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Wstöp
MacPodrĊcznik. Edycja OS X 10.10 Yosemite jest nową wersją popularnego podrĊcznika poĞwiĊconego komputerom Mac, który zostaá wydany przez Helion w roku 2008
i opisywaá m.in. system OS X Leopard (oznaczany numerem 10.5). MinĊáo wiele czasu
i system Leopard, który wówczas uwaĪany byá za rewolucyjny, moĪe dziĞ wydawaü siĊ
wrĊcz archaiczny. W tej ksiąĪce opowiem, dlaczego moĪna dokonaü tak radykalnej
oceny, opisując system OS X 10.10 Yosemite, i ufam, Īe Czytelnik nie uzna tych sáów
za przesadzone.
PodrĊcznik ma na celu wypeánienie widocznej luki na polskim rynku literatury popularnej poĞwiĊconej komputerom Apple Mac (sáowo „Mac” jest skrótem od „Macintosh”; w ksiąĪce komputer Apple Mac bĊdĊ nazywaá po prostu „Mac”). Wiele osób
przed zakupem komputera Apple powstrzymuje brak wiedzy na temat tego sprzĊtu
i wáaĞciwego dla niego systemu. CzĊsto są to osoby, które czują, Īe zakup Maca byáby
dobrym pomysáem, lubią produkty Apple (np. posiadają iPada lub uĪywają iPhone’a),
ale wstrzymują siĊ z zakupem komputera, poniewaĪ — niesáusznie! — uwaĪają, Īe
komputer bez systemu Windows nie speáni ich oczekiwaĔ. Są tacy, co zwyczajnie
boją siĊ káopotów związanych z posiadaniem niezbyt rozpowszechnionego w Polsce
sprzĊtu, ale mam nadziejĊ, Īe lektura tej ksiąĪki rozwieje te bezpodstawne obawy,
a obsáuga komputera Macintosh stanie siĊ codzienną radoĞcią.
Zakres tematyczny ksiąĪki jest zbliĪony do tego znanego z pierwszego wydania MacPodrĊcznika. Znajdziesz w nim przede wszystkim opis systemu operacyjnego Yosemite,
prezentacjĊ pakietu iLife oraz to wszystko, co warto wiedzieü, aby efektywnie korzystaü z Maca: poradnik nabywcy sprzĊtu Apple, opis pakietów iWork i Office w wersji
dla Maca, omówienie rewelacyjnego programu Parallels Desktop umoĪliwiającego korzystanie z Windowsa na Macach. Czytając ten podrĊcznik, poznasz oczywiĞcie od podszewki caáy ekosystem zbudowany wokóá sklepu App Store i usáugi iCloud. OmówiĊ
takĪe wspóápracĊ Maca z innymi urządzeniami Apple (iPad, iPhone) — korzystając
z Yosemite, docenisz poziom wzajemnej integracji tych urządzeĔ.
Skąd siĊ bierze system Yosemite OS X 10.10? Nowe komputery Mac wychodzące
z fabryki zawierają go juĪ „na pokáadzie”. System ten jest ponadto dostĊpny za darmo
dla wszystkich posiadaczy komputerów Mac wyposaĪonych we wbudowaną aplikacjĊ
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App Store1 (wymagany jest OS X 10.6.6 lub póĨniejszy). W ksiąĪce wyjaĞniĊ szczegóáowo, jak wgraü Yosemite do komputera Mac.
TreĞü podrĊcznika jest zbudowana wedáug formuáy, która próbuje pogodziü potrzeby
osób wchodzących w Ğwiat komputerów Mac i osób, które juĪ miaáy do czynienia
z komputerami Apple. MoĪna w niej znaleĨü zarówno niezbĊdne podstawy, jak i bardziej wyrafinowane porady, np.: z zakresu uruchamiania programów i systemu Windows pod OS X, peánej kontroli nad archiwizacją danych, dostĊpu do „ukrytych” cech
systemu OS X, dostĊpu do wnĊtrza systemu przez terminal Unix. KsiąĪka powinna
szczególnie przypaĞü do gustu tzw. switcherom, czyli osobom przechodzącym z Windowsa do Ğwiata komputerów Macintosh, gdyĪ piszĊ w niej, jak korzystaü z obu systemów jednoczeĞnie (Mac pozwala na uĪywanie Windowsa na tym samym sprzĊcie,
obok systemu OS X!), oraz podajĊ zasady przenoszenia danych pomiĊdzy nimi (pliki,
poczta). KsiąĪkĊ powinni doceniü polscy uĪytkownicy produktów firmy Apple, záaknieni wiedzy na temat oferty tej firmy, tym bardziej Īe z powodu historycznej dominacji sprzĊtu PC i systemu Windows w zasadzie skazani byli oni na rozmaite Ĩródáa
internetowe i wáasną inwencjĊ. Nieliczna dostĊpna w Polsce literatura poĞwiĊcona Apple
czĊsto pochodzi z rynku amerykaĔskiego i nie do koĔca zaspokaja potrzeby polskiego
uĪytkownika.
Pierwsza edycja MacPodrĊcznika spotkaáa siĊ z Īyczliwym przyjĊciem Czytelników,
o czym Ğwiadczą liczne recenzje umieszczone równieĪ na stronie internetowej Helionu.
Jej pozytywny odbiór potwierdziá wartoĞü koncepcji ksiąĪki opisującej Ğwiat komputerów Apple, jednoczeĞnie prostej i uniwersalnej, a co najwaĪniejsze — dostosowanej
do potrzeb polskiego odbiorcy.

Kilka säów wyjaĈnienia, 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 laptopach z serii MacBook Pro. Obecne edycje tego systemu są ewolucją linii zwanej Mac
OS, która zakoĔczyáa Īywot w 1999 r. Mac OS byá swego czasu prekursorem graficznej
interakcji z uĪytkownikiem (mysz, okienka itp.) i caákowitym przeciwieĔstwem surowego
podejĞcia znanego z innych systemów opierających siĊ na konsolach tekstowych.
W odróĪnieniu od Windowsa, tego systemu nie moĪna dokupiü do zwykáego komputera PC, gdyĪ jest on ĞciĞle związany ze sprzĊtem firmy Apple. Z jednej strony jest to
ograniczenie, z drugiej zaleta: kupując produkty Apple, mamy do czynienia z idealnie
dopracowanym sprzĊtem i stabilnym systemem, który zazwyczaj dziaáa po prostu perfekcyjnie, gdyĪ jest przygotowywany dla ograniczonej liczby konfiguracji sprzĊtowych.
Opis systemu OS X i jego aplikacji zawarty w tej ksiąĪce bĊdzie jak najbardziej uniwersalny i nie zakáadam uĪywania konkretnego typu komputera Apple (oczywiĞcie omówiĊ róĪnice pomiĊdzy laptopem i komputerami stacjonarnymi Mac mini i iMac). KsiąĪka
na pewno przyda siĊ uĪytkownikom starszych wersji OS X, którzy chcieliby migrowaü
do najnowszej odsáony systemu.

1

App Store jest programem dostarczanym z systemem OS X, pozwalającym na wygodne korzystanie ze
sklepu internetowego Apple oferującego oprogramowanie i multimedia (muzykĊ, filmy) — treĞci, które
moĪna dostarczyü elektronicznie.
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Yosemite jest wyjątkowo przemyĞlaną i bardzo udaną odsáoną systemu OS X. MoĪna
uznaü, Īe ta wersja jest ukoronowaniem prac inĪynierów Apple nad zbliĪeniem systemów IOS (iPady, iPhone’y) i OS X (komputery Mac). JeĞli przejdziemy na najnowsze wersje Mac i IOS, to poziom integracji aplikacji uĪytkownika na róĪnego typu
urządzeniach bĊdzie bardzo wysoki; czasami nie bĊdzie istotne, gdzie coĞ robimy, tylko
co robimy! Wiele usprawnieĔ funkcjonalnych oferowanych w tej wersji OS X moĪna
doceniü dopiero podczas systematycznej pracy z komputerem i mam nadziejĊ, Īe ta
ksiąĪka zachĊci uĪytkownika do dogáĊbnego poznania systemu i odniesienia maksymalnych korzyĞci ze swojego sprzĊtu.
PamiĊtajmy teĪ, Īe nawet w przypadku starszych Maców aktualizacja systemu do
Yosemite jest technicznie moĪliwa i przyniesie mnóstwo korzyĞci dla uĪytkownika.
Omawianie systemu zacznĊ od zagadnieĔ podstawowych, ale bĊdĊ unikaá traktowania
Czytelnika protekcjonalnie, co jest typowe dla podrĊczników pisanych przez Amerykanów. Nie bĊdĊ siĊ koncentrowaá wyáącznie na systemie operacyjnym, ale omówiĊ
równieĪ etap zakupu sprzĊtu, zapoznam Czytelników z niezbĊdnymi funkcjami OS X
oraz pokaĪĊ, jak uĪyü zakupionego komputera do pracy i zabawy. OpiszĊ szerzej niektóre bardziej záoĪone zagadnienia, takie jak konfiguracja dostĊpu do Internetu lub
wspóápraca na jednym komputerze systemów OS X i Windows, a takĪe przedstawiĊ
ciekawe programy uĪytkowe, które warto wgraü do Maca, aby odnieĞü maksimum korzyĞci z jego posiadania. OczywiĞcie szczegóáowo opiszĊ takĪe uĪytkowanie Internetu
(przeglądarek internetowych, poczty itp.).

Dlaczego Mac?
Pytanie zadane w taki sposób, zwáaszcza w gronie wielbicieli komputerów i rozwiązaĔ
firmy Apple, na pewno wzbudzi wielkie emocje. Natychmiast dowiemy siĊ, Īe Windows nie dorównuje systemowi OS X, który jawi siĊ jako skoĔczony ideaá. Nie usáyszymy konkretnych argumentów, tylko to, Īe Maki są Ğwietne i dlatego koniecznie
powinniĞmy porzuciü wszystkie inne systemy…2.
Tymczasem sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana.
 Komputery Mac stają siĊ w Polsce coraz popularniejsze, choü wątpliwe jest,
aby szybko zagroziáy dominacji komputerów PC z systemem Windows, gdyĪ
te są obecne wszĊdzie — w miejscach pracy, domach, szkoáach. W praktyce,
znając Maki, i tak trzeba orientowaü siĊ w Windowsach, a udowadniają to
najlepiej… sami wáaĞciciele Maców, którzy gdy tylko pojawiáa siĊ taka techniczna moĪliwoĞü, zaczĊli na swoich maszynach instalowaü ten system jako
drugi (przez darmowy program Boot Camp lub np. Ğwietny komercyjny pakiet
Parallels Desktop for Mac).
 Barierą dla rozpowszechniania siĊ komputerów Mac bywa ich wysoka cena
(np. w momencie pisania tej ksiąĪki zakup iMaca lub MacBooka Pro oznaczaá
wydanie ok. 5000 zá). Jest to wynikiem faktycznego monopolu amerykaĔskiej
firmy Apple na produkcjĊ tych komputerów, ale z drugiej strony za wysoką cenĊ
otrzymujemy sprzĊt przewyĪszający jakoĞciowo wiĊkszoĞü typowych pecetów
i dziaáający znacznie stabilniej od nich. Na dodatek sprzĊt Apple bardzo maáo
2

Taka retoryka niewiele siĊ róĪni od „wojny” pomiĊdzy zwolennikami Linuksa i Windowsa i… jest
równie bezsensowna.
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traci na wartoĞci i na rynku wtórnym moĪna go sprzedaü za znacznie lepsze
kwoty niĪ uĪywany sprzĊt PC.
 W Polsce rynek sprzĊtu Apple nie jest rozwiniĊty tak dobrze jak rynek PC, choü
moĪemy obserwowaü dynamiczny rozwój sieci sprzedaĪy Maców w centrach
handlowych i w Internecie (http://store.apple.com/pl).
W takim razie dlaczego w ogóle warto poznaü Maki?
Jest jednak kilka powodów, dla których warto zaznajomiü siĊ z komputerami Apple.
 Przede wszystkim są to komputery markowe, dobrze wykonane i proste w obsáudze. Maki zostaáy zaprojektowane w taki sposób, aby po ich uruchomieniu
moĪna byáo od razu efektywnie z nimi pracowaü, czego nie moĪna powiedzieü o sprzĊcie PC. W związku z tym áatwiej jest mniej zaawansowanemu
technicznie uĪytkownikowi rozpocząü pracĊ z OS X niĪ z systemem Windows.
Komputery Apple są gotowe do pracy wáaĞciwie od razu po wyjĊciu z pudeáka.
Zawierają zestaw Ğwietnych aplikacji multimedialnych (pakiet iLife, pakiet
iWork), które czynią je atrakcyjnymi dla osób aktywnie korzystających z Internetu, wykonujących zdjĊcia cyfrowe i filmy lub komponujących muzykĊ.
 Drugi dobry powód to standardowa obsáuga jĊzyka polskiego — nie trzeba traciü
czasu na poszukiwanie tzw. nakáadek polonizujących system. W roku 2007 jĊzyk
polski juĪ na staáe zawitaá na pokáadzie Maca i ma siĊ tam caákiem dobrze!
 Trzecim argumentem moĪe byü duĪa popularnoĞü Maców w niektórych branĪach, np. wĞród grafików, czy teĪ na niektórych obszarach geograficznych,
np. w krajach Unii Europejskiej3 — kiedyĞ zupeánie nieoczekiwanie moĪe siĊ
zdarzyü, Īe bĊdziemy zmuszeni do pracy z komputerem Apple, i wówczas warto
wiedzieü, jak siĊ go obsáuguje. W wielu firmach, zwáaszcza zagranicznych,
komputery Apple są uĪywane jako standardowe stacje robocze, np. do wykonywania prac biurowych. Dla osób szukających pracy znajomoĞü Maca moĪe
byü duĪym atutem.
Jak siĊ okazuje, jest kilka powodów, dla których warto znaü komputery Apple, dlatego
postaram siĊ zaspokoiü ciekawoĞü nowych uĪytkowników, ale teĪ pokazaü coĞ, co moĪe
zainteresowaü bardziej doĞwiadczonych odbiorców.

Co znajdziesz w tej ksiñĔce?
KsiąĪka obejmuje cztery grupy zagadnieĔ.
Pierwsze kroki z komputerem Mac i OS X Yosemite
Naszą wyprawĊ w Ğwiat komputerów Apple Mac rozpoczniemy od wizyty
w sklepie. Rozbudowany poradnik pozwoli Ci wybraü dokáadnie taki komputer,
jaki odpowiada Twoim potrzebom. ZasugerujĊ teĪ, co warto dokupiü oprócz komputera Mac, aby odnieĞü maksimum korzyĞci z posiadania urządzeĔ Apple.
UwzglĊdniając potrzeby mniej zaawansowanych uĪytkowników, w początkowych rozdziaáach omówiĊ równieĪ pierwsze kroki w pracy z komputerem.
Rozdziaáy te powinny zainteresowaü szczególnie osoby zmieniające komputer
PC z systemem Windows na Macintosha (tzw. switcherów), gdyĪ interfejs uĪyt3

O USA nie wspominając, ale tam sytuacja jest nieco inna, gdyĪ to kraj pochodzenia tej marki.
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kownika OS X kieruje siĊ nieco inną filozofią niĪ system okienkowy Windowsa. Opisując kolejne zagadnienia, postaram siĊ uniknąü zbĊdnego teoretyzowania i omawiania kwestii interesujących wyáącznie informatyków. PokaĪĊ
wiele uĪytecznych i róĪnorodnych przykáadów uĪycia komputera. Nauczymy
siĊ wspólnie, jak pisaü listy, tworzyü grafikĊ, drukowaü dokumenty itp.
Mac i Internet
Czytając tĊ ksiąĪkĊ, dowiesz siĊ, jak podáączyü Maca do sieci i uĪywaü go do
oglądania stron, wysyáania poczty elektronicznej i do innych zastosowaĔ internetowych (np. korzystania z komunikatorów). KsiąĪka pomoĪe Ci bezproblemowo nauczyü siĊ uĪywania sieci Internet zarówno do zabawy, jak i do caákiem
powaĪnych czynnoĞci, takich jak korzystanie z bankowoĞci elektronicznej czy
teĪ poszukiwanie pracy. Poznasz wyjątkowy potencjaá usáug sieciowych zbudowanych na koncepcji „chmury” (iCloud/iCloud Drive).
Mac LifeStyle
Istotną czĊĞü podrĊcznika poĞwiĊciáem opisowi programów dostarczanych na
pokáadzie Maców, ze szczególnym uwzglĊdnieniem znakomitego pakietu iLife
umoĪliwiającego zarządzanie naszymi zasobami audio, foto i wideo. Nie wiesz,
jak stworzyü w piĊü minut efektowną stronĊ WWW? Zajrzyj do rozdziaáu poĞwiĊconego aplikacji iWeb. Efektywnemu wykorzystywaniu komputera Mac zostaáa
poĞwiĊcona wiĊksza czĊĞü ksiąĪki. Dowiesz siĊ, jak wykorzystaü dostarczane
z systemem oprogramowanie oferujące oszaáamiające moĪliwoĞci i dające sporo
radoĞci swoim uĪytkownikom, którzy szybko stają siĊ zwolennikami rozwiązaĔ oferowanych przez Apple. DziĊki tej ksiąĪce poznasz pakiety biurowe
iWork i Microsoft Office for Mac.
Mac dla (nieco bardziej) zaawansowanych
W ksiąĪce poznasz równieĪ tajniki Findera, nauczysz siĊ instalowaü Windowsa
na Macu, zaglądniesz do kuchni OS X przez terminal Uniksa… Są to zagadnienia nieco bardziej záoĪone, ale podam je w naprawdĊ strawnej formie!
Na koĔcu ksiąĪki znajduje siĊ skorowidz, który powinien uáatwiü wyszukiwanie informacji na podstawie sáów kluczowych.

Kilka säów o mnie
Z wydawnictwem Helion wspóápracujĊ od 1992 r., czego efektem są liczne publikacje;
niektóre tytuáy doczekaáy siĊ wielu wydaĔ i cieszą siĊ niesáabnącą popularnoĞcią wĞród
Czytelników. Pisanie ksiąĪek jest uzupeánieniem mojej kariery w branĪy telekomunikacyjnej i staram siĊ nie zamykaü tej strony mojej ĞcieĪki zawodowej, gdyĪ jest to
bardzo interesujące, przynoszące duĪo satysfakcji hobby. Przed podjĊciem pracy zawodowej w duĪych firmach IT zdobywaáem teĪ doĞwiadczenie, pracując jako programista
i instruktor kursów komputerowych.
Peána lista moich publikacji dostĊpnych w sprzedaĪy w wydawnictwie Helion znajduje
siĊ na stronie: http://helion.pl/autorzy/wrop.htm.
Piotr Wróblewski
pwroblewski@post.pl
Wrocáaw, paĨdziernik 2014 r.
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WaĔniejsze konwencje uĔyte w ksiñĔce
 Nazwy klawiszy bĊdą pisane wielkimi literami, w celu ich wyróĪnienia w tekĞcie,






niezaleĪnie od nadruków, które są stosowane przez producenta (np. Return, a nie
return).
Klawisz Command bĊdĊ opisywaá skrótowo jako Cmd.
Klawisz Control bĊdĊ opisywaá skrótowo jako Ctrl.
Zapis „naciĞnij X+Y” oznacza wciĞniĊcie i przytrzymanie klawisza X, a nastĊpnie
jednokrotne wciĞniĊcie klawisza Y.
Nawet jeĞli dla uproszczenia zapisu napiszĊ „kliknij prawym klawiszem myszy”
itp. lub nawiąĪĊ do operacji wykonywanych z uĪyciem myszy, to dotyczy to
takĪe analogicznych funkcji uzyskiwanych z uĪyciem gáadzika Apple. Szerszy
opis funkcji klawiatury znajdziesz w rozdziale 3.
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Safari po Internecie
Do przeglądania zasobów Internetu sáuĪą specjalne programy zwane przeglądarkami
WWW (te trzy literki są obecnie synonimem Internetu). Sens terminu WWW (ang. World
Wide Web) zrozumieü moĪna juĪ po uĪyciu kilku usáug internetowych, gdyĪ przekonujemy siĊ, Īe wirtualna sieü wymiany informacji rzeczywiĞcie oplotáa Ğwiat niczym
pajĊczyna (ang. Web). JuĪ niedáugo takĪe i Ty zaczniesz siĊ po niej przechadzaü!
WWW oznacza w uproszczeniu system wymiany informacji. Okazuje siĊ, Īe moĪliwe
jest takie przygotowanie danych na komputerach aplikacyjnych (tzw. serwerach), aby
byáy dostĊpne dla wszystkich zdalnie podáączonych uĪytkowników niezaleĪnie od posiadanego sprzĊtu i systemu operacyjnego. Redaktorzy lub programiĞci tworzą dokumenty
w jĊzykach opartych na HTML (ang. HyperText Markup Language — hipertekstowy
jĊzyk znaczników) oraz w kilku innych i umieszczają je w komputerach zwanych serwerami WWW.
Aby przeglądaü zasoby sieci, musisz nauczyü siĊ obsáugiwaü przynajmniej jedną przeglądarkĊ, czyli program do oglądania stron WWW. System OS X ma wbudowaną bardzo
dobrą przeglądarkĊ o nazwie Safari — to jej poĞwiĊcĊ ten rozdziaá.
Informacje zawarte na stronach internetowych dostĊpne są w przeglądarce internetowej.
Zanim zaczniesz Ğciągaü cokolwiek z Internetu, Twój komputer musi zestawiü poáączenie
internetowe. Aby dostaü siĊ na stronĊ WWW, podajesz jej adres, a przeglądarka áączy
siĊ z obcym komputerem (zwanym serwerem WWW) i Ğciąga z niego treĞü strony do
Twojego komputera. Proces ten moĪe byü trochĊ rozciągniĊty w czasie, jeĞli strona
zawiera duĪo elementów multimedialnych (szczególnie filmy zajmują sporo pamiĊci i ich
pobieranie moĪe nie byü natychmiastowe). KoncepcjĊ Internetu ilustruje rysunek 11.1.
W tym rozdziale zakäadam, Ĕe masz juĔ poprawnie skonfigurowane poäñczenie z Internetem. W przeciwnym razie nie bödziesz mógä skutecznie przetestowaè zalecanych
tutaj rozwiñzaþ, gdyĔ zaleĔñ one ĈciĈle od posiadania dostöpu do zasobów sieci.

Gdy juĪ poznasz zasady poruszania siĊ po Internecie, bĊdziesz w stanie zaáoĪyü sobie
konto poczty elektronicznej (tzw. e-mail). Szczególnie ten wynalazek na pewno odmieni
Twoje Īycie — wiĊcej szczegóáów znajdziesz w rozdziale 12.
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Rysunek 11.1. Sieü WWW w piguáce

Pierwszy rajd po Internecie
Safari to projekt przeglądarki internetowej firmy Apple, który obecnie jest dedykowany
wyáącznie systemowi OS X. (Przez jakiĞ czas ta bardzo dobra przeglądarka byáa nawet
dostĊpna za darmo takĪe dla uĪytkowników systemu Windows!).
Praca z uĪyciem Safari jest koncepcyjnie zbliĪona do uĪywania innych przeglądarek,
np. Firefox, Chrome czy Opera, lub jest dokáadnie na odwrót — trudno to obecnie
oceniü, gdyĪ autorzy wszystkich tych rozwiązaĔ czerpią wzajemnie ze swoich pomysáów. Jest to dobra wiadomoĞü, gdyĪ znając Safari, bĊdziesz umiaá posáugiwaü siĊ
takĪe innymi popularnymi przeglądarkami. Jako uĪytkownik Maca przemyĞl jednak
kwestiĊ uĪywania innych przeglądarek, gdyĪ Safari jest zoptymalizowana pod kątem
sprzĊtu Apple, np. w MacBookach docenisz dáuĪszy czas pracy na baterii, czego nie
zapewni np. Chrome. Safari jest takĪe ĞciĞle zintegrowana z OS X, np. wspiera genialną
funkcjĊ Handoff (zob. rozdziaá 26.).
Aby uruchomiü program Safari, kliknij w Docku ikonĊ
w trybie Launchpad albo Spotlight.

lub wyszukaj ten program

JeĞli komputer byá juĪ podáączony do Internetu, np. poprzez áącze staáe, to niczego nie
musisz robiü. W przypadku dostĊpu wdzwanianego musisz zainicjowaü zdefiniowane
lub poáączenie wdzwawczeĞniej poáączenie (np. sieü Wi-Fi na pasku systemowym
niane — zagadnienia te zostaáy opisane w poprzednim rozdziale).

Przeglñdanie strony internetowej
Internetowe serwisy informacyjne wywoáujesz poprzez specjalne adresy, które moĪesz
znaleĨü w dowolnym czasopiĞmie komputerowym lub w ogáoszeniach prasowych.
Wystarczy wpisaü adres w odpowiednim polu w przeglądarce, aby poáączyü siĊ z komputerem obsáugującym serwis.
Oto przykäad poprawnego adresu internetowego: http://helion.pl. Prefiks http://
zazwyczaj moĔna pominñè. W wielu przypadkach przeglñdarka internetowa dopisuje
go automatycznie, gdy jest oczywiste, Ĕe taki prefiks ma zostaè uĔyty, a tak jest
w wiökszoĈci adresów internetowych.
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ZaáóĪmy, Īe poáączenie internetowe jest juĪ aktywne i na ekranie widzisz uruchomioną
przeglądarkĊ Safari.
Czas na eksperyment.
 Kliknij pole adresu (podáuĪne okienko widoczne w górnej czĊĞci okna przeglądarki) i wpisz w nim adres: www.pajacyk.pl. (Czasami adres samoczynnie
zmieni siĊ na inny, w naszym przypadku na: pah.org.pl).
 NaciĞnij Return. (W trakcie wpisywania pominąáem fragment http://, poniewaĪ
komputer potrafi sam dopisaü ten prefiks).
 Ekran przeglądarki, do tej pory byü moĪe pusty i nieciekawy, przybierze postaü
zdefiniowaną przez twórców strony (rysunek 11.2).

Rysunek 11.2. Otwieramy stronĊ internetową

àadowanie strony na ekran moĪe potrwaü kilka chwil, jeĞli áączysz siĊ z serwisem
uĪywanym przez wiele osób lub znajduje siĊ on na wolnych serwerach, lub teĪ posiadasz wolne áącze (np. áączysz siĊ przez telefon komórkowy w miejscu, gdzie jest sáaby
zasiĊg sieci). KtoĞ kiedyĞ uĪyá w odniesieniu do Internetu okreĞlenia „informatyczna
autostrada”. To dobre porównanie — na autostradzie teĪ czasem powstają korki. (Innym
zabawnym skojarzeniem dotyczącym WWW jest rozwiniĊcie tego skrótu jako World
Wide Wait — Ğwiatowe oczekiwanie).
Kliknij teraz dowolny obrazek lub tekst, nad którym wskaĨnik myszy przybiera postaü
ludzkiej dáoni ( ). Jest to odsyáacz (ang. link), który prowadzi do innej strony serwisu
albo do caákiem nowego serwisu WWW. W bieĪącym przypadku wiĊkszoĞü odsyáaczy
prowadzi tylko do innych stron wewnątrz tego samego serwisu.
Odsyáacze mogą mieü postaü tekstową — wówczas pojawiają siĊ jako podkreĞlony
tekst. Nie kaĪdy podkreĞlony tekst jest jednak odsyáaczem.
Strona www.pajacyk.pl zostaäa wybrana nieprzypadkowo. JeĈli masz ochotö, to przy
okazji przeglñdania stron WWW „nakarm” pajacyka, wspierajñc tö szczytnñ akcjö —
kliknij brzuszek pajacyka i zobacz, co siö stanie!
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Przyciski i skróty klawiszowe Safari
Spróbuj teraz w polu adresu wpisaü inny znany Ci adres serwisu internetowego (np.:
www.onet.pl, www.wpolityce.pl). Gdy juĪ to zrobisz, obejrzyj zawartoĞü strony, klikając
odsyáacze. SprawdĨ dziaáanie przycisków przeglądarki opisanych w tabeli 11.1 (nie
wszystkie zobaczysz na ekranie — póĨniej pokaĪĊ, jak siĊ zmienia, dodaje lub usuwa
przyciski ekranowe).
Tabela 11.1. Przyciski i skróty klawiszowe przeglądarki Safari
Przycisk
lub skrót

Funkcja
Przycisk PokaĪ poprzednią stronĊ — powoduje powrót do ostatnio oglądanej
strony (np. wyĞwietlanej przed klikniĊciem odsyáacza).
Przycisk PokaĪ nastĊpną stronĊ — cofa efekt dziaáania poprzedniego przycisku.
Powoduje zatrzymanie áadowania strony z serwera (przydaje siĊ, gdy strona áaduje
siĊ bardzo wolno i chcesz zrezygnowaü z jej oglądania). Przycisk jest widoczny
na pasku adresu z prawej strony podczas áadowania witryny.
OdĞwieĪa zawartoĞü strony (áaduje stronĊ ponownie z serwera WWW). Przycisk
jest widoczny na pasku adresu z prawej strony.
Dodanie strony do listy zakáadek (opisane dalej).
WyĞwietla pasek boczny (zawierający m.in. tzw. zakáadki).
UdostĊpnianie strony (np. przez e-mail).
Pokazuje miniaturki otwartych kart (podstron z zaáadowanymi serwisami WWW).
Przycisk Top Sites widoczny na pasku o nazwie Ulubione (menu Widok/PokaĪ
pasek ulubionych). Znaczenie tego widoku omawiam w punkcie poĞwiĊconym
zakáadkom.
Lista plików pobranych z Internetu z uĪyciem Safari.

Cmd oraz klawisz
+ (plus)

Skrót powiĊkszający czcionkĊ w przeglądanej witrynie WWW (przydatny dla osób
ze sáabszym wzrokiem).

Cmd oraz klawisz
– (minus)

Skrót zmniejszający czcionkĊ w przeglądanej witrynie WWW.

Cmd+P

Drukuje przeglądaną stronĊ. Przed jej wydrukowaniem warto kliknąü myszką
obszar centralny strony, gdyĪ przeglądarka czasami Ĩle interpretuje nasze polecenie
i drukuje bezsensowne fragmenty, np. ramkĊ z przyciskami.

Cmd+N

Otwiera nowe okno Safari, w którym moĪna zaáadowaü inny adres strony WWW.

Cmd+T

Otwiera nową kartĊ w tym samym oknie Safari; do nowej karty takĪe moĪna
zaáadowaü inny adres strony WWW.

Cmd+klikniĊcie

KlikniĊcie odsyáacza z przytrzymaniem klawisza Cmd otworzy nową kartĊ.

Pole adresu
i wyszukiwarki

W górnej czĊĞci okna Safari moĪesz wpisywaü adresy stron, które chcesz
odwiedziü, ale pole to pozwala teĪ wywoáaü funkcjĊ wyszukiwarki internetowej
(o wyszukiwaniu informacji w sieci piszĊ w dalszej czĊĞci rozdziaáu).

Rysunek 11.3 pokazuje, jak áatwo pracuje siĊ z kartami i oknami Safari (w kaĪdym
oknie lub kaĪdej zakáadce moĪna otworzyü inną stronĊ WWW).
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Rysunek 11.3. Karty i okna w przeglądarce Safari

Jak áatwo siĊ przekonaü, uĪywanie Safari jest bardzo proste i na pewno po kilku minutach klikania stanie siĊ dla Ciebie czynnoĞcią pozbawioną tajemnic!

Prosto do celu,
czyli zakäadki internetowe
Adresy WWW są na ogóá maáo czytelne i áatwo je zapomnieü. Na szczĊĞcie moĪna je
w prosty sposób zapisaü na specjalnej liĞcie tzw. zakáadek (ang. bookmarks), dziĊki
której poĪegnamy siĊ z problemami typu: czy to byá adres www.pko-sa.com.pl, czy
teĪ www.pekao.com.pl? RóĪnica jest doĞü istotna, gdyĪ wiele serwisów WWW, które
powstaáy zbyt póĨno, nie zdąĪyáo sobie zarezerwowaü czytelnych adresów i zająá je
wczeĞniej ktoĞ inny. Najáatwiej to zobaczyü w wyszukiwarce, gdzie po podaniu jednego sáowa kluczowego zostajesz odesáany do dziesiątków serwisów WWW, czasem
zupeánie nieadekwatnych do Twoich poszukiwaĔ!
Zakáadki w Safari definiuje siĊ nastĊpująco (rysunek 11.4):
 Otwórz stronĊ WWW, wpisując jej adres w polu adresowym przeglądarki.
 UĪyj skrótu Cmd+D i wskaĪ preferowane miejsce na zapisanie zakáadki, np.
pasek zakáadek widoczny na ekranie lub listĊ w menu Zakáadki. MoĪesz równieĪ uĪyü polecenia z menu aplikacji (Zakáadki/Dodaj zakáadkĊ).
W Safari moĪesz dodaü zakáadkĊ do kilku wygodnych lokalizacji:
 Menu Zakáadki. Jest to lista widoczna po klikniĊciu menu o tej nazwie lub przycisku PokaĪ pasek boczny ( ).
 MoĪesz dodaü katalog na zakáadki (polecenie Dodaj katalog zakáadek w menu
Zakáadki) i nastĊpnie grupowaü w nim wybrane strony.
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Rysunek 11.4. Dodawanie zakáadek w Safari
 Pasek Ulubione. Jest to specjalny pasek, który pokazuje siĊ po wybraniu pole-

cenia Widok/PokaĪ pasek ulubionych.
 Lista Top Sites ( ). Przycisk Top Sites jest widoczny na pasku o nazwie
Ulubione (zob. wyĪej). TuĪ po uruchomieniu Safari domyĞlnie startuje w widoku
Top Sites, czyli najczĊĞciej odwiedzanych stron. Widok ten moĪna nadpisaü,
definiując wáasną stronĊ startową (pokaĪĊ to dalej). Strony w tym widoku są
reprezentowane przez czytelne miniaturki. ZawartoĞü widoku jest dynamiczna,
ale jak pokazaáem na poprzednim rysunku, moĪesz do niego przypiąü wybrane
strony na staáe. To samo moĪesz uzyskaü teĪ bezpoĞrednio na ekranie — prze(przypinanie
suĔ mysz nad miniaturkĊ i uĪyj przycisku (usuwanie) lub
na staáe).
To wszystko! JeĞli zechcesz jeszcze kiedyĞ zaáadowaü zaznaczoną w ten sposób stronĊ,
bĊdziesz musiaá kliknąü zakáadkĊ w jednej z wybranych lokalizacji (rysunek 11.5).
Po jakimĞ czasie lista zakáadek na pewno stanie siĊ chaotyczna: albo bĊdzie ich za duĪo,
albo nie bĊdą Ci juĪ potrzebne. WejdĨ wówczas do menu Zakáadki i wybierz polecenie
Edycja zakáadek. Ujrzysz okienko, które pozwala zarządzaü listą zakáadek i organizowaü
je. MoĪesz tam tworzyü katalogi i przemieszczaü zakáadki (np. metodą „przeciągnij
i upuĞü”) oraz je usuwaü. Wybrane zakáadki moĪesz takĪe umieszczaü na tzw. pasku
ulubionych, widocznym tuĪ pod paskiem narzĊdzi (rysunek 11.15).
Wybrane strony moĔesz teĔ äatwo zapamiötywaè, umieszczajñc odsyäacze do nich
np. na biurku. W przeglñdarce Safari wystarczy w tym celu chwyciè ikonkö strony
znajdujñcñ siö tuĔ obok jej adresu, np.
(strona musi byè
wczeĈniej zaäadowana; aby ujrzeè ikonkö, kliknij pole adresu), i upuĈciè jñ w docelowej lokalizacji, np. na pulpit lub pasek zakäadek.
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Rysunek 11.5. Zakáadki w Safari

Opcje i konfiguracja Safari
Aplikacja Safari w zasadzie nie wymaga specjalnej konfiguracji ani dostosowywania
do naszych potrzeb, czasami jednak warto zajrzeü do jej parametrów — a nuĪ okaĪe siĊ,
Īe pewne domyĞlne ustawienia nie są dla nas optymalne.
Aby dostaü siĊ do preferencji przeglądarki, wejdĨ po prostu do menu Safari/Preferencje.
W ramach prostego üwiczenia pokazujĊ na rysunku 11.6, jak zmieniü domyĞlną stronĊ
początkową, która uruchamia siĊ tuĪ po starcie aplikacji Safari.

Rysunek 11.6. Preferencje przeglądarki Safari (ustawianie strony domowej)
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Preferencje Safari warto przestudiowaü, gdyĪ zawierają one wiele ciekawych opcji
i ustawieĔ. Na karcie Ogólne pokazanej na rysunku 11.6 moĪesz m.in. ustawiü:
 tzw. stronĊ domową, czyli stronĊ automatycznie áadowaną po uruchomieniu Safari;
 dáugoĞü historii oglądanych stron (nawet na komputerze osobistym zostaje Ğlad
Twojej aktywnoĞci internetowej!);
 katalog do zapisu pobieranych plików (domyĞlnie Pobrane rzeczy).
Ponadto na karcie Wyszukiwanie moĪesz zmieniü domyĞlną wyszukiwarkĊ internetową
(piszĊ o tym szerzej nieco dalej).

Bezpieczne uĔywanie Safari
Na innych kartach preferencji moĪesz zmieniü np.:
 wielkoĞü czcionki i kodowanie stron (karta Zaawansowane);
 zasady wypeániania formularzy na stronach internetowych (Safari moĪe je uzupeániaü danymi z ksiąĪki adresowej i wpisywaü hasáa; karta Formularze).
Przeglñdarka internetowa moĔe zapisywaè dane formularzy i hasäa podawane na stronach internetowych. JeĈli zgodzisz siö na wäñczenie takiej opcji, to weĒ pod uwagö
ryzyko zwiñzane z kradzieĔñ komputera — obca osoba, moĔe wrogo nastawiona,
bödzie mogäa je wykorzystaè do swoich celów! Zapisywanie haseä jest ryzykowne
takĔe wtedy, gdy masz maäe dzieci, które poprzez zwykäe klikanie uzyskajñ dostöp
do chronionych hasäem serwisów (np. aukcyjnych).

Rysunek 11.7 pokazuje panel preferencji Safari pozwalający na zapisywanie i uĪywanie
treĞci formularzy oraz haseá na stronach wymagających ich podawania.

Rysunek 11.7. Formularze i hasáa w Safari
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JeĞli wáączysz opcjĊ zapisywania haseá, to przeglądarka Safari bĊdzie staraáa siĊ zapisywaü i stosowaü hasáa wymagane przez niektóre serwisy — pamiĊtaj jednak, Īe wygoda
uĪytkowania nie zawsze idzie w parze z bezpieczeĔstwem.
Nigdy nie pozwalaj na zapisywanie haseä do serwisów, do których siö logujesz, jeĈli
nie pracujesz na prywatnym komputerze. JeĈli uĔywasz publicznego komputera Mac,
to na koniec sesji wymaĔ dane przeglñdania, uĔywajñc polecenia Historia/WymaĔ
polecenia i dane witryn lub menu Safari/WymaĔ historiö i dane witryn.

OpróĪnianie pamiĊci tymczasowej przeglądarki jest waĪne, poniewaĪ po jakimĞ czasie trafia do niej sporo danych, gdyĪ Safari trzyma je tam w celu przyspieszenia áadowania stron.
Przeglądarka Safari umoĪliwia takĪe wykasowanie zapamiĊtanych haseá. Aby to zrobiü,
wejdĨ do jej preferencji i wykonaj nastĊpujące czynnoĞci:
 Na karcie Formularze kliknij pole PokaĪ hasáa dla wybranych witryn (w dalszym
ciągu rysunek 11.7).
 Kliknij umieszczony obok przycisk Edycja i usuĔ pojedyncze wpisy lub wrĊcz
wszystkie (przycisk UsuĔ wszystko).
Hasáa moĪna zapisywaü nie tylko na komputerze lokalnym, ale w „chmurze”, w ramach
usáugi iCloud, tak aby staáy siĊ one dostĊpne dla innych aplikacji i urządzeĔ funkcjonujących w ramach tego samego konta Apple ID. Zagadnienia te opisujĊ w rozdziale 15.
Ostatnią funkcją, o której warto wiedzieü w kontekĞcie bezpieczeĔstwa, jest moĪliwoĞü
otwarcia sesji prywatnej, to znaczy takiej, która nie zapisuje Ğladów aktywnoĞci internetowej. Opcja ta jest dostĊpna jako polecenie menu Plik/Nowe okno prywatne. Warto
pamiĊtaü o tej moĪliwoĞci w przypadku korzystania z obcego komputera, np. w hotelu.

Wyglñd okna aplikacji Safari
JeĞli masz ochotĊ zmieniü wyĞwietlane na ekranie elementy (np. wyĞwietliü lub ukryü
pasek zakáadek lub przyciski), wejdĨ do menu Widok i przestudiuj zawarte tam opcje
i polecenia. W szczególnoĞci zwróü uwagĊ na polecenie Dostosuj pasek narzĊdzi (rysunek 11.8). MoĪesz dziĊki niemu „dorzuciü” do paska narzĊdzi wiele przydatnych
przycisków.
Z pokazanych na rysunku opcji warto np. wrzuciü na pasek narzĊdzi przycisk strony
domowej ( ) — aĪ dziw, Īe nie jest on domyĞlnie wáączony! Przydatne są takĪe
przyciski zooma, pozwalające áatwo zmieniaü rozmiar czcionek na pokazywanych
stronach.
JeĈli podczas przeglñdania Internetu rodzina zapyta Ciö, co robisz, z kamiennñ twarzñ
odpowiedz, Ĕe serfujesz (w internetowym slangu oznacza to „przechadzanie siö” po
serwisach WWW).
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Rysunek 11.8. Zmiana wyglądu okna aplikacji Safari

Wyszukiwanie informacji
Wspomniaáem juĪ, Īe odsyáacze mogą prowadziü do innych serwisów WWW. Najlepszym przykáadem bĊdzie tutaj korzystanie z wyszukiwarki internetowej, gdzie za pomocą
sáów kluczowych moĪesz odnaleĨü strony WWW, których adresów nie znasz, ale których ogólną zawartoĞü jesteĞ w stanie opisaü (wáaĞnie przy uĪyciu sáów kluczowych).
Wyszukiwarek internetowych jest bardzo duĪo i są czĊsto wbudowane w tzw. portale
internetowe. Portal internetowy to specjalny serwis WWW, który grupuje najbardziej
uĪyteczne usáugi, takie jak wyszukiwanie i podawanie informacji, poczta elektroniczna itp. WejdĨ przykáadowo na stronĊ portalu www.onet.pl (rysunek 11.9).

Rysunek 11.9. Serwis Onet jako przykáadowy portal internetowy

Oprócz przycisku Szukaj wywoáującego sam moduá wyszukiwarki zobaczysz tam wiele
uĪytecznych odsyáaczy, np. do wiadomoĞci, programu telewizyjnego.
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Zamiast wyszukiwarki dostĊpnej na stronie portalu internetowego moĪesz uĪyü wyszukiwarki wbudowanej w Safari. Aby to zrobiü, wpisz zamiast adresu jakiĞ ciąg znaków
(poszukiwane hasáo) — przeglądarka przejdzie do serwisu Google, zwracając wyszukane
strony odpowiadające zadanym kryteriom.
Wiele portali uĔywa domyĈlnie wyszukiwarki firmy Google, ale nie jest to reguäñ.
Ponadto uĔycie wyszukiwarki wbudowanej w portal moĔe zwracaè inne wyniki niĔ
bezpoĈrednie uĔycie serwisu Google.

Z reguáy portale internetowe mają doĞü podobną strukturĊ, choü oczywiĞcie róĪnią siĊ
wieloma drobiazgami, które przyciągają do nich internautów, czyli uĪytkowników
Internetu. PoniewaĪ o gustach siĊ nie dyskutuje, wybór ulubionego portalu pozostawiam Tobie. Zazwyczaj kaĪda z podstron portalu zawiera sporo reklam przedstawionych w formie graficznej, czĊsto animowanej. Spróbuj kliknąü myszą jeden z takich
obrazków i zobacz, co siĊ stanie.
Portale prezentowane w tej ksiñĔce säuĔñ wyäñcznie zilustrowaniu zagadnienia, jakim
jest poruszanie siö po stronach WWW. KolejnoĈè i stopieþ szczegóäowoĈci ich
prezentacji nie sñ bezpoĈrednio zwiñzane z ich rzeczywistñ popularnoĈciñ wĈród
internautów.

Wykonaj teraz proste üwiczenie praktyczne, które uĞwiadomi Ci, jak moĪna efektywnie
szukaü informacji w Internecie.
ZaáóĪmy, Īe Twoje dziecko dostaáo do napisania zadanie domowe na temat zabytków
Wrocáawia, a w domu nie ma ani jednej wartoĞciowej ksiąĪki na ten temat. MoĪe
znajdziesz coĞ w sieci?
Wpisz w polu adresowym Safari grupĊ sáów kluczowych (w tym przypadku wystarczy
wpisaü np. sáowo Wrocđaw). NaciĞnij klawisz Return. Na moim komputerze po kilku
sekundach zobaczyáem odsyáacze pokazane na rysunku 11.10.
Przechodzenie na kolejne strony za pomocą odsyáaczy ma tĊ wadĊ, Īe tracisz pierwotną
zawartoĞü okna przeglądarki. KaĪde nowe okno zakryje wczeĞniejsze wyniki poszukiwaĔ (zauwaĪ, Īe aktywny staje siĊ przycisk pozwalający powróciü do poprzedniego
ekranu).
JeĈli nie zadowoliä Ciö wynik poszukiwaþ, sprecyzuj dokäadniej ich zakres, modyfikujñc listö säów kluczowych. JeĈli lista odpowiedzi nie mieĈci siö na ekranie, pojawiajñ siö odsyäacze do kolejnych stron. Po prostu klikaj i patrz, co siö dzieje.

JeĞli nie chcesz, aby nowe strony przykrywaáy starą zawartoĞü ekranu, to zamiast tylko
klikaü odsyáacz, spróbuj kliknąü go, przytrzymując klawisz Cmd — przeglądarka otworzy
stronĊ wynikową w nowej karcie, a nie w karcie bieĪącej. MoĪesz takĪe po obejrzeniu
nowej strony cofnąü siĊ do pierwszego ekranu, klikając przycisk .
Karty znacznie uáatwiają nawigacjĊ pomiĊdzy wieloma otwartymi witrynami; wystarczy
je kliknąü, aby przeáączyü siĊ na serwis docelowy, i áatwo je zamknąü, klikając znak .
PamiĊtaj jednak, Īe zbyt wiele otwartych okien lub kart spowalnia zarówno pracĊ
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Rysunek 11.10. UĪywamy wyszukiwarki internetowej w Safari

komputera, jak i poáączenie z Internetem. Wynika to z tego, Īe pozornie nieaktywne
strony mogą zawieraü wbudowane elementy utrzymujące staáą áącznoĞü z serwerami,
np. pobierające dane, odĞwieĪające reklamy.
Wyszukiwanie informacji w Internecie okazuje siĊ naprawdĊ proste. Po odwiedzeniu
kilku stron WWW zdobĊdziesz doĞwiadczenie, które uáatwi Ci sprawne znajdowanie
interesujących serwisów WWW.
Korzystanie z wyszukiwarek wbudowanych w portale internetowe jest zazwyczaj obarczone ryzykiem, Īe wynik poszukiwaĔ nie bĊdzie zbyt zadowalający, a nawet moĪe
siĊ okazaü nieobiektywny (portale stosują róĪne metody pozycjonowania wyników).
UĪywając wyszukiwarki Safari, jednak masz gwarancjĊ korzystania z jednego z lepszych
serwisów wyszukiwania, jakim jest serwis Google (www.google.pl — rysunek 11.11).
Strona Google zwraca uwagĊ skromną szatą graficzną, w zasadzie ograniczoną do wyszukiwarki i okazyjnego obrazka (np. na rysunku logo firmy Google zostaáo przerobione tak,
aby uczciü ĝwiĊto NiepodlegáoĞci — kopia ekranu zostaáa wykonana 11 listopada i zachowaáem ją na pamiątkĊ).
JeĈli interesujñ Ciö wyszukiwarka i narzödzia Google, zajrzyj do ksiñĔki Aplikacje
Google (http://helion.pl/ksiazki/aplgoo.htm). Przekonasz siö wówczas, jaki bezmiar
moĔliwoĈci kryje to narzödzie i wszystkie aplikacje stworzone przez firmö Google dla
internautów XXI wieku!
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Rysunek 11.11. Wyszukiwarka internetowa firmy Google

Obok zwykáych treĞci internetowych moĪesz poprosiü serwis o wyszukanie obrazków
lub filmów na zadany temat — kliknij odsyáacze kategorii widoczne na stronie wyników wyszukiwania.

Pobieranie i instalowanie
programów na Macu
Internet jest kojarzony z przeglądarkami stron WWW i nie jest to chybione skojarzenie, gdyĪ prezentacja zawartoĞci stron WWW to najpopularniejszy sposób publikacji
komercyjnych i darmowych treĞci. Cechą gáówną serwisu WWW jest jego atrakcyjna
forma wizualna, pozwalająca na áatwy dostĊp do informacji, którymi chcieli siĊ podzieliü
autorzy.
W OS X Yosemite gáównym kanaáem dystrybucji certyfikowanych jakoĞciowo programów jest aplikacja App Store, która pozwala kupowaü (lub pobieraü darmowe) programy
przypisane nie do komputera, ale do Apple ID. Ten temat jeszcze omówiĊ w rozdziaáach 14. i 32., ale na razie poznasz klasyczny sposób wyszukiwania i instalacji programów na Macu.
Wiele serwisów WWW pozwala na pobieranie plików z programami, dokumentów czy
obrazków. ĝciągniĊcie pliku z takiego serwisu jest bardzo áatwe — po prostu klikasz
odsyáacz i zezwalasz (lub nie) systemowi na jego zapisanie lub uruchomienie. Plik jest
domyĞlnie zapisywany w specjalnym katalogu Pobrane rzeczy dostĊpnym z Findera
lub Docka.
Aby przetestowaü pobieranie programu z Internetu, proponujĊ proste üwiczenie. PokaĪĊ
w nim, jak pobraü na dysk program graficzny dla dzieci o nazwie Tux Paint. Program
ten nie zostaá wybrany przypadkowo — gwarantujĊ, Īe zapewni on wiele radoĞci dzieciom. Jest Ğwietnie pomyĞlany i, co waĪne, obsáuguje jĊzyk 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 juĪ dostĊpna w jĊzyku polskim. Aby pobraü program, kliknij odsyáacz
Pobieranie. Odszukaj tam programy oznaczone Mac OS X (programy w wiĊkszoĞci
przypadków są tworzone na okreĞlone systemy operacyjne). Zobaczysz dwa odsyáacze:
pierwszy zawiera program gáówny, drugi — dodatkowe pliki graficzne, które takĪe
warto Ğciągnąü, aby wzbogaciü moĪliwoĞci aplikacji.
Kliknij np. pierwszy odsyáacz, Tux Paint & Tux Paint Config., aby zainicjowaü pobieranie programu. Zwróü uwagĊ na prawy górny róg okna Safari — obserwujemy tam
proces áadowania (ikonka ). Pod koniec moĪemy nawet zostaü poinformowani
o pobraniu danych przez system (ikona pobranego elementu pojawi siĊ w Docku
w miejscu, z którego wywoáujemy Pobrane rzeczy).
Rysunek 11.13 pokazuje wynik operacji dla programu Tux Paint: zostaáy pobrane pliki
DMG (jak pamiĊtasz, są to obrazy dysków).
Po ich otwarciu w Finderze zobaczysz katalog, w którym znajdziesz ikonĊ sympatycznego pingwinka. Wrzuü ją do katalogu Programy, co zainstaluje na staáe nowy
program na Macu.
W wiĊkszoĞci przypadków programy dla Maca instaluje siĊ dokáadnie w taki sposób:
wrzucasz pobrany program do katalogu Programy, co pozwoli na jego áatwe odszukiwanie i uĪywanie. MoĪe siĊ jednak zdarzyü, Īe plik pobrany z Internetu bĊdzie odrĊbnym instalatorem, który po otwarciu przeprowadzi CiĊ przez proces instalacji w kilku
krokach, pytając o dodatkowe informacje (np. dysk docelowy, rejestracja online). Jest to
przypadek duĪych záoĪonych aplikacji, np.: NTFS for Mac, Parallels Desktop, Microsoft Office dla Maca.
Podczas pobierania musisz siĊ liczyü z tym, Īe duĪe pliki bĊdą wĊdrowaáy w Internecie
przez wiele minut, zanim dojdą do Twojego komputera, zwáaszcza w przypadku transferu danych z zagranicy lub jeĞli posiadasz wolne áącze.
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Rysunek 11.13. Pobieranie pliku z Internetu z uĪyciem przeglądarki Safari
Podczas gdy Twój komputer Ĉciñga plik, Ty moĔesz ciñgle korzystaè z przeglñdarki!

Pobieranie dokumentów z Internetu
Internet jest bogatą skarbnicą treĞci, które są za darmo dostĊpne dla wszystkich. Na
wielu stronach znajdziesz wartoĞciowe ksiąĪki i pojedyncze dokumenty, które warto
pobraü i przeczytaü. W wiĊkszoĞci przypadków o istnieniu takich dokumentów dowiadujesz siĊ ze strony WWW: widzisz odsyáacz, klikasz, plik „ląduje” w katalogu Pobrane
rzeczy. JeĞli jest to format znany i bezpieczny, np. PDF, to Mac go automatycznie otworzy
w programie Podgląd.
Pobierając zwykáe pliki, np. dokumenty lub obrazki, nie zawsze odpowiada Ci to, Īe
pliki są zapisywane do domyĞlnego katalogu Pobrane rzeczy. Na szczĊĞcie nie jest to
koniecznoĞü — przed rozpoczĊciem zapisu moĪesz okreĞliü miejsce docelowe. Wystarczy
w tym celu kliknąü odsyáacz prawym klawiszem, a nastĊpnie lewym klawiszem wybraü
nową lokalizacjĊ, np. katalog Biurko, Dokumenty. Przykáad pokazujĊ na rysunku 11.14.
Na liĞcie poleceĔ w menu podrĊcznym moĪesz nie tylko zmieniü miejsce zapisu, ale
wykonaü czynnoĞci zaleĪne od formatu. Przykáady:
 KaĪdy plik moĪesz zapisaü w dowolnym miejscu, niekoniecznie w katalogu
Pobrane rzeczy.
 Plik graficzny moĪesz skopiowaü do schowka i nastĊpnie wkleiü do dokumentu
lub e-maila.
 Odsyáacz moĪesz otworzyü w nowym oknie lub karcie (kliknij, przytrzymując Cmd).
 àącze (adres internetowy) moĪesz skopiowaü i wkleiü np. do e-maila albo wiadomoĞci iMessage — polecenie Kopiuj áącze.
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Rysunek 11.14. Pobieranie pliku z Internetu ze zmianą lokalizacji

Podziel siö tym, co widzisz!
Przycisk
ukrywa interesujące menu grupujące polecenia udostĊpniania stron wyszukanych w programie Safari. DziĊki temu nie opuszczając programu, moĪesz wysáaü
stronĊ np. przez e-mail albo jako wiadomoĞü iMessage (rysunek 11.15).

Rysunek 11.15. UdostĊpnianie stron wyszukanych w Safari

StronĊ moĪesz takĪe przesáaü do swojego konta w serwisie spoáecznoĞciowym. Przykáadowo: jeĞli posiadasz konta w serwisach Twitter, Facebook, LinkedIn, to na Macu
moĪesz zapisaü dane pozwalające na automatyczne logowanie siĊ do nich, aby wysáaü
odsyáacz innej osobie (innym osobom). OczywiĞcie jest to czynnoĞü jednorazowa. Na
rysunku 11.16 pokazujĊ przykáad dla konta Twitter.
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Rysunek 11.16. Zaüwierkaj na Twitterze i podziel siĊ interesującą stroną!

JeĞli skonfigurujesz konto Twittera w Macu, to jego uwierzytelnienia (nazwa uĪytkownika,
hasáo) zostaną zapisane i nastĊpnym razem bĊdzie juĪ moĪna „üwierkaü” bezpoĞrednio
do serwisu, informując swoich znajomych o ciekawostkach znalezionych w sieci!

ćciñganie plików z serwerów FTP
Czasami pojawia siĊ potrzeba udostĊpniania duĪej iloĞci danych bez budowania kosztownej prezentacji w formie strony WWW (jej utworzenie to koszt czasu specjalistów,
tzw. webmasterów, i koniecznoĞü jej staáej „pielĊgnacji”). Przykáady serwisów udostĊpniających dane znajdziesz wáaĞciwie wszĊdzie, szczególnie w witrynach firm, które
sprzedają oprogramowanie i udostĊpniają np. jego wersje testowe do ĞciągniĊcia w celu
wypróbowania przed zakupem. Oprócz tego w sieci jest mnóstwo darmowego i czĊsto
znakomitej jakoĞci oprogramowania tworzonego przez pasjonatów. Nie pytajmy, skąd
siĊ oni biorą i czy na ich twórczoĞci nie cierpi ich Īycie osobiste (pisanie programu to
naprawdĊ ciĊĪka praca) — dobrze, Īe tacy ludzie w ogóle są, gdyĪ w przeciwnym razie
kaĪde klikniĊcie w Internecie byáoby páatne.
Serwisy internetowe udostĊpniające duĪe iloĞci danych uĪywają do tego celu tzw. serwerów FTP (skrót od angielskiego terminu File Transfer Protocol — protokóá transferu
plików). Aby odczytaü zawartoĞü serwera FTP, wymagany jest albo specjalny program,
tzw. klient FTP, albo… program Finder!
Jak widaü na przykáadzie pokazanym na rysunku 11.17, aby wejĞü do serwera FTP
Helionu (adres: ftp.helion.pl), trzeba w Finderze wybraü polecenie IdĨ/Poáącz z serwerem. Wpisz tam podany wyĪej adres serwera, wybierz tryb anonimowy (goĞü) lub
autoryzowany (wtedy musisz znaü nazwĊ uĪytkownika i hasáo przyznane przez administratora serwisu) i kliknij Poáącz.
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Rysunek 11.17. àączymy siĊ z serwerem plików ftp.helion.pl

JeĞli serwer dopuszcza zewnĊtrzne poáączenia i nie wymaga podania hasáa, to zawartoĞü
jego katalogów zobaczysz po krótkim czasie w nowo otwartym oknie Findera.
Od tego momentu dziaáają zazwyczaj operacje pobierania plików (np. z uĪyciem metody
„przeciągnij i upuĞü” albo „kopiuj i wklej”). MoĪesz dziĊki temu pobraü plik z serwera
FTP na biurko lub do innego katalogu w komputerze.
Niestety, Finder nie pozwala na wysyäanie danych na dowolne serwery FTP. Aby to
robiè, musisz uĔyè osobnego programu, co opisujö w kolejnym punkcie.

Aplikacja do obsäugi FTP
OS X co prawda nie zawiera wbudowanego programu pozwalającego na wysyáanie
danych do serwera FTP, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką aplikacjĊ pobraü
z sieci. Polecam wypróbowanie programu FileZilla, który moĪna znaleĨü na stronie:
http://filezilla-project.org. Kliknij przycisk Download i wybierz wersjĊ ukrytą pod
odsyáaczem Download FileZilla Client (All platforms). Pobrany plik programu (Install
FileZilla) naleĪy otworzyü i przejĞü przez procedurĊ instalacji. W jednym z okienek na
pytanie dotyczące instalacji programów MacKeeper i ZIP Cloud najlepiej odpowiedz,
wybierając Skip (pomiĔ), i przejdĨ do instalacji wáaĞciwego programu FileZilla, bez
zbĊdnych w tym momencie programów dodatkowych.
W jej efekcie w komputerze znajdziesz w katalogu Programy áatwy w obsáudze program
do transferu plików pomiĊdzy komputerem a serwerami FTP. (JeĞli program uruchomi
siĊ w jĊzyku angielskim, to moĪesz go przestawiü na jĊzyk polski w menu File/
Settings).
Rysunek 11.18 pokazuje stronĊ pobierania aplikacji FileZilla.
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Rysunek 11.18. FileZilla dla OS X

UĪywanie programu FileZilla jest bardzo proste: wpisz w polach w górnym pasku
ekranu adres serwera, nazwĊ uĪytkownika i hasáo dostĊpowe, a nastĊpnie naciĞnij przycisk Szybkie áączenie. Po poprawnym uwierzytelnieniu w prawym panelu zobaczysz
zasoby serwera, do którego moĪna wrzucaü pliki z lewego panelu (Twój komputer).
OczywiĞcie moĪesz pobieraü pliki, a nawet je usuwaü, pod warunkiem Īe masz takie
uprawnienia nadane przez administratora serwera FTP.
Posiadanie aplikacji do transferu FTP jest niezbĊdne, gdy musisz w ten sposób przesyáaü pliki lub dokumenty. W dalszej czĊĞci ksiąĪki pokaĪĊ jeszcze, jak wysyáaü na
swój serwer WWW pliki utworzone za pomocą programu iWeb (Ğwietny kreator stron).
Wielkim uáatwieniem jest to, Īe ma on… wbudowaną aplikacjĊ do transferu FTP
i moĪesz siĊ obyü bez programów dodatkowych typu FileZilla. JeĞli jednak chcesz
zaglądaü bezpoĞrednio na swój serwer WWW, uĪywając do transferu plików protokoáu FTP, to program typu FileZilla wydaje siĊ niezbĊdny.

A moĔe inne przeglñdarki internetowe?
Safari nie jest oczywiĞcie jedyną przeglądarką serwisów WWW, jakiej moĪesz uĪyü.
Wielu zaawansowanych uĪytkowników woli korzystaü z innych produktów, które są
udostĊpniane za darmo i pod pewnymi wzglĊdami są lepsze niĪ Safari.
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JeĞli odczuwasz potrzebĊ eksperymentowania, to odwiedĨ nastĊpujące strony:
 http://www.google.com/chrome (przeglądarka Chrome firmy Google);
 http://mozillapl.org (przeglądarka Firefox, program pocztowy);
 http://www.opera.com (przeglądarka Opera).
Instalacja przeglądarki innej niĪ Safari nie jest wskazana, jeĞli uĪywasz laptopa. Okazuje
siĊ, Īe Safari jest tak zoptymalizowana pod kątem sprzĊtu Apple, Īe czas pracy na
baterii jest znacznie dáuĪszy pod warunkiem uĪywania Safari.
Instalacja przeglñdarki innej niĔ Safari zazwyczaj zastöpuje tzw. domyĈlnñ przeglñdarkö internetowñ. Przeglñdarka domyĈlna to aplikacja uruchamiana automatycznie po
klikniöciu odsyäacza internetowego (np. wbudowanego w program lub dokument).

Nie bĊdĊ tutaj rekomendowaá Īadnej konkretnej przeglądarki, gdyĪ… sam uĪywam kilku.
Okazuje siĊ bowiem, Īe nawet gdy przyzwyczaimy siĊ do jakiejĞ konkretnej przeglądarki, to zawsze znajdzie siĊ strona, która nie dziaáa w niej dobrze, i warto mieü jakąĞ
inną w zanadrzu (albo w pasku Docka).
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e-mail, 187
IP, 163
MAC, 152
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AirDrop, 347–349
AirPlay, 292, 303, 339, 349
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aktualizacja systemu, 45, 355, 359
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zwykáy, 286
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aparat fotograficzny, 287
aplikacja, Patrz program
aplikacje
IOS, 297
uruchamiane z Docka, 78
uruchamiane z Findera, 79
uruchamiane z Launchpada, 80
wielookienkowe, 83
wymuszanie zamkniĊcia, 89
Apogee GiO, 338
App Store, 225, 291, 435
Apple ID, 43, 225, 299, 351
Apple TV, 31
Apple Watch, 32
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Asystent Boot Camp, 415
Asystent Migracji, 415
audio, 291
Automator, 415
automatyczny zapis dokumentów, 68, 72
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bajt, 92
bankowoĞü elektroniczna, 214, 215
bezpieczeĔstwo, 162
biblioteka
iMovie, 307, 313
iPhoto, 278
iTunes, 292, 302
biurka wirtualne, 137, 143
Biurko, 50, 379
blokowanie reklam, 436
Bluetooth, 27, 157, 362
Boot Camp, 423, 430
bramka VoIP, 223
butelka, bottle, 431

C
CAPTCHA, 212
Centrum powiadomieĔ, 50, 139, 341–345
zdarzenia z kalendarza, 408
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darmowe
konto pocztowe, 186, 189
programy, 435–437
rozmawianie, 224
widgety, 141
Dashboard, 137, 139
preferencje, 142
data i czas, 383
Dock, 52, 63, 78
modyfikowanie zawartoĞci, 383
opcje, 381
dodawanie
urządzenia Bluetooth, 362
widgetów, 140, 343
zakáadek, 170
dogrywanie danych, 134
dokument, 91, 96
dokument tekstowy, 247
dokumenty
kopiowanie, 123, 125
odzyskiwanie, 135
przenoszenie, 126
wklejanie, 123
dostĊp
do Internetu, 149, 157
do konta e-mail, 188
do makr systemowych, 381
do pliku kluczy, 415
szerokopasmowy, 150
wdzwaniany, dial-up, 153
dostosowywanie
funkcji Dashboard, 142
funkcji Exposé, 142
klawiatury, 388
okna Findera, 114, 115
DRM, 293
Dropbox, 107, 232
drukarka, 29, 392
drukowanie, 74
drukowanie zdjĊü, 285
DSL, 153
dysk
AirPort Time Capsule, 373
internetowy, 232
optyczny, Patrz páyta optyczna
sieciowy, 30
SSD, 20, 92
systemowy, 103
twardy, 26, 92
wirtualny, 99
zewnĊtrzny, 30, 94, 373, 376
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edycja
szablonu zwiastuna, 322
tekstów, 62, 64
edytor
grafiki, 267
Pages, 242
skryptów, 415
TextEdit, 68
efekt Kena Burnsa, 316
efekty
dĨwiĊkowe, 319
przejĞcia, 308
wideo, 319
ekran, 24
iDVD, 332
iTunes, 292
GarageBand, 338
Launchpad, 81
Pages, 243
startowy, 50
eksportowanie projektu wideo, 321
e-mail, Patrz poczta elektroniczna
Exposé, 137, 138, 142

F
FaceTime, 352
film, 305, 308
Finder, 79, 109, 363
dostosowywanie okna, 115
dostosowywanie widoków, 114
inteligentny katalog, 366
interfejs uĪytkownika, 110
karty, 127
preferencje, 363
preferencje aplikacji, 116
skróty klawiszowe, 364
widok Cover Flow, 114
widok Ikony, 111
widok Kolumny, 113
widok Lista, 111
FireWire, 28
fizyczny adres karty sieciowej, 152
format
DMG, 371
M4A, 293, 302
MBOX, 206
ML, 206
MP3, 293, 302
RTF, 68
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formatowanie
arkusza, 250
daty i czasu, 386
dysku, 420
dysku USB, 374
tekstu, 68
forum internetowe, 209
freeware, 141
FTP, File Transfer Protocol, 181
funkcja
Dashboard, 139
Exposé, 138
Handoff, 166, 354
hotspot, 157
Mission Control, 87, 137
papeterii, 202
Spaces, 143
VoiceOver, 392
funkcje
klawiszy, 54
okna Findera, 116

G
Gadu-Gadu, 211
GarageBand, 337–340
gáadzik, touchpad, 24, 55, 389
gáoĞniki, 29
gra na instrumentach, 338, 436
Grab, 415
grafika na Macu, 263
Grapher, 416
gwarancja, 35–37

H
haker, 162
hakowanie systemu, 404
Handoff, 354
hasáo, 45, 173, 228
hasáo SMS, 214
hotspot, 157, 353

I
iBooks, 413
iCloud, 231
biblioteka iPhoto, 289
cena, 235
chmura rodzinna, 235
konfiguracja usáug, 235
panel w Windows, 237
zarządzanie pojemnoĞcią, 236
zastosowania, 234
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iCloud Drive, 107, 231
identyfikator
Apple ID, 44
sieci SSID, 43, 154
iDVD, 331
ekran gáówny, 333
informacje o projekcie, 336
nowy projekt, 332
preferencje projektu, 334
ikona, 62, 78
ikony statusowe, 50
iLife, 11, 38
iMac, 23
iMagazine, 439
IMAP, 190, 191
iMessage, Patrz WiadomoĞci
iMovie, 291, 305
biblioteka, 313
biblioteki Ĩródáowe, 307
efekty specjalne, 319
importowanie danych, 310
interfejs, 307
linia czasu, 307, 318
nowy projekt, 309, 316
okno podglądu, 308, 315
przyciski, 308
szablon zwiastuna, 322
wyrównanie kolorów, 315
iMovie Theater, 306, 317
import
páyt CD, 292
poczty e-mail, 206
zdjĊü i filmów, 272, 310, 350
informacje o systemie, 376, 417
instalacja
aplikacji, 177, 370
SimplyBurns, 132
systemu, 46
Windows, 424, 429
Instant hotspot, 353
interfejs programu iMovie, 307
interlinia, 69
Internet, 149
anonimowoĞü, 162
bezpieczeĔstwo, 162
pobieranie dokumentów, 179
pobieranie programów, 177
IOS, 49, 295
iPad, 31, 291, 347
iPhone, 31, 291, 347
iPhoto, 201, 271
biblioteka, 278
drukowanie, 285
import zdjĊü, 272
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iPhoto
integracja z iCloud, 289
pokaz slajdów, 284
poprawianie zdjĊü, 279, 282
porządkowanie fotografii, 275
przeglądanie kolekcji, 274
rodzaje albumów, 286
rozpoznawanie twarzy, 277, 278
udostĊpnianie zdjĊü, 282
zdjĊcie kluczowe, 274
iPod, 291
iTunes, 291
autoryzacja biblioteki, 295
import páyt CD, 292
obsáuga podcastów, 300
radio internetowe, 300
synchronizacja biblioteki, 295
wspóápraca z urządzeniami 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
jądro 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
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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
modyfikujące, 387
specjalne, 60
klip wideo, 309
klonowanie dysków, 47
kolekcja zdjĊü, 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 powiadomieĔ, 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 uĪytkownika, 44
poáączenia, 158, 161
programu Mail, 191, 204
routera, 155, 156
Safari, 171
sieci domowej, 155
systemu, 379
Konsola, 403, 416
konta uĪytkowników, 393
Kontakty, 199
konto
Apple ID, 225–229
internetowe Microsoft, 260
pocztowe, 186
uĪytkownika, 53, 394
kopia
bezpieczeĔstwa, 101
zapasowa urządzenia, 355
kopiowanie, 123, 125
korekcje wideo, 314
korekta jĊzykowa dokumentu, 72
Kosz, 78, 135
bezpieczne opróĪnianie, 117
KsiąĪka adresowa, 199
kupowanie w sieci, 220
kursor, 54

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

ã
áącza inteligentne, 72

M
Mac, 13
Mac mini, 22
MacBook Air, 22
MacBook Pro, 22
Mail, 190
archiwizacja poczty, 203
dodawanie konta e-mail, 194
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edycja parametrów, 195
edytor znaczników, 202
import poczty, 207
kasowanie wiadomoĞci, 196
konfiguracja konta, 195
konfiguracja programu, 191, 204
okno gáówne, 192
papeterie, 204
przyciski, 193, 194
skróty klawiszowe, 193, 194
tworzenie listu, 198
usuwanie wiadomoĞci, 204
zaáączniki, 201
Mail Drop, 201
makra klawiatury, 386
makro systemowe, 381
mapy Google, 218
mapy i táa w filmach, 319
maszyna
czasu, 372
wirtualna, 428
matryca IPS, 19
menu
aplikacji, 50, 82
podrĊczne, 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
moduá sáownikowy, 72
modyfikowanie materiaáu wideo, 314
monitor, 390
aktywnoĞci, 416
zewnĊtrzny, 361
muzyka, 217, 291
mysz, 24, 54, 389
mysz Magic Mouse, 55

N
nadzór rodzicielski, 395
nagrywanie
danych, 128
páyty DVD, 331, 334
nagrywarka, 25
Nalepki, 409
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napisy w filmach, 319
naroĪniki aktywne, 382
narzĊdzia
do edycji bloków tekstowych, 244, 245
dyskowe, 130, 416, 419
formatowania, 249, 250
sieciowe, 416
znaczników, 203
nazwa katalogu, 102
NTFS, 422
Numbers, 248
formuáy, 251
narzĊdzia formatowania, 249, 250
zakáadki arkuszy, 249
numer seryjny urządzenia, 37

O
obracanie zdjĊü, 270
obraz dysku, 99, 371
obróbka wideo, 314
obsáuga
formatu NTFS, 422
iMovie, 307
konta pocztowego, 190
podcastów, 300
odbieranie poczty, 195
odáączanie urządzeĔ, 364
odsyáacz, 70, 167
odtwarzacz
DVD, 411
iTunes, 60
MP3, 302
odzyskiwanie
dokumentów, 135
hasáa do komputera, 228
Office 2011 dla komputerów Mac, 257
Office 365, 257–261
oglądanie filmów, 291, 305
okna systemu, 81
okno, 82
powiĊkszanie, 84
Preferencje systemowe, 86
programu Mail, 192
prywatne Safari, 173
przesuwanie zawartoĞci, 85
suwaki, 85
zamykanie, 83
zmiana poáoĪenia, 85
zmiana rozmiaru, 85
zmniejszanie, 84
OneDrive, 232
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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
oszczĊdzanie energii, 390
otwieranie dokumentu, 96–98

P
Pages, 242
dokument tekstowy, 247
narzĊdzia, 244, 245
pasek narzĊdziowy, 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
pamiĊü
flash, 92
RAM, 26
panel
Dashboard, 139
DostĊpnoĞü, 392
Drukarki i skanery, 392
Gáadzik, 389
iCloud, 236, 433
Klawiatura, 387
Monitory, 390
Mysz, 389
Nadzór rodzicielski, 395
Ochrona i prywatnoĞü, 386
Ogólne, 386
OszczĊdzanie energii, 390
Preferencje systemowe, 383, 384
UĪytkownicy 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
páatnoĞci, 227
páatnoĞci wewnĊtrzne, 228
páyta optyczna, 93, 94
anulowanie nagrywania, 131
nagrywanie wielosesyjne, 134
o podwójnej pojemnoĞci, 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 wiadomoĞci, 206
odbieranie wiadomoĞci, 195
program Mail, 190
wysyáanie wiadomoĞci, 198
zakáadanie konta, 187
zaáączniki, 197, 200
podcasty, 291, 300
podcasty w iTunes Store, 301
Podgląd, 267, 268, 404
kadrowanie, 269
konwersja formatów, 269
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obracanie zdjĊü, 270
otwieranie wielu plików, 268
podpisywanie plików, 270
poprawianie zdjĊü, 269
szczegóáy zdjĊü, 269
zmiana rozmiaru, 269
znakowanie, 270
znakowanie plików, 269
podgląd obrazu, 99
podáączanie
instrumentu, 337
urządzenia, 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
WymuĞ koniec, 89
Zachowaj, 95
polskie znaki, 65
poáączenie
Bluetooth DUN, 159
szyfrowane, 214
z Internetem, 149

dostĊp szerokopasmowy, 150, 153
dostĊp wdzwaniany, 153
telefon komórkowy, 157
z serwerem FTP, 181
ponowne uruchamianie komputera, 89
POP3, 190, 193
poprawianie zdjĊü, 269, 279, 282
porównywarki cen, 218
portal internetowy, 174
porządkowanie fotografii, 275
poszukiwanie pracy, 216
powiadomienie o zdarzeniu, 409
powáoka, shell, 399
powáoka bash, 402
praca z zewnĊtrznym monitorem, 361
prawa dostĊpu DRM, 293
preferencje
przeglądarki 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
KsiąĪka adresowa, 199
MacCommander, 368
Mail, 49, 52, 190
Mission Control, 60
MyBrushes:, 265
Nalepki, 409
NarzĊdzie 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
Podgląd, 267
Profil Systemu, 376
QuickTime, 49
QuickTime Player, 321, 412
Safari, 52
Seashore, 264
SimplyBurns, 129, 131, 133
Skype, 223
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Sáownik, 410
Spotlight, 52, 118
TextEdit, 63, 64, 68, 95
Time Machine, 49, 204, 372
Tux Paint, 264
VoiceOver, 417
WiadomoĞci, 351
Wyrównanie kolorów, 315
programy
administracyjne, 415, 416
uĪytkowe, 407
projekt witryny WWW, 325
projekty wideo, 317
protokóá
IMAP, 190
POP3, 190
SMTP, 191
TCP/IP, 150, 181
VoIP, 223
prywatnoĞü, 386
przechwytywanie obrazu, 311, 312
przeciągnij i upuĞü, drag and drop, 125
przeglądanie strony internetowej, 166
przeglądarka internetowa, 166, 184, 386
Chrome, 166
Firefox, 166
Opera, 166
Safari, 49, 52, 165
przeglądarka okáadkowa, 113
przemapowanie ukáadu 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 páyty 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
bezpieczeĔstwo, 172
karty, 175
kasowanie haseá, 173
okno aplikacji, 173
okno prywatne, 173
opcje, 171
pasek narzĊdzi, 173
pasek Ulubione, 170
preferencje, 172
przycisk Top Sites, 170
przyciski, 168
skróty klawiszowe, 168
zakáadki, 169
Schowek, 123, 266
SDXC, 28
serwer
FTP, 181, 329
aukcyjny, 220
pocztowy, 185
poczty przychodzącej, 187
poczty wychodzącej, 187
serwis
aukcyjny, 219
CPU Benchmarks, 33
EveryMac.com, 33
MacRumors, 34
encyklopedyczno-sáownikowy, 222
serwisy spoáecznoĞciowe, 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
sieü, 27
LAN, 151
Wi-Fi, 43, 154
SimplyBurns
kasowanie zawartoĞci páyty, 133
nagrywanie páyty, 133
skaner, 392
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skrót klawiszowy, 369, 370
Sáownik, 410
sáowniki jĊzykowe, 73
sáuchanie
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
sprzĊt
nowy, 19
uĪywany, 34
SSD, solid-state storage, 20
SSID, 154
strona domowa, 172
struktura
katalogów, 103
serwisu WWW, 327
strumieĔ zdjĊü, 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 jĊzykowa, 72
odsyáacze internetowe, 71
style, 68
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Time Capsule, 416
Time Machine, 47, 372
táo, 380
táo biurka, 284
token, 214
tryb Parallels Desktop, 430
tryby przeglądania zdjĊü, 274
Tux Paint, 177
tworzenie
albumu, 286
biurka, 144
dokumentów, 91
filmu, 308, 317
formuá, 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
udostĊpnianie
wideo, 320
zdjĊü, 282, 290
ukáad klawiatury, 66, 385, 426
uáatwienia dostĊpu, 392
uruchamianie
komputera, 45
programów, 62, 78
urządzenia
Bluetooth, 362
peryferyjne, 29
USB 3.0, 28
usáuga
Dropboksa, 107
iCloud, 107, 234
iCloud Drive, 232
Office 365, 261
OneDrive, 107
ZnajdĨ mój iPhone, 234
usáugi internetowe, 396
ustawianie rozdzielczoĞci, 361
ustawienia
monitora, 391
regionalne, 385
witryny, 329
usuwanie
danych, 117
e-maili, 192
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kont, 394
konta e-mail, 194
materiaáów wideo, 312
programów, 370, 372
wiadomoĞci, 204
widgetów, 343
znacznika, 120
usypianie komputera, 62, 88
uĪycie
funkcji AirDrop, 348
iCloud Drive, 233

V
VDSL, 153

W
wejĞcie audio, 28
WiadomoĞci, 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
wielozadaniowoĞü, 87
Wi-Fi, 27 154
Windows, 419
wirtualne biurka, Patrz Spaces
wklejanie, 70, 123, 125
wáasna strona WWW, 324
wáasne skróty klawiaturowe, 388
wskaĨniki myszy, 55
wspóáuĪytkowanie
komputera, 393
systemu, 379
wstawianie grafiki, 70, 245
wtyk RJ-45, 153
WWW, World Wide Web, 165
wybór
jĊzyka i klawiatury, 42
sieci Wi-Fi, 43
wydruk dokumentu, 74
wygaszacz ekranu, 380
wyjĞcie
audio, 28
wideo, 28
wykrywanie sieci Wi-Fi, 154
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wyáączanie komputera, 89
wymiana plików przez Bluetooth, 417
wymuszanie zamkniĊcia aplikacji, 89
wyrównanie akapitów, 69
wysyáanie wiadomoĞci e-mail, 198, 199
wyszukiwanie
danych, 118
informacji, 174
muzyki, 217
wyszukiwarka
Spotlight, 118
systemowa, 52
wyĞwietlanie ĞcieĪki dostĊpu, 106

Y
YouTube, 317

Z
zakáadki, bookmarks, 169
zakoĔczenie pracy systemu, 88
zakup komputera, 21
zaáączniki
graficzne, 201
poczty elektronicznej, 197, 200
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zamykanie aplikacji, 83
zapis haseá aplikacji, 234
zapisywanie
dokumentów, 95
haseá, 173
zarządzanie
biurkami, 137
kontem Apple ID, 226
materiaáami wideo, 313
wersjami dokumentów, 72
zawartoĞcią iPada, 355
zasoby systemu, 103
zdarzenia kalendarzowe, 408
zdjĊcie kluczowe, 274
znaczniki, tags, 120
znak @, 187
znakowanie plików, 120
znakowanie zaáączników, 202
zrzut ekranu, 266
do pliku, 266
do schowka, 266, 267
zwiastun, trailer, 306, 317, 321
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