwer WWW pliki utworzone za pomoc  programu iWeb ( wietny kreator stron).
Wielkim u atwieniem jest to, e ma on… wbudowan  aplikacj  do transferu FTP
i mo esz si  oby  bez programów dodatkowych typu FileZilla. Je li jednak chcesz
zagl da  bezpo rednio na swój serwer WWW, u ywaj c do transferu plików proto-
ko u FTP, to program typu FileZilla wydaje si  niezb dny.

A mo e inne przegl darki internetowe?
Safari nie jest oczywi cie jedyn  przegl dark  serwisów WWW, jakiej mo esz u y .
Wielu zaawansowanych u ytkowników woli korzysta  z innych produktów, które s
udost pniane za darmo i pod pewnymi wzgl dami s  lepsze ni  Safari.
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Je li odczuwasz potrzeb  eksperymentowania, to odwied  nast puj ce strony:
 http://www.google.com/chrome (przegl darka Chrome firmy Google);
 http://mozillapl.org (przegl darka Firefox, program pocztowy);
 http://www.opera.com (przegl darka Opera).

Instalacja przegl darki innej ni  Safari nie jest wskazana, je li u ywasz laptopa. Okazuje
si , e Safari jest tak zoptymalizowana pod k tem sprz tu Apple, e czas pracy na
baterii jest znacznie d u szy pod warunkiem u ywania Safari.

Instalacja przegl darki innej ni  Safari zazwyczaj zast puje tzw. domy ln  przegl -
dark  internetow . Przegl darka domy lna to aplikacja uruchamiana automatycznie po
klikni ciu odsy acza internetowego (np. wbudowanego w program lub dokument).

Nie b d  tutaj rekomendowa  adnej konkretnej przegl darki, gdy … sam u ywam kilku.
Okazuje si  bowiem, e nawet gdy przyzwyczaimy si  do jakiej  konkretnej przegl -
darki, to zawsze znajdzie si  strona, która nie dzia a w niej dobrze, i warto mie  jak
inn  w zanadrzu (albo w pasku Docka).
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poprawianie zdj , 279, 282
porz dkowanie fotografii, 275
przegl danie kolekcji, 274
rodzaje albumów, 286
rozpoznawanie twarzy, 277, 278
udost pnianie zdj , 282
zdj cie kluczowe, 274

iPod, 291
iTunes, 291

autoryzacja biblioteki, 295
import p yt CD, 292
obs uga podcastów, 300
radio internetowe, 300
synchronizacja biblioteki, 295
wspó praca z urz dzeniami IOS, 295

iTunes Store, 225, 291, 299
iWeb, 323

edytor strony, 326
inspektor atrybutów, 327
przyciski, 328
tworzenie strony, 325
wzbogacanie projektu, 328

iWork, 241
import dokumentów Microsoft Office, 255

J
jaibreak, 299
j dro systemu, kernel, 399
jednostka centralna, 25

K
kadrowanie, 316
Kalendarz, 407
Kalkulator, 412
kamera, 30, 287, 306, 312
karta, 127

graficzna, 21, 27
kredytowa, 227
sieci bezprzewodowej, 154
sieciowa, 152
SIM, 149

kasowanie danych, 130
katalog, 100

bez nazwy, 102
Biurko, 102
Dokumenty, 98
domowy, 101, 394
Programy, 370, 371

katalogi
inteligentne, 365
internetowe, 107
systemowe, 103, 104
systemu Unix, 106

kernel, 399
Keynote, 252
Kindle, 414
klawiatura, 25, 59, 65, 387
klawiatura programisty, 66
klawisz

Alt, 61
Backspace, 67
Caps Lock, 61
Command, 61
Control, 61
Delete, 67
End, 67
Esc, 61
Home, 67
Return, 67
Shift, 61
Tab, 67

klawisze
kierunkowe, 66
modyfikuj ce, 387
specjalne, 60

klip wideo, 309
klonowanie dysków, 47
kolekcja zdj , 274
Kolorymetr cyfrowy, 416
komendy nawigacyjne bash, 402
komendy Uniksa, 402
komputer

iMac, 23
Mac, 13, 28
Mac mini, 22
MacBook, 22
MacBook Pro, 22

komunikator
FaceTime, 224
GG, 211, 212
Skype, 223, 224

konferencje webowe, 252
konfiguracja

aktualizacji, 360
Biurka, 379
Centrum powiadomie , 343
dysku, 374
Dashboard, 140
funkcji Spaces, 144
iCloud, 235
komputera MacBook Pro, 20
kont internetowych, 397
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konta e-mail
MIDI Audio, 416
Mission Control, 142
typu IMAP, 191
typu POP3, 193
konta u ytkownika, 44
po czenia, 158, 161
programu Mail, 191, 204
routera, 155, 156
Safari, 171
sieci domowej, 155
systemu, 379

Konsola, 403, 416
konta u ytkowników, 393
Kontakty, 199
konto

Apple ID, 225–229
internetowe Microsoft, 260
pocztowe, 186
u ytkownika, 53, 394

kopia
bezpiecze stwa, 101
zapasowa urz dzenia, 355

kopiowanie, 123, 125
korekcje wideo, 314
korekta j zykowa dokumentu, 72
Kosz, 78, 135

bezpieczne opró nianie, 117
Ksi ka adresowa, 199
kupowanie w sieci, 220
kursor, 54

L
LAN, 151
Launchpad, 60, 80
linia czasu, 307, 318
link, Patrz odsy acz
lista widgetów, 344
logi systemowe, 106

cza inteligentne, 72

M
Mac, 13
Mac mini, 22
MacBook Air, 22
MacBook Pro, 22
Mail, 190

archiwizacja poczty, 203
dodawanie konta e-mail, 194

edycja parametrów, 195
edytor znaczników, 202
import poczty, 207
kasowanie wiadomo ci, 196
konfiguracja konta, 195
konfiguracja programu, 191, 204
okno g ówne, 192
papeterie, 204
przyciski, 193, 194
skróty klawiszowe, 193, 194
tworzenie listu, 198
usuwanie wiadomo ci, 204
za czniki, 201

Mail Drop, 201
makra klawiatury, 386
makro systemowe, 381
mapy Google, 218
mapy i t a w filmach, 319
maszyna

czasu, 372
wirtualna, 428

matryca IPS, 19
menu

aplikacji, 50, 82
podr czne, 57, 124
systemowe, 50, 61

metadane, 277
Microsoft Office 2011 for Mac, 38
Mini-DVI, 28
Mission Control, 137, 146
modem

3G/LTE, 157
ADSL/VDSL, 150, 153
analogowy, 153
Huawei, 157
kablowy, 150
transmisji danych, 157

modu  s ownikowy, 72
modyfikowanie materia u wideo, 314
monitor, 390

aktywno ci, 416
zewn trzny, 361

muzyka, 217, 291
mysz, 24, 54, 389
mysz Magic Mouse, 55

N
nadzór rodzicielski, 395
nagrywanie

danych, 128
p yty DVD, 331, 334

nagrywarka, 25
Nalepki, 409
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napisy w filmach, 319
naro niki aktywne, 382
narz dzia

do edycji bloków tekstowych, 244, 245
dyskowe, 130, 416, 419
formatowania, 249, 250
sieciowe, 416
znaczników, 203

nazwa katalogu, 102
NTFS, 422
Numbers, 248

formu y, 251
narz dzia formatowania, 249, 250
zak adki arkuszy, 249

numer seryjny urz dzenia, 37

O
obracanie zdj , 270
obraz dysku, 99, 371
obróbka wideo, 314
obs uga

formatu NTFS, 422
iMovie, 307
konta pocztowego, 190
podcastów, 300

odbieranie poczty, 195
od czanie urz dze , 364
odsy acz, 70, 167
odtwarzacz

DVD, 411
iTunes, 60
MP3, 302

odzyskiwanie
dokumentów, 135
has a do komputera, 228

Office 2011 dla komputerów Mac, 257
Office 365, 257–261
ogl danie filmów, 291, 305
okna systemu, 81
okno, 82

powi kszanie, 84
Preferencje systemowe, 86
programu Mail, 192
prywatne Safari, 173
przesuwanie zawarto ci, 85
suwaki, 85
zamykanie, 83
zmiana po o enia, 85
zmiana rozmiaru, 85
zmniejszanie, 84

OneDrive, 232

opcje
czasu i daty, 384
Docka, 381
ochrony, 386, 387
wydruku, 75

operacje na plikach, 123
oprogramowanie

biurowe, 38
Maca, 38

organizacja danych, 100
OS X, 12
OS X Yosemite, 48, 53, 359
Ostatnie rzeczy, 62
oszcz dzanie energii, 390
otwieranie dokumentu, 96–98

P
Pages, 242

dokument tekstowy, 247
narz dzia, 244, 245
pasek narz dziowy, 246
tworzenie dokumentu, 242

Paint, 263
pakiet

Boot Camp, 423
CrossOver, 431
iLife, 271, 323
iWork, 241
Microsoft Office, 255, 257
Microsoft Office 2011 Mac, 38
multimedialny iLife, 38
Office 2011, 258
Office 365, 259, 261

pami
flash, 92
RAM, 26

panel
Dashboard, 139
Dost pno , 392
Drukarki i skanery, 392
G adzik, 389
iCloud, 236, 433
Klawiatura, 387
Monitory, 390
Mysz, 389
Nadzór rodzicielski, 395
Ochrona i prywatno , 386
Ogólne, 386
Oszcz dzanie energii, 390
Preferencje systemowe, 383, 384
U ytkownicy i grupy, 393

papeterie elektroniczne, 204
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Parallels, 26
Desktop for Mac, 13, 426
Tools, 429

parowanie telefonu z Makiem, 159
partycja, 376, 421
pasek

boczny, 168
systemowy, 50
szybkiego uruchamiania, 52

PDF, 414
pendrive, 29, 92
Photo Booth, 287
pierwsze uruchomienie, 42
planowanie trasy, 218
pliki, 91

.bz2, 371

.dmg, 371

.pkg, 371

.tar, 371
DMG, 99
HTML, 329
ISO, 99
kopiowanie, 123
Microsoft Office, 255
usuwanie, 135

p atno ci, 227
p atno ci wewn trzne, 228
p yta optyczna, 93, 94

anulowanie nagrywania, 131
nagrywanie wielosesyjne, 134
o podwójnej pojemno ci, 336
usuwanie danych, 130
wielokrotnego zapisu, 335
zapis danych, 128

pobieranie
dokumentów, 179
muzyki, 217
obrazów, 412
plików, 181
programów, 177
SimplyBurns, 132
widgetów, 141

poczta elektroniczna, 185
darmowe konto, 189
importowanie wiadomo ci, 206
odbieranie wiadomo ci, 195
program Mail, 190
wysy anie wiadomo ci, 198
zak adanie konta, 187
za czniki, 197, 200

podcasty, 291, 300
podcasty w iTunes Store, 301
Podgl d, 267, 268, 404

kadrowanie, 269
konwersja formatów, 269

obracanie zdj , 270
otwieranie wielu plików, 268
podpisywanie plików, 270
poprawianie zdj , 269
szczegó y zdj , 269
zmiana rozmiaru, 269
znakowanie, 270
znakowanie plików, 269

podgl d obrazu, 99
pod czanie

instrumentu, 337
urz dzenia, 350, 364

podpisywanie dokumentów PDF, 270
pokaz slajdów, 252, 284
pole adresu, 168
polecenie

chmod, 403
Informacje, 94
Otwórz w programie, 98
Preferencje, 116
Preferencje systemowe, 78, 382
Wymu  koniec, 89
Zachowaj, 95

polskie znaki, 65
po czenie

Bluetooth DUN, 159
szyfrowane, 214
z Internetem, 149

dost p szerokopasmowy, 150, 153
dost p wdzwaniany, 153
telefon komórkowy, 157

z serwerem FTP, 181
ponowne uruchamianie komputera, 89
POP3, 190, 193
poprawianie zdj , 269, 279, 282
porównywarki cen, 218
portal internetowy, 174
porz dkowanie fotografii, 275
poszukiwanie pracy, 216
powiadomienie o zdarzeniu, 409
pow oka, shell, 399
pow oka bash, 402
praca z zewn trznym monitorem, 361
prawa dost pu DRM, 293
preferencje

przegl darki Safari, 171
systemowe, 62, 383
Terminalu, 400
Time Machine, 375

prezentacja, 252
procesor, 27

graficzny, 27
Haswell, 20
Ivy Bridge, 20
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profil systemu, 376
program

Parallels Desktop for Mac, 426
AddBlock, 436
AirPort, 416
App Store, 49, 227
Boot Camp, 13
Carbon Copy Cloner, 47
ColorSync, 416
Dostosowanie rytmu, 338
FaceTime, 352
FileZilla, 182
Finder, 49, 50, 58, 63, 79, 109
Flex Time, 338
GarageBand, 337
GG, 212
GIMP, 264
Grab, 267
iBooks, 413
iDVD, 331
IMAPSize, 207
iMovie, 291, 305
iPhoto, 271
iTunes, 60, 291
iWeb, 323
Kalendarz, 407, 409
Kalkulator, 412
Keynote, 252
Kosz, 52, 78
Ksi ka adresowa, 199
MacCommander, 368
Mail, 49, 52, 190
Mission Control, 60
MyBrushes:, 265
Nalepki, 409
Narz dzie dyskowe, 420
Numbers, 248
Odtwarzacz DVD, 411
OneNote, 409
Pages, 242
Paint, 263
Paintbrush, 264
Photo Booth, 288
Photoshop, 265
Pixelmator, 265
Pobieranie obrazów, 412
Podgl d, 267
Profil Systemu, 376
QuickTime, 49
QuickTime Player, 321, 412
Safari, 52
Seashore, 264
SimplyBurns, 129, 131, 133
Skype, 223

S ownik, 410
Spotlight, 52, 118
TextEdit, 63, 64, 68, 95
Time Machine, 49, 204, 372
Tux Paint, 264
VoiceOver, 417
Wiadomo ci, 351
Wyrównanie kolorów, 315

programy
administracyjne, 415, 416
u ytkowe, 407

projekt witryny WWW, 325
projekty wideo, 317
protokó

IMAP, 190
POP3, 190
SMTP, 191
TCP/IP, 150, 181
VoIP, 223

prywatno , 386
przechwytywanie obrazu, 311, 312
przeci gnij i upu , drag and drop, 125
przegl danie strony internetowej, 166
przegl darka internetowa, 166, 184, 386

Chrome, 166
Firefox, 166
Opera, 166
Safari, 49, 52, 165

przegl darka ok adkowa, 113
przemapowanie uk adu klawiatury, 426
przenoszenie

danych, 127
e-maili, 206

publikowanie
witryny, 329
filmów, 222

PVM, 430

Q
QuickTime Player, 412

R
radio internetowe, 291, 300
region p yty DVD, 411
reinstalacja

systemu, 47
konta Gadu-Gadu, 212

rejestracja na forum, 210, 211
Resume, 404
Retina, 20
RJ-45, 153
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router bezprzewodowy, 155
rozmowy wideo, 352
rozpoznawanie twarzy, 277, 278
RTF, Rich Text Format, 68

S
Safari, 165

bezpiecze stwo, 172
karty, 175
kasowanie hase , 173
okno aplikacji, 173
okno prywatne, 173
opcje, 171
pasek narz dzi, 173
pasek Ulubione, 170
preferencje, 172
przycisk Top Sites, 170
przyciski, 168
skróty klawiszowe, 168
zak adki, 169

Schowek, 123, 266
SDXC, 28
serwer

FTP, 181, 329
aukcyjny, 220
pocztowy, 185
poczty przychodz cej, 187
poczty wychodz cej, 187

serwis
aukcyjny, 219
CPU Benchmarks, 33
EveryMac.com, 33
MacRumors, 34
encyklopedyczno-s ownikowy, 222

serwisy spo eczno ciowe, 209, 221
Facebook, 222
Flickr, 222
Nasza Klasa, 222
Twitter, 222
YouTube, 222

shell, 399
sieci

bezprzewodowe, 153, 155
niezabezpieczone, 154
przewodowe, 151
zabezpieczone, 154

sie , 27
LAN, 151
Wi-Fi, 43, 154

SimplyBurns
kasowanie zawarto ci p yty, 133
nagrywanie p yty, 133

skaner, 392

skrót klawiszowy, 369, 370
S ownik, 410
s owniki j zykowe, 73
s uchanie

muzyki, 291, 303
podcastów, 291
radia internetowego, 291

smartfon, 157
SMS, 351
SMTP, 191
Spaces, 143, 144

preferencje, 146
przypisywanie aplikacji, 145

spam, 186, 196, 210
Spotlight, 118, 120
sprz t

nowy, 19
u ywany, 34

SSD, solid-state storage, 20
SSID, 154
strona domowa, 172
struktura

katalogów, 103
serwisu WWW, 327

strumie  zdj , 289
style, 68
sudo, 402
suwaki, 85
switcher, 14
symbole specjalne, 70
synchronizacja biblioteki iTunes, 295
system

operacyjny, 12, 48
plików, 419, 422

szablony
arkuszy kalkulacyjnych, 249
prezentacji, 254

T
tablet iPad, 49
tagi, 120
technologia AirPlay, 292, 304, 349
telefonia internetowa, 223
Terminal, 399–402, 417
terminal Unix, 399
testowanie witryny, 330
TextEdit, 95

drukowanie, 75
formatowanie tekstu, 68
interlinia, 69
korekta j zykowa, 72
odsy acze internetowe, 71
style, 68
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Time Capsule, 416
Time Machine, 47, 372
t o, 380
t o biurka, 284
token, 214
tryb Parallels Desktop, 430
tryby przegl dania zdj , 274
Tux Paint, 177
tworzenie

albumu, 286
biurka, 144
dokumentów, 91
filmu, 308, 317
formu , 251
inteligentnego katalogu, 366
katalogu, 100, 101
kont, 225, 394
listu elektronicznego, 198
partycji, 421
prezentacji, 254
skrótów klawiaturowych, 142, 388
witryny WWW, 324, 325

typy kont, 394

U
udost pnianie

wideo, 320
zdj , 282, 290

uk ad klawiatury, 66, 385, 426
u atwienia dost pu, 392
uruchamianie

komputera, 45
programów, 62, 78

urz dzenia
Bluetooth, 362
peryferyjne, 29

USB 3.0, 28
us uga

Dropboksa, 107
iCloud, 107, 234
iCloud Drive, 232
Office 365, 261
OneDrive, 107
Znajd  mój iPhone, 234

us ugi internetowe, 396
ustawianie rozdzielczo ci, 361
ustawienia

monitora, 391
regionalne, 385
witryny, 329

usuwanie
danych, 117
e-maili, 192

kont, 394
konta e-mail, 194
materia ów wideo, 312
programów, 370, 372
wiadomo ci, 204
widgetów, 343
znacznika, 120

usypianie komputera, 62, 88
u ycie

funkcji AirDrop, 348
iCloud Drive, 233

V
VDSL, 153

W
wej cie audio, 28
Wiadomo ci, 351
wideo, 306
widgety, 137, 140, 343
widok

all-in-one, 138
Cover Flow, 113
Exposé, 138
Ikony, 111
Kolumny, 113
Lista, 111
Mission Control, 138

wielozadaniowo , 87
Wi-Fi, 27 154
Windows, 419
wirtualne biurka, Patrz Spaces
wklejanie, 70, 123, 125
w asna strona WWW, 324
w asne skróty klawiaturowe, 388
wska niki myszy, 55
wspó u ytkowanie

komputera, 393
systemu, 379

wstawianie grafiki, 70, 245
wtyk RJ-45, 153
WWW, World Wide Web, 165
wybór

j zyka i klawiatury, 42
sieci Wi-Fi, 43

wydruk dokumentu, 74
wygaszacz ekranu, 380
wyj cie

audio, 28
wideo, 28

wykrywanie sieci Wi-Fi, 154
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wy czanie komputera, 89
wymiana plików przez Bluetooth, 417
wymuszanie zamkni cia aplikacji, 89
wyrównanie akapitów, 69
wysy anie wiadomo ci e-mail, 198, 199
wyszukiwanie

danych, 118
informacji, 174
muzyki, 217

wyszukiwarka
Spotlight, 118
systemowa, 52

wy wietlanie cie ki dost pu, 106

Y
YouTube, 317

Z
zak adki, bookmarks, 169
zako czenie pracy systemu, 88
zakup komputera, 21
za czniki

graficzne, 201
poczty elektronicznej, 197, 200

zamykanie aplikacji, 83
zapis hase  aplikacji, 234
zapisywanie

dokumentów, 95
hase , 173

zarz dzanie
biurkami, 137
kontem Apple ID, 226
materia ami wideo, 313
wersjami dokumentów, 72
zawarto ci  iPada, 355

zasoby systemu, 103
zdarzenia kalendarzowe, 408
zdj cie kluczowe, 274
znaczniki, tags, 120
znak @, 187
znakowanie plików, 120
znakowanie za czników, 202
zrzut ekranu, 266

do pliku, 266
do schowka, 266, 267

zwiastun, trailer, 306, 317, 321
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