Mac OS X Leopard.
Æwiczenia praktyczne
Autor: £ukasz Suma
ISBN: 978-83-246-1946-7

Poznaj zalety systemu operacyjnego Mac OS X Leopard
• Poznaj podstawy obs³ugi systemu
• Naucz siê korzystaæ z wbudowanych narzêdzi
• Rozkoszuj siê koci¹ elegancj¹ nowego Leoparda

Mac OS X Leopard to stabilny i jeszcze wygodniejszy nastêpca dotychczasowego
Tygrysa. Aktualna wersja systemu zosta³a wyposa¿ona w ponad 300 nowych funkcji,
w tym miêdzy innymi pe³n¹ 64-bitowoœæ z mo¿liwoœci¹ uruchamiania programów
32-bitowych, obs³ugê najnowszych procesorów wielordzeniowych Intela, rozszerzone
mo¿liwoœci kontroli rodzicielskiej. Do³o¿ono tak¿e program do przywracania usuniêtych
plików — Time Machine — oraz szereg efektownych ulepszeñ interfejsu, takich jak nowe
mo¿liwoœci Docka i Biurka czy funkcja szybkiego podgl¹du. Ponadto Mac OS X Leopard
jest pierwszym systemem, który oferuje mo¿liwoœæ korzystania z polskiego interfejsu
u¿ytkownika!
Ksi¹¿ka „Mac OS X Leopard. Æwiczenia praktyczne” przeznaczona jest
dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników polskiej wersji jêzykowej systemu
Mac OS X 10.5 Leopard. Jednak sporo nowych, ciekawych informacji o tym systemie
znajd¹ w niej równie¿ osoby u¿ywaj¹ce jego starszych wersji. Korzystaj¹c z tego
podrêcznika i wykonuj¹c kolejne æwiczenia, bogato ilustrowane zrzutami ekranowymi,
nauczysz siê u¿ywaæ skrótów klawiaturowych, korzystaæ z okien Findera oraz tworzyæ
katalogi i archiwa. Dowiesz siê, jak dodawaæ i usuwaæ elementy Docka, korzystaæ
z Internetu za pomoc¹ przegl¹darki Safari, a tak¿e konfigurowaæ konta poczty
elektronicznej.
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• Elementy interfejsu u¿ytkownika
• Menu programu i skróty klawiaturowe
• Korzystanie z okien Findera
• Dostosowywanie okien Findera
• Zarz¹dzanie katalogami i plikami
• Korzystanie z narzêdzia Time Machine
• Korzystanie z Docka
• Program Mail
• Korzystanie z WWW za pomoc¹ Safari

Nie taki Leopard dziki, jak go maluj¹!!!
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5
Korzystanie z Docka
W tym rozdziale prze&wiczysz dzia*ania zwi+zane z u-ywaniem Docka oraz poznasz metody dostosowywania zachowania
tego narz3dzia do swoich indywidualnych wymaga4. Dowiesz
si3 równie-, w jaki sposób nale-y interpretowa& informacje wizualne,
które system operacyjny przekazuje Ci za po<rednictwem paska Docka.
Dock, jak ju- wspomnia*em w rozdziale 1., to poziomy pasek zawieraj+cy zbiór ikon najcz3<ciej u-ywanych programów, znajduj+cy si3
zwykle w dolnej cz3<ci Twojego ekranu. Umo-liwia on wygodne i szybkie uruchamianie programów oraz stanowi niejako tablic3 kontroln+,
informuj+c+ Ci3 o dzia*aj+cych w danej chwili w systemie narz3dziach
i pozwalaj+c+ na sterowanie ich prac+. W systemie Leopard Dock zyska* zupe*nie nowy, du-o atrakcyjniejszy wygl+d, a ponadto kilka
nowych mo-liwo<ci, w<ród których najwa-niejsze dotycz+ mo-liwo<ci pokazywania katalogów w postaci stosów.

5.1. Ikony widoczne w Docku
Przedstawiony na umieszczonym poni-szej rysunku 5.1 pasek Docka
sk*ada si3 z dwóch nieco odmiennych cz3<ci. Granica mi3dzy nimi
jest wyznaczona przerywan+ lini# podzia&u. Na lewo od niej znajduj+ si3 ikony stanowi+ce skróty programów, które mo-esz szybko
uruchomi&, oraz ikony programów ju- dzia*aj+cych. W prawej cz3<ci
Docka znajduje si3 Kosz i skróty katalogów. Umieszczane s+ tam równie- miniaturki wszystkich zwini3tych aktualnie okien. Uruchomienie
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Rysunek 5.1. Pasek Docka

lub przywo*anie ju- dzia*aj+cych programów jest realizowane przez
zwyk*e klikni3cie wybranej ikony widocznej po lewej stronie linii podzia*u. Podobnie jest z otwieraniem katalogów oraz przywo*ywaniem
okien, których miniaturki znajduj+ si3 w prawej cz3<ci paska Docka.
Nie martw si", je#li Twój Dock wygl&da nieco inaczej. Jak wkrótce si"
przekonasz, narz"dzie to mo(na w du(ej mierze dostosowywa) do swoich
potrzeb, a widoczne na nim ikony mog& by) dodawane i usuwane wedle
uznania u(ytkownika systemu.

Po uruchomieniu dowolnego programu, którego ikona znajduje si3 na
pasku Docka, zauwa-ysz symbol niewielkiej, b*3kitnej kropki, który
ma informowa&, -e program ju- dzia*a. Zauwa-ysz te-, -e kropka jest
zawsze widoczna pod ikon+ Findera, poniewa- program ten jest uruchamiany wraz z systemem operacyjnym. Co wi3cej, programu Finder nie da si3 w -aden sposób wy*+czy&. Na rysunku 5.1 wida& na
przyk*ad, -e w systemie dzia*aj+ trzy programy: Finder, Safari oraz Grab.
Uruchomieniu ka-dego programu, którego ikona nie znajduje si3
w Docku, towarzyszy pojawienie si3 jej na ko4cu lewej cz3<ci paska,
tu- przy linii oddzielaj+cej. Oczywi<cie, pod ikon+ t+ widoczny jest
równie- symbol kropki. Przywo*anie dowolnego programu oznaczonego w ten sposób mo-na zrealizowa& przez klikni3cie jego ikony
widocznej na pasku Docka.
W I C Z E N I E

5.1

Wy(wietlanie nazw programów, których skróty
znajduj@ siA w Docku

Aby pozna& nazwy programów, które s+ reprezentowane przez ikony
umieszczone w Docku, przeprowadK nast3puj+ce dzia*ania:
1. Umie<& wskaKnik myszy nad pierwsz+ ikon+ widoczn+ na pasku.
Tu- nad wskazywan+ ikon+ pojawi si3 nazwa odpowiedniego
programu, tak jak zosta*o to przedstawione na rysunku 5.2.
2. Przesu4 wskaKnik myszy, aby wy<wietli& nazwy wszystkich
aplikacji, których skróty znajduj+ si3 w Twoim Docku.
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Rysunek 5.2.
Nazwa programu
wskazywanego przez
skrót w Docku

W I C Z E N I E

5.2

Uruchamianie programu, którego ikona widoczna jest
na pasku Docka

Aby uruchomi& dowolny program, którego skrót zosta* umieszczony
w Docku, wykonaj nast3puj+ce czynno<ci:
1. Wybierz program, który ma zosta& uruchomiony; w naszym

&wiczeniu b3dzie to program Safari. Kliknij jego ikon3 widoczn+
w Docku.
Ikona skrótu zacznie rado<nie podskakiwa& w Docku, co jest dla
Ciebie informacj+, -e program rozpoczyna swoj+ prac3. Nast3pnie
na ekranie pojawi si3 okno programu, którym w naszym przypadku
jest przegl+darka internetowa Safari. Towarzyszy& temu b3dzie
wy<wietlenie w pasku menu pozycji odpowiednich dla tego
programu, tak jak zosta*o to przedstawione na rysunku 5.3.
Wspomniany efekt podskakiwania ikony w Docku mo(e równie( wyst&pi)
w przypadku dzia-aj&cego programu. Aplikacja b"dzie w ten sposób
informowa-a Ci" o konieczno#ci podj"cia pewnej decyzji lub wyst&pieniu
jakiego# problemu.
2. Skorzystaj z przycisku minimalizacji, widocznego w lewym

górnym naro-niku okna przegl+darki.
Naci<ni3cie tego przycisku powoduje zwini3cie okna i umieszczenie
jego miniatury w prawej cz3<ci Docka, tak jak zosta*o
to przedstawione na zamieszczonym poni-ej rysunku 5.4.
3. Aby przywo*a& okno, kliknij jego miniaturk3 widoczn+ w prawej

cz3<ci paska Docka.
Okno zostanie ponownie powi3kszone i stanie si3 aktywne.
4. Zamknij okno programu Safari, korzystaj+c z przycisku

Zamknij, umieszczonego w lewym górnym naro-niku okna.
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Rysunek 5.3. Uruchomiona przegl#darka Safari
Rysunek 5.4.
Miniaturka okna
w pasku Docka

Zauwa-ysz z pewno<ci+, -e mimo zamkni3cia okna programu
pod jego ikon+ w Docku nadal widoczna jest b*3kitna kropka.
Oznacza to, -e Safari jest wci+- aktywne i w dowolnej chwili
mo-esz klikn+& skrót programu, aby go uaktywni&. Wówczas
w na ekranie pojawi si3 nowe okno oraz menu programu
w górnej cz3<ci monitora. Nie b3dzie ju- temu towarzyszy&
podskakiwanie ikony skrótu, poniewa- odpowiedni program
dzia*a przez ca*y czas w tle.
W I C Z E N I E

5.3

Korzystanie ze stosów umieszczonych w Docku

W nowej wersji systemu Mac OS X pojawi*y si3 stosy, które umo-liwiaj+ szybkie przechodzenie do zawarto<ci ró-nych katalogów. Standardowo w Docku znajduj+ si3 stosy katalogów Dokumenty oraz Pobrane rzeczy. Aby z nich skorzysta&, wykonaj nast3puj+ce czynno<ci:
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1. W lewej cz3<ci Docka odszukaj skrót do katalogu, którego

zawarto<& chcesz zobaczy&.
2. Kliknij odpowiedni symbol, a na ekranie pojawi si3 wachlarz

ikon, tak jak zosta*o to pokazane na rysunku 5.5.
Rysunek 5.5.
Efekt klikni%cia
ikony stosu

3. Wybierz interesuj+cy Ci3 element, klikaj+c jego symbol

w wachlarzu, lub je<li chcesz ujrze& zawarto<& stosu w oknie
Findera, kliknij okr+g*+, oznaczon+ symbolem strza*ki kontrolk3
Otwórz w Finderze.
Spowoduje to wy<wietlenie wybranego katalogu w oknie Findera
lub uruchomienie odpowiedniego programu i wy<wietlenie
zawarto<ci wskazanego dokumentu. Je<li ponownie klikniesz
skrót stosu w Docku lub dowolny punkt nale-+cy do biurka,
wachlarz zostanie zwini3ty bez podejmowania -adnej
dodatkowej akcji.
Mo(liwo#ci oferowane przez stosy nie ograniczaj& si" jedynie do otwierania
plików i katalogów, poniewa( równie -atwo mo(na te( dodawa) i usuwa)
z nich elementy. Dost"pnych jest tak(e szereg opcji steruj&cych dzia-aniem
i sposobem wy#wietlania zawarto#ci stosów. Ustawienia te s& dost"pne
w menu kontekstowym stosu, które mo(na wy#wietli), przytrzymuj&c klawisz
Control i klikaj&c odpowiedni symbol w Docku.
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5.2. Dodawanie i usuwanie
elementów Docka
System Mac OS X oferuje du-+ doz3 swobody w kwestii wyboru ikon,
które maj+ by& widoczne na pasku Docka. W praktyce oznacza to, -e
prawie wszystkie elementy znajduj+ce si3 standardowo w Docku mo-esz z niego usun#,, mo-esz te- wprowadzi, tam w*asne skróty. Masz
równie- mo-liwo<& zmiany kolejno-ci ikon wy<wietlanych na pasku.
Dzia*ania te s+ niezwykle proste do wykonania i nie wymagaj+ zbyt
du-o czasu.
W I C Z E N I E

5.4

Umieszczanie skrótu programu w Docku

Aby umie<ci& w Docku ikon3 dowolnego programu, powiniene< wykona& nast3puj+ce czynno<ci:
1. Kliknij widoczn+ w Docku ikon3 Findera, aby otworzy& okno.
2. Korzystaj+c z paska bocznego, przejdK do katalogu Programy.
3. Odszukaj w tym katalogu ikon3 odpowiedniego programu.
W naszym przyk*adzie niech b3dzie to program TextEdit.
Je<li masz problem z odnalezieniem go, naci<nij po prostu klawisz
litery T. Spowoduje to pod<wietlenie ikony pierwszego elementu,
którego nazwa rozpoczyna si3 t+ liter+. Tak si3 sk*ada, -e w tym
przypadku b3dzie to w*a<nie skrót uruchamiaj+cy program
TextEdit.
4. Naci<nij ikon3 TextEdit i przeci+gnij j+ do lewej cz3<ci Docka.
Gdy wskaKnik myszy znajdzie si3 nad Dockiem, elementy
widoczne na pasku rozsun+ si3 w taki sposób, aby zrobi&
miejsce dla nowego skrótu, tak jak zosta*o to przedstawione na
rysunku 5.6. Ustaw wskaKnik tam, gdzie ma si3 znaleK& ikona.
5. Zwolnij przycisk myszy. Spowoduje to upuszczenie ikony
na pasek Docka i umieszczenie jej tam na sta*e. Mo-esz teraz
swobodnie korzysta& z nowego skrótu w celu uruchamiania
programu TextEdit, dok*adnie tak, jak w przypadku ikon
standardowo wyst3puj+cych na pasku. Pami3taj, -e skróty
programów mo-esz umieszcza& tylko w lewej cz3<ci Docka.
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Rysunek 5.6. Przeci#ganie elementu do Docka
Nie musisz martwi) si" o to, (e program przeci&gni"ty do paska Docka
zniknie z Twojego katalogu Programy. W czasie opisanej tu operacji
automatycznie tworzony jest skrót, i to w-a#nie on pojawia si" w Docku,
nie za# oryginalny plik programu.
W I C Z E N I E

5.5

Przemieszczanie ikony programu w obrAbie Docka

Aby przesun+& skrót programu w obszarze Docka, wykonaj nast3puj+ce operacje:
1. Naci<nij wybran+ ikon3 widoczn+ w Docku. W naszym przypadku
b3dzie to dodany w poprzednim &wiczeniu skrót programu TextEdit.
2. Przeci+gnij element w dowolne miejsce w obr3bie paska. Pozosta*e
ikony znajduj+ce si3 w Docku zostan+ odpowiednio rozsuni3te,
tak jak mia*o to miejsce w przypadku dodawania skrótu do paska.
3. Upu<& ikon3 w wybranym miejscu, zwalniaj+c przycisk myszy.
Spowoduje to trwa*e przemieszczenie skrótu.
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W I C Z E N I E

5.6

Usuwanie skrótu programu z Docka

Aby pozby& si3 nieu-ywanej ikony z paska Docka, powiniene< przeprowadzi& nast3puj+ce dzia*ania:
1. Naci<nij odpowiedni skrót i przeci+gnij go poza obszar Docka.

Po opuszczeniu obszaru Docka przy ikonie pojawi si3 niewielki
symbol chmurki, oznaczaj+cy, -e upuszczenie skrótu b3dzie
równoznaczne z jego usuni3ciem. Ikona w trakcie usuwania
zosta*a przedstawiona na rysunku 5.7.
Rysunek 5.7.
Usuwanie skrótu
programu z Docka

2. Upu<& ikon3 na biurko lub na dowolne okno widoczne

na Twoim ekranie.
Element zostanie usuni3ty z Docka, czego wizualnym
potwierdzeniem b3dzie pojawienie si3 na ekranie szybko
ulatniaj+cej si3 chmurki. Pami3taj przy tym, -e usuwany jest
jedynie skrót programu, nie za< sama aplikacja.
W prawej cz"#ci paska Docka — oprócz wspomnianych w rozdziale 4.
minimalizowanych okien — mo(na te( umie#ci) skróty do najcz"#ciej
u(ywanych stron WWW, plików oraz katalogów, które s& wy#wietlane
w postaci stosów. Sposoby dodawania i usuwania tych elementów s&
dok-adnie takie same, jak metody wykorzystywane w zarz&dzaniu skrótami
programów znajduj&cych si" w prawej cz"#ci Docka.
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5.3. Dostosowywanie wygl%du
i dzia$ania Docka
Dock jest elementem, który mo-esz w du-ym stopniu konfigurowa&.
Oprócz dodawania i usuwania poszczególnych elementów paska masz
te- wp*yw na jego rozmiar i miejsce, w którym si3 znajduje, sposób
prezentowania Docka na ekranie oraz sposób wy<wietlania widocznych
na nim ikon.
Pasek Docka mo-esz zale-nie od swoich potrzeb odpowiednio zwi/ksza, i zmniejsza,, a zmiana ta jest bardzo prost+ operacj+, o czym si3
wkrótce przekonasz. Mac OS X oferuje Ci równie- ciekawe udogodnienie, polegaj+ce na chwilowym powi/kszaniu ikon znajduj+cych
si3 w Docku w momencie umieszczenia nad nimi wskaKnika myszy.
Dock jest standardowo wy<wietlany w dolnej cz3<ci ekranu i ma posta& poziomego paska. Mo-esz jednak zmieni& jego po&o1enie i umie<ci& go przy prawej lub przy lewej kraw3dzi ekranu, sprawiaj+c jednocze<nie, -e ikony b3d+ u*o-one na pasku pionowo, a nie poziomo.
Mo-liwe jest równie- automatyczne ukrywanie paska w celu powi3kszenia przestrzeni roboczej biurka.
W I C Z E N I E

5.7

Zmiana rozmiaru Docka

Aby powi3kszy& lub pomniejszy& pasek Docka, przeprowadK nast3puj+ce dzia*ania:
1. Ustaw wskaKnik myszy nad lini+ oddzielaj+c+ cz3<ci Docka.
WskaKnik powinien zmieni& si3 w kursor, sk*adaj+cy si3
z poziomej linii i dwukierunkowej strza*ki wskazuj+cej w gór3
i w dó*.
2. Naci<nij przycisk myszy i — przytrzymuj+c go — przesu4
wskaKnik w gór3, aby powi3kszy& pasek Docka, lub w dó*,
aby go pomniejszy&.
3. Gdy Dock osi+gnie odpowiedni rozmiar, zwolnij przycisk myszy.
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W I C Z E N I E

PowiAkszanie ikon widocznych w Docku

5.8

Dock pozwala na ustawienie powi3kszania ikon w momencie umieszczenia nad nimi wskaKnika myszy. Efekt dzia*ania tej funkcji zosta*
pokazany na rysunku 5.8. Aby móc skorzysta& z tej mo-liwo<ci, nale-y wybra& odpowiednie ustawienie, u-ywaj+c menu Jab(ko.

Rysunek 5.8. Powi%kszanie elementów Docka

Aby w*+czy& funkcj3 powi3kszania skrótów umieszczonych na pasku
Docka, wykonaj nast3puj+ce czynno<ci:
1. Kliknij symbol jab*ka, widoczny w lewym górnym naro-niku
ekranu na pasku menu.
2. Korzystaj+c z wy<wietlonego menu, przejdK do pozycji Dock
i z podmenu wybierz polecenie W(#cz powi%kszanie.
Aby wy*+czy& funkcj3 powi3kszania ikon, ponownie przeprowadK
powy-sze operacje, tym razem wybieraj+c jednak polecenie
Wy(#cz powi%kszanie.
Stopie5 powi"kszania elementów mo(esz okre#li), korzystaj&c z preferencji
Docka. Dost"pne tam opcje pozwalaj& równie( na dostosowanie innych
zwi&zanych z nim ustawie5.
W I C Z E N I E

5.9

Zmiana poGoHenia Docka

Wbrew pozorom pasek nie musi znajdowa& si3 w dolnej cz3<ci ekranu.
Aby przenie<& Dock w inne miejsce, przeprowadK nast3puj+ce dzia*ania:
1. Kliknij symbol jab*ka, widoczny w lewym górnym naro-niku
ekranu na pasku menu.
2. Korzystaj+c z wy<wietlonego menu, przejdK do pozycji Dock
i z podmenu wybierz polecenie Umie*+ po lewej, je<li chcesz,
aby pasek pojawi* si3 przy lewej kraw3dzi ekranu, lub Umie*+
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po prawej, je-eli masz zamiar umie<ci& go przy prawej kraw3dzi.
Pionowy pasek Docka, wy<wietlany przy lewej kraw3dzi ekranu,
zosta* przedstawiony na rysunku 5.9.

Rysunek 5.9. Pasek Docka, umieszczony przy lewej kraw%dzi ekranu

Aby przywróci& wy<wietlanie Docka w dolnej cz3<ci ekranu,
powtórz powy-sze dzia*ania, wybieraj+c z menu pozycj3 Umie*+
na dole.
W I C Z E N I E

5.10

Automatyczne ukrywanie Docka

Aby sprawi&, by pasek Docka znika* z ekranu, gdy nie jest Ci potrzebny,
wykonaj nast3puj+ce czynno<ci:
1. Kliknij symbol jab*ka, widoczny w lewym górnym naro-niku
ekranu na pasku menu.
2. Korzystaj+c z wy<wietlonego menu, przejdK do pozycji Dock
i z podmenu wybierz polecenie W(#cz ukrywanie. Wybranie tej
opcji spowoduje, -e Dock zostanie usuni3ty z ekranu i b3dzie
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wy<wietlany za ka-dym razem, gdy umie<cisz wskaKnik myszy
przy odpowiedniej kraw3dzi biurka.
Aby przywróci& sta*e wy<wietlanie Docka, powtórz powy-sze
dzia*ania, tym razem wybieraj+c z menu pozycj3 Wy(#cz ukrywanie.

Wszystkie wymienione powy(ej ustawienia wygl&du paska Docka mog&
by) równie( okre#lane z poziomu menu kontekstowego, które mo(na
wy#wietli), przytrzymuj&c klawisz Control i klikaj&c lini" podzia-u Docka.
Dodatkowe opcje s& równie( dost"pne w odpowiednim oknie ustawie5,
które wywo-uje si" za pomoc& polecenia Preferencje Docka, znajduj&cego
si" w podmenu Dock menu Jab*ko.

