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Logo Apple jest znakiem towarowym firmy Apple 
Computer, Inc., zarejestrowanym w USA i w innych 
krajach. U˝ycie znaku logo Apple (Opcja-PodnoÊnik-K) 
w celach komercyjnych bez wczeÊniejszej pisemnej 
zgody firmy Apple mo˝e stanowiç naruszenie prawa 
o znakach towarowych i nieuczciwej konkurencji.

Apple, logo Apple, FireWire, iCal, iLife, iMovie, 
iPod, iTunes, Mac, Mac OS i QuickTime sà znakami 
towarowymi firmy Apple Computer, Inc., 
zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. 
Finder i Tiger sà znakami towarowymi firmy Apple 
Computer, Inc. 

 

Exposé

 

, Finder, GarageBand, iDVD, 
iPhoto, iSight, Safari, SnapBack, Spotlight, SuperDrive 
i Tiger sà znakami towarowymi firmy Apple Computer, 
Inc. iTunes Music Store jest znakiem serwisowym Apple 
Computer, Inc., zarejestrowanym w USA i w innych 
krajach.

.Mac jest znakiem serwisowym Apple Computer, Inc.

Poniewa˝ Apple cz´sto wypuszcza nowe wersje 
oprogramowania, ilustracje w niniejszym podr´czniku 
mogà si´ nieznacznie ró˝niç od tego, co zobaczysz na 
ekranie.



       
A Prezentujemy Mac OS X Tiger
Mac OS X daje pot´˝ne mo˝liwoÊci dzi´ki nowym 
funkcjom takim jak wyszukiwarka Spotlight, widgety 
Dashboard, wiadomoÊci RSS w przeglàdarce WWW oraz 
czterostronne wideokonferencje.

 Spotlight Wyszukuje wszystko, wsz´dzie, zawsze. Natychmiast.

 Dashboard Natychmiastowy dost´p do specjalnych programów.

 iChat AV Wideokonferencja czterech osób naraz.

 Safari RSS Przeglàdanie najnowszych wiadomoÊci z Internetu.

 Automator Automatyzacja zadaƒ.
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Spotlight
Za pomocà Spotlight mo˝esz znaleêç na komputerze wszystko w czasie rzeczywistym, 
w miar´ jak wpisujesz szukany tekst. Mo˝esz przeszukiwaç ca∏y dysk w poszukiwaniu 
dokumentów, listów poczty, kontaktów, wpisów do kalendarza, muzyki, filmów, 
zdj´ç, zak∏adek i programów.

Aby wyszukaç, kliknij
w znaczek Spotlight, po czym

wpisz kilka liter lub s∏ów.

Kliknij, aby zobaczyç
pokaz przezroczy.

Okno Spotlight pokazuje
wszystkie wyniki

wyszukiwania w grupach.

Kliknij, aby wyÊwietliç
lub ukryç grup´.

Menu Spotlight pokazuje 20
ostatnio otwieranych rzeczy.

Kliknij w rzecz, aby jà otworzyç.



  

 

Kliknij, aby wybraç sposób 
grupowania wyników.

Uporzàdkowane wyniki

Aby przejrzeç wszystkie 
wyniki przeszukiwania, 
wybierz Poka˝ wszystko 
z menu Spotlight, aby 
otworzyç okno Spotlight. 
Wyniki mo˝esz 
grupowaç, sortowaç 
i ograniczaç. Mo˝esz 
te˝ wyÊwietliç podglàd 
obrazków oraz 
dodatkowe informacje 
o znalezionych rzeczach.

Kliknij, aby pogrupowaç,
posortowaç lub ograniczyç

wyniki wyszukiwania.

Kliknij, aby zobaczyç 
dodatkowe informacje.

To sà dane, za pomocà których 
Spotlight znalaz∏ ten obrazek.

Przeciàgaj rzeczy, aby okreÊliç 
priorytet przeszukiwania. 
Wy∏àcz kratk´, jeÊli nie chcesz, 
aby dana rzecz by∏a 
pokazywana.

Preferencje Spotlight

Mo˝esz przydzieliç 
priorytety 
poszczególnym typom 
rzeczy, których chcesz 
szukaç. JeÊli nie chcesz 
przeszukiwaç niektórych 
teczek lub dysków, 
kliknij w PrywatnoÊç, 
po czym zaznacz rzecz.

Wybierz skrót, który wyÊwietli 
pole szukania Spotlight.
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Spotlight… wsz´dzie
Wyszukiwarka Spotlight jest dost´pna wsz´dzie w Mac OS X Tiger, w tym w Finderze, 
w Preferencjach systemowych, w programach Mail, Address Book i w ró˝nych innych 
miejscach. Kryteria wyszukiwania mo˝esz zachowaç tworzàc Inteligentnà teczk´, 
która automatycznie uaktualnia swojà zawartoÊç za ka˝dym razem, gdy jà otwierasz.

Po wprowadzeniu szukanego tekstu
mo˝esz kliknàç w Zachowaj, aby

utworzyç Inteligentnà teczk´.

Wpisz kilka liter lub
s∏ów, aby zaczàç

przeszukiwaç pliki.

Kliknij w Inteligentnà
teczk´, aby zobaczyç jej

zawartoÊç lub zmieniç
kryteria szukania.

Kliknij w przycisk Dodaj (+), aby
wprowadziç dodatkowe kryteria.



  

 

Wpisz kilka liter lub s∏ów, aby 
znaleêç preferencj´.

Szukanie preferencji

Aby odszukaç i zmieniç 
ustawienie preferencji, 
otwórz Preferencje 
systemowe i wpisz kilka 
liter lub s∏ów do pola 
szukania. Spotlight 
rozumie nawet terminy 
z Windows.

Wybierz pozycj´ z menu, aby 
zobaczyç gdzie znajduje si´ 
dane ustawienie.

Gdy ˝àdany panel preferencji 
zostanie podÊwietlony, wciÊnij 
Return, aby go otworzyç.

Wpisz kilka liter lub 
s∏ów, aby zaczàç 
szukanie

Szukanie dokumentów

Za pomocà Spotlight 
mo˝esz wyszukiwaç 
rzeczy b´dàc w 
dowolnym programie. 
Mo˝esz te˝ u˝ywaç pola 
szukania w dialogach 
Otwórz i Zachowaj, aby 
znajdowaç pliki i teczki na 
komputerze.

Kliknij, aby 
zaznaczyç, gdzie 
chcesz szukaç.
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Dashboard
Dashboard pojawia si´ na biurku dzi´ki jednemu klikni´ciu myszy i, podobnie jak 
Exposé, równie szybko znika. Dashboard prezentuje por´czne ma∏e programy zwane 
widgetami, za pomocà których mo˝esz szybko zdobywaç aktualne informacje, 
wyszukiwaç kontakty, sprawdzaç kursy akcji, sterowaç odtwarzaniem muzyki 
w iTunes oraz wykonywaç wiele innych czynnoÊci.

Niektóre widgety pobierajà
informacje z Internetu.

Kliknij gdziekolwiek na
biurku, aby zamknàç

Dashboard.

Kliknij, aby otworzyç pasek widgetów 
Dashboard, do którego mo˝na dodawaç 
wi´cej widgetów.

Mo˝esz otworzyç kilka kopii tego samego 
widgeta.

Kliknij w znaczek Dashboard, 
aby go otworzyç



  

 

Kliknij, aby zamknàç 
pasek widgetów.

Rozwijanie Dashboard

Dost´p do widgetów jest 
bardzo ∏atwy. Gdy 
otworzysz Dashboard, 
kliknij w przycisk Otwórz 
(+), aby wyÊwietliç pasek 
widgetów. Aby dodaç 
widget do paska 
Dashboard, po prostu 
kliknij w niego.

Kliknij, aby zamknàç 
widget.

JeÊli pojawi si´ taki znaczek, kliknij,
aby zobaczyç wi´cej widgetów.

Kliknij w przycisk Info, aby 
wyÊwietliç opcje widgetów.

Zmiany wyglàdu 
widgetów

Wi´kszoÊç widgetów to 
proste programy, które 
daje si´ ∏atwo dostosowaç 
do potrzeb u˝ytkownika. 
Aby sprawdziç, jakie 
ustawienia mo˝na 
zmieniç, kliknij w przycisk 
Info w dolnym prawym 
rogu. Np. widget 
gie∏dowy pozwala wybraç 
firmy, których kursy sà 
pokazywane.

Aby dodaç kurs, wpisz nazw´ lub 
symbol firmy i wciÊnij Return. 
Wybierz nazw´ w menu, po czym 
kliknij w przycisk Dodaj (+).
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iChat AV
Program iChat AV umo˝liwia wielostronne tele- i wideokonferencje z przyjació∏mi 
i znajomymi. Mo˝esz gaw´dziç w ten sposób z trzema innymi osobami przy 
doskona∏ej jakoÊci obrazu i krystalicznie czystym dêwi´ku.

Za pomocà znaczka statusu iChat 
mo˝esz zmieniç swojà dost´pnoÊç.

Aby pogaw´dka ze
znajomymi lub rodzinà

by∏a mo˝liwa, musisz
tylko znaç ich nazw´
.Mac, nazw´ AIM lub

numer Jabber.

Dzi´ki trójwymiarowemu
widokowi czujesz si´, jak

w jednym pokoju ze
swoimi rozmówcami.

Tu kliknij, aby wideokonferencja by∏a 
wyÊwietlana na pe∏ny ekran.



  

 

Kliknij, aby wy∏àczyç dêwi´k, jeÊli 
chcesz odebraç telefon lub 
porozmawiaç z kimÊ w biurze.

Pogaw´dka g∏osowa

Mo˝esz prowadziç 
pogaw´dki dêwi´kowe 
z dziewi´cioma osobami. 
Wystarczy, ˝e zaznaczysz 
nazw´ i klikniesz 
w znaczek telefonu na 
dole listy.

Ta osoba mo˝e uczestniczyç 
w wieloosobowych pogaw´dkach.

Uczestnicy mogà opuÊciç 
pogaw´dk´ w dowolnej chwili. JeÊli 
chcesz kogoÊ wy∏àczyç, zaznacz 
znaczek i wciÊnij klawisz Usuƒ.

Ten pasek wskazuje, kto w danej 
chwili mówi.

Tu wpisujesz swoje komunikaty do 
wys∏ania. JeÊli chcesz u˝yç 
emotikona, kliknij w jego znaczek

Komunikator

iChat mo˝na równie˝ 
wykorzystaç do 
tekstowych pogaw´dek 
z jednà lub kilkoma 
osobami naraz. Podczas 
pogaw´dki mo˝esz 
wysy∏aç adresy WWW, 
pliki lub zdj´cia, 
przeciàgajàc je po prostu 
do okna pogaw´dki. 
Adresy WWW otwierajà 
si´ jednym klikni´ciem.

Wybierz Widok > Poka˝ 
uczestników pogaw´dki, aby 
zobaczyç wszystkie osoby bioràce 
udzia∏ w rozmowie.

Tym przyciskiem mo˝esz 
dodawaç kolejne osoby.

Ta osoba mo˝e uczestniczyç w 
wielostronnej wideokonferencji.
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Safari RSS
Nowa wersja Safari obs∏uguje komunikaty i wiadomoÊci RSS. Mo˝esz w ten sposób 
przeglàdaç setki artyku∏ów w formie czytelnej listy. Mo˝esz te˝ zaznaczyç artyku∏, aby 
wróciç do niego póêniej.

Kliknij, aby ujrzeç stron´
WWW. Kliknij ponownie, aby

ujrzeç wiadomoÊci RSS.

Liczba nieprzeczytanych
artyku∏ów RSS widnieje

obok zak∏adki.

Przeglàd artyku∏ów RSS
mo˝esz zobaczyç w oknie

przeglàdarki Safari.

Zachowaj kryteria wyszukania
artyku∏ów, aby wyszukiwanie mo˝na

by∏o powtórzyç.



  

 

WyÊwietlanie PDF

Dokumenty PDF mo˝esz 
wyÊwietlaç bezpoÊrednio 
w oknie przeglàdarki, co 
oznacza, ˝e nie musisz 
ju˝ Êciàgaç plików. Menu 
kontekstowe pozwala 
wybraç sposób 
wyÊwietlania PDF.

WciÊnij klawisz Control i kliknij 
w dokument PDF, aby wybraç 
opcje wyÊwietlania.

WielkoÊç automatyczna 
spowoduje, ˝e skala wyÊwietlania 
dokumentu zostanie dopasowana 
do okna.

Z menu Safari wybierz Przeglàdanie 
prywatne, aby chroniç swoje dane.

Prywatne przeglàdanie

Gdy przeglàdasz WWW 
na komputerze 
publicznym, w∏àcz 
przeglàdanie prywatne, 
aby chroniç swoje dane. 
Odwiedzane strony nie sà 
wówczas dodawane do 
historii, wpisywane dane 
nie sà zapisywane 
w Wype∏nianiu, a kryteria 
szukania nie pozostajà 
widoczne w polu 
szukania Google.

Mo˝esz równie˝ wyzerowaç 
preferencje oraz opró˝niç pami´ç 
podr´cznà przeglàdarki.
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Mail
Mo˝esz ∏atwo kontrolowaç swojà skrzynk´ pocztowà. Dzi´ki Spotlight mo˝esz 
b∏yskawicznie odszukiwaç wiadomoÊci i porzàdkowaç je w Inteligentnych skrzynkach 
pocztowych. Pokaz przezroczy umo˝liwia ∏atwe przeglàdanie zdj´ç do∏àczonych do 
wiadomoÊci oraz bezpoÊrednie zachowywanie ich w bibliotece iPhoto.

Tu wpisz kilka liter lub s∏ów,
aby zaczàç przeszukiwanie

skrzynki pocztowej.

Inteligentne skrzynki
pocztowe automatycznie
porzàdkujà przychodzàce

wiadomoÊci.

Kliknij w Pokaz przezroczy, 
aby obejrzeç obrazki 
do∏àczone do wiadomoÊci.



  

 

B∏yskawiczne 
wyszukiwanie

Gdy wpiszesz kilka 
liter lub s∏ów do 
pola szukania, Mail 
natychmiast zacznie 
przeszukiwanie 
wiadomoÊci. Mo˝esz 
wskazaç przeszukiwane 
skrzynki oraz zachowaç 
kryteria szukania 
w formie Inteligentnej 
skrzynki.

Kliknij w Zachowaj, aby
utworzyç inteligentnà skrzynk´

z podanymi kryteriami szukania.

Mo˝esz przeszukiwaç wszystkie 
skrzynki lub tylko skrzynk´ bie˝àcà. 
Mo˝esz te˝ przeszukiwaç wybrane 
pola wiadomoÊci.

Kliknij, aby dodaç bie˝àcy obrazek 
do biblioteki iPhoto.

Pokaz przezroczy

Gdy przeglàdasz zdj´cia 
do∏àczone do wiadomoÊci 
jako pokaz przezroczy, 
mo˝esz wybraç tryb 
pojedynczych zdj´ç lub 
miniaturek pokazanych 
w arkuszu indeksu. Gdy 
oglàdasz indywidualne 
zdj´cie, mo˝esz je dodaç 
do biblioteki iPhoto.

Kliknij, aby zobaczyç obrazki
w arkuszu indeksu.

Kliknij w miniaturk´, aby 
wyÊwietliç pe∏ne zdj´cie.
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Address Book i iCal
Programy Address Book i iCal u∏atwiajà organizacj´ i wykorzystanie informacji 
oraz wspó∏dzielenie ich z innymi. iCal pozwala zapraszaç goÊci na imprezy, a grupy 
w kalendarzu umo˝liwiajà organizacj´ spotkaƒ i imprez.

Ten znaczek oznacza, ˝e
wszystkie zaproszone osoby

potwierdzi∏y swojà obecnoÊç.

Grupy u∏atwià
organizacj´ kalendarza.

Kliknij, aby sprawdziç status 
imprez, na które masz 
zaproszenia lub na które 
zapraszasz inne osoby.

Tu wpisz tekst, aby znaleêç 
imprez´ w kalendarzu.

Kliknij podwójnie
w imprez´, aby zobaczyç

jà w kalendarzu.



  

 

Kliknij w Inteligentnà grup´, aby 
zobaczyç jej sk∏ad.

Zaproszenia na imprezy

Osoby wpisane do 
programu Address Book 
mo˝esz zapraszaç na 
imprezy, które tworzysz 
w iCal. iCal wysy∏a 
wówczas tym osobom 
zaproszenia pocztà 
elektronicznà. Gdy 
zaproszone osoby 
odpowiedzà, informacja 
ta zostanie wczytana do 
programu iCal.

Aby zaprosiç osoby na 
imprez´, wpisz ich nazwy 
tak samo, jak przy 
adresowaniu listu poczty 
elektronicznej.

Szukanie kontaktów

Address Book zapewnia 
kilka sposobów 
organizacji i wyszukiwania 
kontaktów. Szybkie 
znalezienie dowolnej 
osoby w ksià˝ce 
adresowej jest 
zapewnione dzi´ki 
wyszukiwarce Spotlight. 
Inteligentne grupy u∏atwià 
organizacj´ kontaktów.

JeÊli zaproszeni goÊcie 
równie˝ u˝ywajà 
programu iCal, mogà 
okreÊliç swój status 
i wys∏aç odpowiedê.

Wpisz kilka liter lub s∏ów, 
aby przeszukaç kontakty.
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.Mac Sync
Synchronizacja przez konto .Mac* u∏atwia synchronizacj´ informacji mi´dzy kilkoma 
komputerami Macintosh. Mo˝esz synchronizowaç zak∏adki z przeglàdarki, kalendarze, 
kontakty i inne dane, dzi´ki czemu masz zapewniony dost´p do najwa˝niejszych 
informacji.

* Aby u˝yç iDisku i synchronizacji przez konto .Mac, musisz wykupiç cz∏onkostwo .Mac.

Mo˝esz automatycznie
synchronizowaç iDisk , dzi´ki

czemu mo˝esz mieç dost´p
do swoich danych z ró˝nych

komputerów.

iSync pozwala
synchronizowaç kontakty

i kalendarz z iPodem,

telefonem lub r´cznym
organizatorem PDA.

W preferencjach .Mac mo˝esz 
wybraç, które informacje b´dà 
synchronizowane.



  

 

Synchronizacja .Mac

Mo˝esz wybraç 
informacje, które b´dà 
synchronizowane oraz 
sposób synchronizacji 
(automatycznie, 
codziennie, co tydzieƒ 
lub r´cznie). Aby 
zsynchronizowaç 
informacje natychmiast, 
kliknij w przycisk 
Synchronizuj teraz.

Wybierz sposób synchronizacji.

Zaznacz dane, które chcesz 
synchronizowaç.

Wybierz grup´ kontaktów, którà 
chcesz synchronizowaç.

Synchronizacja 
z iPodem

iSync pozwala wybraç 
sposób synchronizacji 
kontaktów i kalendarzy 
z iPodem. Mo˝esz 
synchronizowaç 
wszystkie kontakty 
i kalendarze lub tylko 
wybrane grupy.

Zaznacz kalendarze iCal, które 
chcesz synchronizowaç.

Zaznacz, aby synchronizowaç 
z iPodem automatycznie, gdy iPod 
zostanie pod∏àczony do Maca.
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QuickTime 7
Nowy kodek H.264 zawarty w QuickTime 7 zapewnia krystalicznie czysty obraz oraz 
p∏ynne odtwarzanie nawet podczas zmiany rozmiaru okna odtwarzacza. Uaktualnij 
QuickTime do wersji 7 Pro, aby móc nagrywaç filmy i dzieliç si´ nimi z przyjació∏mi.

Klatk´ filmu MPEG-4 mo˝esz 
powi´kszyç czterokrotnie.

Zaznacz cz´Êç filmu,
którà chcesz obejrzeç.

Za pomocà QuickTime 7 Pro mo˝esz
nagrywaç obraz wideo z kamery iSight

lub innych kamer FireWire.



  

 

Udost´pnianie filmów

Filmy QuickTime mo˝esz 
udost´pniaç bez wysi∏ku. 
Aby wys∏aç film pocztà 
elektronicznà lub zapisaç 
na stronie domowej .Mac, 
wybierz Plik > Udost´pnij.

WyÊlij film pocztà lub 
zapisz na swojej stronie 
domowej .Mac.

Wybierz wielkoÊç, która 
b´dzie dopasowana do 
Twojego po∏àczenia 
z Internetem.

Kliknij, aby wróciç do 
normalnego obrazu.

¸atwa kontrola

QuickTime 7 Pro daje 
du˝à kontrol´ nad 
filmami. Gdy oglàdasz 
film na ca∏ym ekranie, 
porusz myszà, aby 
wyÊwietliç pilota 
sterowania.

Sterowanie za pomocà przycisków
znanych z magnetowidu.
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Wspó∏praca z Windows
Twój Mac mo˝e bezproblemowo pracowaç w sieci Windows. Mo˝esz wspó∏dzieliç 
z innymi u˝ytkownikami sieci dokumenty i drukarki. Mo˝esz te˝ nawiàzaç bezpieczne 
po∏àczenie z siecià Windows przez Internet oraz uzyskaç dost´p do serwerów 
Microsoft Exchange.

Kliknij w Sieç w Finderze, 
aby przeglàdaç grupy 
robocze Windows.

Za pomocà iDisku
mo˝esz udost´pniaç

swoje pliki
u˝ytkownikom
Windows przez

Internet.

Mo˝esz przeglàdaç udzia∏y
Mac i Windows w tym samym

oknie.

Mo˝esz si´ logowaç do udzia∏ów 
Windows w sposób identyczny jak 
z komputera Windows.



  

 

Drukarki Windows

JeÊli masz drukark´, która 
jest pod∏àczona do 
komputera z Windows, 
mo˝esz jà udost´pniç 
komputerom Mac 
pod∏àczonym do sieci. 
Aby dodaç drukark´ 
Windows do listy 
dost´pnych drukarek na 
Macu, otwórz program 
Ustawianie drukarek.

Aby zaczàç, kliknij w przycisk 
Dodaj w pasku narz´dzi, aby 
otworzyç przeglàdark´ 
drukarek.

Aby dodaç drukark´ Windows, 
kliknij w przycisk Wi´cej drukarek.

Kliknij w przycisk Wi´cej 
drukarek na dole okna, po 
czym wybierz Drukowanie 
z Windows i zaznacz grup´ 
roboczà dla drukarki.

Gdy tworzysz nowe 
konto w programie Mail, 
z wyskakujàcego menu 
Typ konta wybierz 
Exchange.

Us∏ugi Exchange

Programy Mail 
i Address Book mogà 
wspó∏pracowaç 
z serwerami Microsoft 
Exchange, mo˝esz dzi´ki 
temu korzystaç z tych 
samych adresów, które sà 
dost´pne na serwerach 
Exchange.

W programie Address Book otwórz
Preferencje i zaznacz t´ opcj´.
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Automator
Automator pozwala zautomatyzowaç najcz´Êciej wykonywane zadania. Tworzenie 
kolejek czynnoÊci Automatora jest bardzo ∏atwe i polega na przeciàganiu „czynnoÊci” 
i zaznaczaniu opcji. Mo˝esz potem udost´pniaç swoje kolejki w ró˝nych formatach.

Tu przeciàgaj czynnoÊci, aby tworzyç 
kolejki czynnoÊci. Kliknij w Uruchom, 
aby przetestowaç kolejk´.

Znajdziesz tu czynnoÊci
dla wielu programów

Mac OS X.

Gdy zaznaczysz czynnoÊç, pojawi si´ 
opis, który pomo˝e w wyborze opcji 
dla danej czynnoÊci.

Aby znaleêç czynnoÊç,
wpisz kilka liter lub s∏ów.



  

 

Budowanie kolejki 
czynnoÊci

Gdy dodajesz czynnoÊci 
do kolejki, sà one ∏àczone 
w ∏aƒcuch nast´pujàcych 
po sobie akcji. Dla ka˝dej 
czynnoÊci mo˝esz 
podawaç wartoÊci 
i zaznaczaç opcje. JeÊli 
dana czynnoÊç wymaga 
danych, których jej 
brakuje, ujrzysz 
odpowiedni wskaênik 
u góry symbolu 

Mo˝esz przeciàgaç czynnoÊci, 
aby zmieniaç ich kolejnoÊç.

Tu zaznaczasz opcje 
dla czynnoÊci.

Ten wskaênik oznacza, ˝e 
pliki przejdà z jednej 
czynnoÊci do nast´pnej.

Tu kliknij, aby usunàç 
czynnoÊç z kolejki.

Wybierz typ 
wtyczki.

Uruchamianie kolejek

Istnieje kilka sposobów 
uruchamiania 
i wykorzystywania kolejek 
czynnoÊci. Mo˝esz 
zachowaç kolejk´ jako 
dokument kolejki 
czynnoÊci lub jako 
program, który nast´pnie 
mo˝esz udost´pniç 
znajomym, np. wysy∏ajàc 
go pocztà elektronicznà. 
JeÊli zachowasz kolejk´ 
czynnoÊci jako wtyczk´, 
mo˝esz wybraç sposób 
uruchamiania, np. 
w powiàzaniu z czynnoÊcià 
dla teczki lub jako alarm 
programu iCal.

Kliknij podwójnie w program kolejki
czynnoÊci, aby go uruchomiç.
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Nadzór rodzicielski
Dla ka˝dej osoby u˝ywajàcej Maca mo˝esz stworzyç osobne konto u˝ytkownika, aby 
nast´pnie okreÊliç dok∏adnie przywileje dla poszczególnych osób. Mo˝esz w ten 
sposób w pe∏ni kontrolowaç dost´p dzieci do komputera, do Internetu oraz to, z kim 
si´ komunikujà.

Aby szybko zmieniaç u˝ytkowników,
w∏àcz szybkie prze∏àczanie kont.

Kliknij, aby dodaç nowe
konto u˝ytkownika dla

osoby u˝ywajàcej
komputera.

Tylko u˝ytkownicy z has∏em 
administratora mogà zmieniaç 
te ustawienia.

Zaznacz odpowiednie
przywileje dla ka˝dego

u˝ytkownika.

Kliknij, aby okreÊliç, z kim 
mo˝e gaw´dziç ten 
u˝ytkownik.

Zaznacz programy, które 
chcesz kontrolowaç.



  

 

Kontrola poczty

Aby chroniç dzieci przed 
niechcianymi listami, 
w∏àcz kontrol´ 
rodzicielskà dla programu 
Mail i i podaj adresy, 
z którymi dany 
u˝ytkownik mo˝e 
wymieniaç listy. JeÊli ktoÊ, 
kogo nie ma na liÊcie, 
b´dzie próbowa∏ wys∏aç 
list do dziecka, rodzic 
(administrator) zostanie 
powiadomiony 
automatycznie. Aby 
dziecko mog∏o wys∏aç list 
do kogoÊ, kogo nie ma na 
liÊcie, rodzic musi daç 
zgod´.

Tu kliknij, aby dziecko 
mog∏o dostawaç listy 
z tego adresu.

Powiadomienie zostanie 
wys∏ane na wskazany 
adres.

Aby pozwoliç temu 
u˝ytkownikowi na komunikacj´, 
kliknij w przycisk Dodaj (+).

Kontrola komunikatora

Gdy w∏àczysz kontrol´ 
rodzicielskà dla programu 
iChat, mo˝esz wskazaç 
osoby, z którymi dziecko 
mo˝e si´ komunikowaç. 
Dziecko nie b´dzie mog∏o 
komunikowaç si´ z nikim 
bez Twojej zgody.

Aby dodaç osob´, zaznacz
nazw´ z Address Booka lub

dodaj nowà osob´.
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iTunes
iTunes s∏u˝y do organizacji, udost´pniania i s∏uchania muzyki. Mo˝esz te˝ kupowaç 
piosenki w sklepie iTunes Music Store*. Mo˝esz tworzyç listy swoich ulubionych 
utworów,a nast´pnie kopiowaç je do iPoda lub nagrywaç na p∏yty CD i udost´pniaç 
swoim przyjacio∏om.

* Sklep muzyczny iTunes Music Store mo˝e byç niedost´pny w Twoim kraju.

Tu wpisz tekst, aby przeszukaç swojà
fonotek´ lub sklep muzyczny iTunes.

Inteligentne listy
pomocne w  organizacji

muzyki.

Aby wymieszaç utwory, kliknij 
w przycisk Losowo.

Tu kliknij, aby odwiedziç
sklep muzyczny iTunes

Music Store.



  

 

Widget iTunes

Dashboard zawiera 
widget iTunes, który 
pozwala kontrolowaç 
odtwarzanie muzyki bez 
koniecznoÊci otwierania. 

Obracajàc zewn´trznym 
pierÊcieniem mo˝esz 
sterowaç g∏oÊnoÊcià.

Tu widzisz nazw´ utworu 
i czas odtwarzania.

Wspó∏praca z iPodem

iTunes, iPod i Twój Mac 
sà stworzone dla siebie 
nawzajem. 
Gdy pod∏àczysz iPoda do 
Maca, iTunes otworzy si´ 
automatycznie. Mo˝esz 
nast´pnie skopiowaç 
swoje ulubione piosenki 
do iPoda, aby zawsze by∏y 
pod r´kà.
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iLife
Programy iLife* wspó∏pracujà ze sobà zwi´kszajàc Twojà kreatywnoÊç. Mo˝esz 
tworzyç albumy ze zdj´ciami lub pokazy przezroczy, w∏asne filmy wideo w formacie 
high-definition, komponowaç w∏asnà muzyk´, a nast´pnie tworzyç filmy DVD, aby 
dzieliç si´ z innymi swojà twórczoÊcià.

* Programy iLife nie sà do∏àczone do Mac OS X, ale mo˝na je zainstalowaç na Twoim komputerze. Niektóre us∏ugi 
iPhoto mogà byç niedost´pne w Twoim kraju. Do niektórych us∏ug iPhoto potrzebne jest p∏atne konto .Mac. Aby 
wypaliç p∏yt´ DVD, musisz mieç w komputerze nap´d SuperDrive.

Kliknij podwójnie w zdj´cie, aby 
wejÊç w tryb obróbki.

Do wyszukiwania zdj´ç
mo˝esz te˝ u˝yç

kalendarza.

Mo˝esz stworzyç pokaz
przezroczy uzupe∏niony

efektami specjalnymi i muzykà.

Inteligentne albumy
pomogà w organizacji

zdj´ç wed∏ug
zadanych kryteriów.



  

 

iMovie HD

iMovie HD to pot´˝ne, 
a jednoczeÊnie ∏atwe 
w u˝yciu narz´dzie do 
monta˝u filmów. 
Z menu Plik wybierz 
U˝yj Magic iMovie, aby 
b∏yskawicznie utworzyç 
film z uj´ç nagranych 
w kamerze. Mo˝esz 
te˝ korzystaç z filmów 
w ró˝nych formatach, 
w tym High Definition 
i MPEG-4.

Za pomocà 
przeglàdarki 
mediów mo˝esz 
dodawaç uj´cia 
filmowe, zdj´cia 
i muzyk´ lub 
przygotowaç film 
do wypalenia na 
DVD.

Zaznacz, aby nagraç film za 
pomocà kamery cyfrowej.

Kliknij w znaczek 
Kosza, aby odzyskaç 
usuni´te media.

iDVD

iDVD umo˝liwia 
nadzwyczaj ∏atwe 
tworzenie w∏asnych 
filmów DVD. Najnowsza 
wersja zawiera nowe 
motywy z animowanymi 
strefami wype∏nienia. 
Do tworzenia DVD 
mo˝esz te˝ u˝yç filmów, 
zdj´ç i muzyki. 
A najwygodniejsza 
funkcja programu, 
OneStep DVD, pozwala 
jednym klikni´ciem 
zamieniç nagrania 
z kamery w gotowà 
p∏yt´ filmowà DVD.

Mo˝esz obejrzeç map´ 
projektu DVD.

Wybierz jeden 
z motywów Apple, 
aby rozpoczàç projekt
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GarageBand

Ten program zamienia 
Twojego Maca w studio 
nagraniowe z setkami 
instrumentów. GarageBand 
to naj∏atwiejszy sposób na 
wykonywanie i nagrywanie 
w∏asnej muzyki.

Podglàd zapisu nutowego 
nagrywanego utworu.

Kliknij, aby otworzyç okno 
informacyjne Êcie˝ki, 
przeglàdark´ p´tli lub edytor.
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