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��CZYMY MAC
Z INTERNETEM

Dost�p do Internetu
W milionach komputerów na ca�ym �wiecie przecho-
wywane s� nieprzebrane zasoby informacji ró�nego
typu: dokumenty, programy, grafiki itp. Niektóre z tych
komputerów „publikuj�” swoje dane i umo�liwiaj� zdal-
ny dost�p do swoich zasobów, np. przy u�yciu prze-
gl�darki internetowej lub programu do transferu pli-
ków (tzw. FTP). Aby wygodnie korzysta� z zasobów
sieci, musimy posiada� tzw. szerokopasmowy dost�p
do Internetu (np. us�ug� neostrada tp, LAN osiedlowy
lub Internet z sieci telewizji kablowej). Komputery
Mac s� sprz�towo przygotowane do pod��czenia do
szerokopasmowego Internetu.

Internet znakomicie rozszerza mo�liwo�ci komputera
o takie zastosowania jak ogl�danie serwisów WWW
(stron internetowych), korzystanie z poczty elektro-
nicznej czy przesy�anie i odbieranie danych.
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Korzystaj�c z us�ug operatora telekomunikacyjnego lub sieci kablowej, otrzy-
mujemy po podpisaniu umowy tzw. modem, czyli sprz�t pozwalaj�cy na pod��-
czenie komputera do Internetu. Instalacja oprogramowania i do��czonego mo-
demu jest prosta i zazwyczaj nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej.
Przed instalacj� powinny jednak zosta� spe�nione warunki techniczne (np. do-
st�p do gniazdka telefonicznego lub kablówki) i nale�y wypyta� sprzedawc�
(konsultanta) o wszystkie szczegó�y. Najlepiej, je�li nasze mieszkanie jest pod��-
czone do sieci osiedlowej LAN — wówczas korzystanie z Internetu wymaga
cz�sto tylko pod��czenia karty sieciowej naszego komputera do gniazdka sie-
ciowego. Poniewa� u ka�dego operatora procedura instalacji mo�e wygl�da�
nieco inaczej, przed zakupem warto porozmawia� z konsultantem, który pora-
dzi nam, jak dokona� konfiguracji w przypadku posiadania komputera typu
Mac. Oferta szerokopasmowego dost�pu do Internetu o nazwie neostrada tp
(w sieci TP SA) zawiera zestaw do samodzielnej instalacji w systemie Windows,
natomiast w przypadku Mac OS zazwyczaj podana jest instrukcja r�cznej kon-
figuracji zakupionego modemu lub do��czony jest program, który przeprowadzi
za nas tak� konfiguracj� (np. w modemach USB).

Zalet� ��czenia si� z sieci� przez ��cza szerokopasmowe jest, oprócz szybko�ci,
nieblokowanie dost�pu do telefonu innym domownikom.

S�owo „Internet” jest obecnie bardzo popularne, a kryje si� pod nim kilka poj��.
Z technicznego punktu widzenia jest to tzw. sie� komputerowa. Umawiamy si�
bowiem, �e setki tysi�cy komputerów, które potrafi� si� ze sob� ��czy�, nazy-
wamy Internetem. Zaraz, zaraz... jak po��czy� ze sob� komputery? Okazuje si�,
�e pomagaj� w tym zwyk�e linie telefoniczne lub osobne okablowanie, tzw. ��-
cza sta�e. Obecnie coraz wi�ksza liczba operatorów telekomunikacyjnych oraz
prywatne sieci osiedlowe i niektóre sieci telewizji kablowej oferuj�, za w�a�ci-
wie niewygórowan� cen� (nawet od oko�o 40 z� na miesi�c), ta�sze wersje ��czy
sta�ych posiadaj�ce jednak nieco gorsze parametry ni� profesjonalne ��cza spo-
tykane w instytucjach i zak�adach pracy. ��cza te okre�lane s� jako szerokopa-
smowy dost�p do Internetu. Z powodu pozycji operatora sieci TP bardzo znana
jest us�uga o nazwie neostrada — klienci tej sieci mog� zakupi� specjaln� przy-
stawk�, która, nie blokuj�c ��cza telefonicznego, dostarcza ��cze internetowe
(wymagane jest podpisanie umowy i uiszczanie dodatkowych op�at miesi�cz-
nych). Typowe modemy do neostrady tp (te najta�sze) wymagaj� wolnego
gniazdka USB do po��czenia ich z komputerem; dro�sze modele posiadaj� wyj-
�cie (wyj�cia) Ethernet. Nawet najta�sza oferta szerokopasmowego dost�pu do
Internetu (np. 512 kb/s) zapewnia i tak wielokrotnie szybszy transfer ni� kla-
syczny analogowy modem telefoniczny (56 kb/s).
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Kilka lat temu do zwyk�ych zastosowa	 internetowych takich
jak �ci�ganie poczty elektronicznej lub ogl�danie stron
w przegl�darce wystarcza� komputer z modemem telefonicznym
zapewniaj�cym w miar� tani, ale bardzo wolny dost�p do sieci.
Obecnie strony internetowe s� tak przepe�nione grafik�, a w sieci
kr��y tyle danych (zdj�cia, programy, aktualizacje systemowe,
filmy), �e u�ycie modemu telefonicznego jest ca�kowicie
pozbawione sensu — w praktyce potrzebujesz przynajmniej
10 razy szybszej technologii dost�powej.

Internet dzia�a przy wykorzystaniu tzw. protoko�u komunikacyjnego o nazwie
TCP/IP — jest to j�zyk, dzi�ki któremu komputery „widz� si�” nawzajem i rozu-
miej� wymieniane informacje. Na szcz��cie zwyk�y u�ytkownik komputera nie
musi w ogóle wiedzie�, co to jest i jak dzia�a, gdy� obs�uga TCP/IP jest wbudowa-
na w system (zreszt� sam protokó� bardziej dotyczy urz�dze� i programów ni�
samego u�ytkownika).

Dzi�ki ��czno�ci z Internetem uzyskujemy �atwy dost�p do tysi�cy serwisów in-
formacyjnych (tzw. serwerów WWW) czy bankowo�ci elektronicznej (cz�sto ozna-
cza to darmowe przelewy i niski koszt obs�ugi rachunku). Przez Internet �atwiej
te� zdoby� prac� oraz nawi�za� kontakty.

Pomo�e nam w tym wszystkim nasz komputer Mac, który okazuje si� �wiet-
nie przystosowany do po��czenia z Internetem dzi�ki posiadanym przez
niego interfejsom sieci przewodowych i bezprzewodowych.

Dost�p przez odr�bn� sie� przewodow� (LAN)
W sytuacji gdy mo�esz uzyska� dost�p do sieci osiedlowej LAN oferuj�cej po��cze-
nie z Internetem, sprawa jest zazwyczaj bardzo prosta. W wi�kszo�ci przypad-
ków w Twoim mieszkaniu pojawia si� nowe gniazdko, do którego przy��czasz
komputer za pomoc� kabla sieciowego (wtyczka takiego kabla jest bardzo po-
dobna do tej od kabla telefonicznego, jest jednak nieco grubsza, a kabel — znacz-
nie sztywniejszy1).

                                                          
1 Symbol techniczny gniazdka sieciowego LAN to RJ-45, a symbol gniazdka

telefonicznego to RJ-11.
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O tym, �e komputer „widzi” Internet, �wiadczy dzia�anie aplikacji Safari (opisanej
w kolejnym rozdziale) — po wpisaniu w niej jakiego� adresu serwera WWW zo-
baczysz na ekranie zawarto�� wywo�anego serwisu.

Zwykle na tym ko�czy si� ca�a instalacja, cho� czasami sie� osiedlowa wykrywa
pod��czenie si� do niej nieznanego jej komputera i ��da podania pewnych danych
znanych wy��cznie osobie, która podpisa�a umow� (na rysunku 12.1 podaj� przy-
k�ad komunikatu z mojej sieci osiedlowej — zamiast strony Onetu wida� komuni-
kat operatora).

Rysunek 12.1. Pod��czenie komputera do sieci osiedlowej mo�e wymaga� wst�pnej
konfiguracji

Po wst�pnej konfiguracji u�ywanie Internetu nie b�dzie wymaga�o innych czyn-
no�ci ni� w��czenie komputera i u�ycie aplikacji sieciowej (przegl�darki, programu
pocztowego).

W praktyce najlepiej jest poprosi� o konfiguracj� ��cza internetowego instalatora
montuj�cego lub uaktywniaj�cego gniazdko sieciowe. Korzystaj�c z oferty du�ych
dostawców, stosown� pomoc najcz��ciej mo�emy te� uzyska� przez telefon na
infolinii.

Mo�e si� zdarzy�, �e w celu aktywacji ��cza dostawca Internetu za��da od nas
tzw. adresu MAC, czyli fizycznego adresu karty sieciowej naszego Maca (zbie�no��
nazw jest przypadkowa, MAC w tym przypadku jest skrótem od Media Access
Control).

Adres karty sieciowej w Macu odczytasz w nast�puj�cy sposób:

� Kliknij menu systemowe oznaczone ikon� jab�ka ( ) i wybierz Preferencje
systemowe.
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� Wejd
 do panelu Sie� znajduj�cego si� w sekcji Internet i po��czenia
bezprzewodowe ( ).

� Wska� na li�cie Ethernet i kliknij przycisk Zaawansowane, a w kolejnym
okienku na zak�adce Zaawansowane/Sprz�t odczytaj adres MAC
(rysunek 12.2).

Rysunek 12.2. Adres MAC karty sieciowej

Adres MAC jest u�ywany przez dostawc� sieci jako zabezpieczenie przed nieauto-
ryzowanym dost�pem do naszego gniazdka internetowego. Tylko zarejestrowany
komputer b�dzie zatem móg� si� pod��czy� do sieci. Co jednak zrobi�, gdy mamy
w domu kilka komputerów?

Technologia stoi tu po naszej stronie i mo�emy wykorzysta� np. routery, czyli
urz�dzenia pozwalaj�ce pod��czy� kilka komputerów klienckich do tego samego
gniazda LAN. Routery bezprzewodowe pozwol� nam uwolni� si� od wszelkich
kabli w mieszkaniu — ��cze internetowe mo�e znajdowa� si� w jednym miejscu,
a komputer (czy nawet kilka komputerów) w obr�bie ca�ego mieszkania. Szer-
szy opis tego zagadnienia znajdziesz w dalszej cz��ci rozdzia�u.

Dost�p przez sie� telefoniczn�
Dost�p przez sie� telefoniczn� jest mo�liwy w dwóch wariantach.

� Dost�p wdzwaniany (ang. dial-up). Po��czenie polega na dzwonieniu pod
specjalny numer dost�powy operatora (np. w sieci TP SA jest to 0202122)
— po zestawieniu po��czenia linia telefoniczna jest zablokowana. Aby u�y� tego
sposobu, musisz do linii pod��czy� klasyczny analogowy modem telefoniczny.
Z powodu niskiej pr�dko�ci transmisji metoda ta, bardzo niewygodna,
odchodzi ju� do lamusa i jej opis zostanie pomini�ty w niniejszej ksi��ce.
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� U�ycie specjalnej przystawki do gniazdka telefonicznego, która wykorzysta
ukryte mo�liwo�ci ��cza telefonicznego (technologia DSL lub, cz��ciej,
ADSL) do po��czenia naszego mieszkania z urz�dzeniami internetowymi
operatora. Dzi�ki temu b�dziemy mogli u�ywa� Internetu bez utraty
��czno�ci telefonicznej, i to od razu w formie cyfrowej, co oznacza zarówno
wy�sz� jako��, jak i wi�ksz� szybko�� transmisji. Przystawka ��czy si�
z komputerem przez gniazdo USB lub wtyk RJ-45 (klasyczny kabel sieciowy
bardzo podobny do telefonicznego, ale nieco bardziej sztywny).

Najpopularniejsz� us�ug� ADSL2 jest obecnie niew�tpliwie neostrada tp udost�pniana
przez Telekomunikacj� Polsk� SA, cho� technologia ta jest oferowana te� przez innych
operatorów (np. Energis, Netia, Tele2, Dialog), niekiedy z u�yciem… sieci TP SA!

Oferta neostrada tp jest w chwili obecnej sprzedawana na zasadzie produktu do
samodzielnego monta�u. W pude�ku z modemem otrzymamy komplet niezb�dnych
kabli i rozdzielnik, który pozwoli nam rozdzieli� sygna� z gniazdka telefonicznego
na telefon (przez specjalny filtr) i komputer. U�ytkownicy systemu Windows znaj-
duj� si� w do�� komfortowej sytuacji, bowiem mog� wykorzysta� dostarczony
program b�d�cy asystentem konfiguracji, natomiast u�ytkownicy Maca i Linuksa
zazwyczaj musz� konfiguracj� przeprowadzi� r�cznie na podstawie instrukcji
znajduj�cych si� na dostarczonej p�ycie.

Jednym z elementów wa�niejszych dla nas, w�a�cicieli Maców, b�dzie instalacja
tzw. sterowników modemu. Powinni�my znale
� odpowiedni plik na otrzymanej
p�ycie (mo�e si� on do�� dziwacznie nazywa�, np. SpeedTouchUSB.pkg). Po insta-
lacji sterownika w preferencjach systemowych w panelu Sie� powinno nam si�
pojawi� nowe urz�dzenie (np. SpeedTouch USB — oczywi�cie w�a�ciwa nazwa
zale�y od zakupionego zestawu). Przeprowadzamy konfiguracj� zgodnie z poda-
n� instrukcj�, rejestrujemy nasz� us�ug� w sieci operatora i od tego momentu nie
powinni�my mie� k�opotów z dost�pem do Internetu.

Kupuj�c neostrad� tp lub podobn� us�ug� u innego operatora, koniecznie trzeba si�
upewni�, �e zadzia�a ona z Mac OS. Komputery Apple s� �wietnie przygotowane
do pracy w sieci, ale na nic si� to nie zda, gdy nasz Mac nie rozpozna modemu
z powodu braku jakiego� sterownika! Przed zakupem zestawu neostrada tp zapy-
taj sprzedawcy, jak wygl�da jego konfiguracja w przypadku komputera Mac.
Najlepiej kup zestaw zawieraj�cy modem bezprzewodowy (Wi-Fi), ale nawet do
zestawu kablowego oferowanego przez TP SA mo�na cz�sto dokupi� zewn�trzny
router Wi-Fi i pozby� si� w ten sposób kabla (wymagana jest wy��cznie pierwsza
konfiguracja modemu ADSL, a potem mo�esz si� ju� ��czy� tak, jak to opisa�em
w kolejnym punkcie)
                                                          
2 Wariant DSL, tzw. ��cze niesymetryczne zak�adaj�ce, �e u�ytkownik wi�cej danych

pobiera, ni� wysy�a.
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Dost�p przez sie� bezprzewodow� (Wi-Fi)
Komputery Apple s� standardowo wyposa�one w karty sieci bezprzewodowej
(tzw. Wi-Fi) o nazwie AirPort pozwalaj�ce budowa� sieci bezprzewodowe (WLAN).
Komputer wyposa�ony w kart� Wi-Fi potrafi po��czy� si� z Internetem, pod wa-
runkiem �e w pobli�u znajduje si� punkt dost�powy (co ma miejsce np. w centrach
miast, kawiarniach itp.). W domu rol� punktu dost�powego pe�ni tzw. router sieci
bezprzewodowej. Jest to pude�ko, które z jednej strony jest pod��czone za pomoc�
kabla do gniazda z Internetem (np. LAN osiedlowy, linia telefoniczna, modem
ADSL), a z drugiej strony posiada antenk�, która emituje sygna� radiowy zast�puj�-
cy okablowanie. Komputer wyposa�ony w Wi-Fi zg�asza obecno�� wykrytych sieci
bezprzewodowych (tzw. SSID) ikon� powiadomienia na pasku systemowym ( ).

Je�li w ni� klikniesz, zobaczysz list� sieci — przyk�ad pokazuje rysunek 12.3.

Rysunek 12.3. Mac wykrywa sieci Wi-Fi

��czenie si� z sieci� niezabezpieczon� (brak symbolu k�ódki) jest proste: klikasz jej
nazw� i to wszystko. Karta bezprzewodowa AirPort zacznie pobiera� z sieci WLAN
tzw. adres sieciowy. Je�li dana sie� oferuje wyj�cie do Internetu, to zacznie dzia�a�
przegl�darka Safari i inne programy wymagaj�ce dost�pu do sieci. Sieci nieza-
bezpieczone (otwarte dla innych) cz�sto spotyka si� w centrach du�ych miast,
w muzeach czy w lokalach rozrywkowych — stanowi� one element przyci�gaj�cy
turystów!

W przypadku sieci zabezpieczonej (widoczny symbol k�ódki) zobaczysz pokazany
na rysunku komunikat z pro�b� o podanie klucza sieciowego, czyli specjalnego
has�a, bez którego nie uzyskasz do niej dost�pu.
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Sieci bezprzewodowe s� podatne na pods�uchiwanie przez
tzw. hakerów, zatem nie jest zbyt bezpieczne korzystanie z nich
np. w celu wej�cia do banku internetowego lub dokonania
p�atno�ci kart� kredytow�.

Komercyjne (p�atne) sieci Wi-Fi, np. na lotniskach, dzia�aj� nieco inaczej. Po��-
czenie jest teoretycznie niezabezpieczone, ale próba wej�cia na dowoln� stron�
internetow� skieruje nas… na stron� operatora, na której mo�na dokona� p�at-
no�ci za korzystanie z Internetu przez okre�lony czas. Metody dokonywania
p�atno�ci mog� by� ro�ne, np. SMS o podwy�szonej warto�ci (Premium SMS),
po którego wys�aniu otrzymamy has�o dost�pu, lub p�atno�� z u�yciem karty
kredytowej.

Konfiguracja dost�pu
przez sie� przewodow� (LAN)
i router bezprzewodowy
Komputery Mac zosta�y oczywi�cie wyposa�one w kart� bezprzewodow� Wi-Fi
i nawet posiadaj�c dost�p do ��cza sta�ego przez kabel, mog� si� od niego uwolni�,
aby korzysta� w obr�bie mieszkania z Internetu bezprzewodowego.

Okazuje si�, �e kabli mo�na si� pozby� do�� �atwo. Wystarczy tylko kupi�
tzw. router bezprzewodowy, aby uzyska� konfiguracj� przedstawion� na ry-
sunku 12.4.

Rysunek 12.4. Topologia domowej sieci bezprzewodowej
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Jedynym elementem pod��czonym do Internetu za pomoc� kabla jest w tym przy-
padku router (prosty w obs�udze i tani router D-Link, Netgear lub innej firmy bez
problemu kupisz za oko�o 100 z�).

Kupuj�c niezale�ny router do us�ugi neostrada tp (poza sieci�
sprzeda�y TP SA), musimy si� upewni�, �e jest to router standardu
ADSL. W ofercie operatora znajduj� si� tak�e urz�dzenia
pozwalaj�ce na bezprzewodowe ��czenie si� z sieci� (livebox tp),
ale poniewa� oferta ta stale si� zmienia, najlepiej zapytaj
o szczegó�y w punkcie sprzeda�y.

Bezpieczna konfiguracja routera wymaga pewnej wiedzy informatycznej, w skrócie
jednak sprowadza si� ona do wykonania nast�puj�cych kroków (rysunek 12.5 po-
kazuje przyk�ady z dwóch routerów):

� Kabel sieciowy pod��czasz do gniazdka routera oznaczonego jako WAN.

� W��czasz komputer z kart� Wi-Fi i ewentualnie aktywujesz j�
przyciskiem na obudowie (nie dotyczy Maców — karta Wi-Fi jest w nich
domy�lnie aktywna).

� Pod��czasz si� do wykrytej sieci bezprzewodowej.

� W przegl�darce sieciowej Safari w polu adresu wpisujesz adres
192.168.0.1, 192.168.1.1 itp. (mo�e si� on ró�ni� w zale�no�ci do routera;
sprawd
 w instrukcji) i naciskasz Return.

� Router wykryje prób� po��czenia i poprosi o podanie nazwy u�ytkownika
i has�a — na samym pocz�tku jest to zazwyczaj u�ytkownik o nazwie
admin z pustym has�em.

� Przy pierwszym uruchomieniu router zwykle w��cza „czarodzieja”, który
w kilku krokach konfiguruje dost�p do Internetu. W przyk�adowym routerze
DI-624 mo�esz go wywo�a� r�cznie, klikaj�c polecenie Run Wizard.

� Klikasz Next, czytasz uwa�nie komunikaty i w zasadzie to by�oby wszystko,
gdyby nie fakt, �e w ten sposób mo�esz pochopnie zdefiniowa� sie�
niezabezpieczon�! W takim przypadku, nie do�� �e inni b�d� mogli
korzysta� za darmo z Twojego dost�pu do Internetu, to jeszcze nara�asz
si� na du�e niebezpiecze�stwo w�amania si� niepo��danych osób do
Twojego komputera. Upewnij si� zatem, �e w jednym z kroków zdefiniowano
zasady bezpiecznego dost�pu (szyfrowanie i has�o — to ostatnie warto
zapisa� na kartce).
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Rysunek 12.5. Konfiguracja routera

W kwestii konfiguracji routera bezprzewodowego polecam
poprosi� o pomoc fachowca i za��da� od niego skonfigurowania
sieci zabezpieczonej has�em z silnym szyfrowaniem WPA
i ewentualnie filtrowaniem adresów MAC. Nie martw si�, �e nie
rozumiesz za bardzo, o co chodzi — dobry informatyk pojmie
bez problemu, co nale�y zrobi�, i zajmie mu to maksymalnie
pi�� minut. 
le przeprowadzona konfiguracja mo�e spowodowa�,
�e kto� za darmo skorzysta z Twojego ��cza lub, co gorsza,
wykradnie jakie� wa�ne dane z Twojego komputera.

Dost�p do Internetu przez telefon komórkowy
Ciekaw�, cho� nie zawsze zadowalaj�c� jako�ciowo mo�liwo�ci� ��czenia si� z In-
ternetem jest wykorzystanie telefonu komórkowego wyposa�onego w modem GPRS
lub UMTS. Dok�adny sposób ��czenia si� zale�y oczywi�cie zarówno od producenta
aparatu, jak i od operatora GSM. Najlepiej, je�li korzystamy z dedykowanej us�ugi,
w której otrzymujemy specjalny modem USB pod��czany do Maca i za pomoc�
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do��czonego oprogramowania konfigurujemy bezprzewodowy dost�p do Internetu
dla naszego komputera. Teoretycznie powinni�my po��czy� si� z sieci� wsz�dzie
tam, gdzie jest dost�pny sygna� operatora. Przyk�adami takich us�ug s� np. iPlus
(Plus GSM), blueconnect (Era) lub Orange Free (Orange). Co ciekawe, zdarza�y si�
oferty sprzeda�y modemów tego typu wraz ze sprz�tem Apple, np. swego czasu
sie� Era oferowa�a MacBook z modemem Huawei!

Zakup odr�bnej us�ugi nie jest jednak niezb�dny, aby po��czy� Mac z Internetem.
Je�li posiadamy telefon komórkowy z GPRS i Bluetooth, to mo�emy wykorzysta�
go do komunikacji ze �wiatem. U�ycie telefonu z Bluetooth eliminuje kable i jest
chyba najprostszym sposobem pod��czenia Maca do Internetu, cho� oczywi�cie
jako�� tego po��czenia nie b�dzie nigdy tak dobra jak ��cza szerokopasmowego,
nie wspominaj�c o kosztach po��cze�, które mog� by� do�� wysokie.

Aby skonfigurowa� po��czenie GPRS i u�y� go w Macu do komunikacji z Inter-
netem, musimy zna� konfiguracj� po��czenia. Szczegó�y mo�na zazwyczaj �atwo
znale
� na stronach internetowych operatorów — czasami trzeba wpisa� numer
dost�powy (mo�e to by� dziwny ci�g znaków, np. *99***1#), ale w standardowych
przypadkach nale�y wykona� kilka prostych czynno�ci konfiguracyjnych, które
poka�� dalej na przyk�adzie sieci Era (obecnie T-Mobile).

Kiedy w��czymy modu� Bluetooth w telefonie, nasz Mac powinien go wykry� i za-
pami�ta� na li�cie podobnie jak Magic Mouse lub inne urz�dzenie obs�uguj�ce ten
standard. Aby jednak u�y� telefonu do ��czenia si� z Internetem, musisz powiadomi�
o tym system. Wejd
 do menu Bluetooth (ikona  na pasku systemowym z prawej
strony ekranu) i wywo�aj polecenie Skonfiguruj urz�dzenie Bluetooth. Ekrany,
które zobaczysz, mog� by� podobne do tych przedstawionych na rysunku 12.6.

W trzecim kroku konfiguracji na rysunku 12.6 nale�y wpisa� dane dost�powe
operatora — zarówno jako u�ytkownika i has�o, jak i w polu APN poda�em „erain-
ternet” (w sieciach innych ni� T-Mobile mo�e to wygl�da� nieco inaczej).

Gdy ju� po��czysz komputer i telefon w par� przez interfejs Bluetooth — co ozna-
cza, �e oba urz�dzenia b�d� si� „widzia�y” — na pasku systemowym powinna si�
pojawi� ikonka telefonu i mo�liwo�� zainicjowania transmisji danych do Internetu
(rysunek 12.7).

Samo ��czenie z sieci� i roz��czanie jest realizowane za pomoc� tego samego
przycisku Po��cz (Roz��cz). Gdy zobaczysz, �e status zmieni� si� na Po��czony,
b�dziesz ju� móg� zacz�� korzysta� z przegl�darki Safari i innych aplikacji in-
ternetowych.



ABC MAC OS X Lion

178

Rysunek 12.6. Pod��czamy telefon komórkowy do komputera Mac

Rysunek 12.7. Korzystamy z po��czenia internetowego przez telefon komórkowy

�wiadomie nie podaj� zbyt wielu szczegó�ów, gdy� konfiguracja
dost�pu ró�ni si� w przypadku ka�dego z operatorów i jest
czasami uzale�niona od typu telefonu komórkowego. Najlepiej
jest si�gn�� do opisów na stronach internetowych operatora,
zadzwoni� do biura obs�ugi oraz… przestudiowa� cenniki us�ug,
poniewa� korzystanie z transmisji GPRS mo�e by� do�� kosztowne.
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Samodzielna konfiguracja
po��czenia z Internetem
Jak mogli�my si� przekona�, czytaj�c ten rozdzia�, istnieje wiele ró�nych sposo-
bów na po��czenie si� z Internetem i czasami wymagana jest do tego pewna wie-
dza specjalistyczna oraz rozumienie dziwnych terminów takich jak adres MAC,
adres IP, serwer DNS… Je�li nadal masz problem z pod��czeniem si� do sieci, to
spróbuj w ostateczno�ci wywo�a� asystenta konfiguracji sieciowej.

� Kliknij menu systemowe oznaczone symbolem jab�ka ( ) i wybierz
Preferencje systemowe.

� Wejd
 do panelu Sie� znajduj�cego si� w sekcji Internet i po��czenia
bezprzewodowe i kliknij przycisk Pomó� mi, a nast�pnie przycisk Asystent.

Na kolejnych ekranach Twój Mac zada Ci szereg pyta� odno�nie do posiadanego
sprz�tu. Je�li dosta�e� od dostawcy internetowego dane konfiguracyjne (np. has�o
do konta), to b�dziesz w stanie zestawi� samodzielnie po��czenie, które stanie si�
domy�lnym i b�dzie ��czy�o Ci� z sieci� (rysunek 12.8).

Rysunek 12.8. Asystent konfiguracji sieci

Je�li ci�gle nie potrafisz pod��czy� Maca do Internetu, zwró� si� po pomoc do bar-
dziej do�wiadczonego kolegi lub dostawcy us�ug internetowych.
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Bezpieczny (i legalny) Internet
Internet jest bardzo du�ym zagro�eniem dla naszego Maca. Mo�e si� to wydawa�
nieprawdopodobne, ale zdolny przest�pca komputerowy (zwany hakerem — s�owo
to pochodzi od angielskiego wyrazu hacker) mo�e uzyska� zdalny dost�p do zaso-
bów 
le zabezpieczonego komputera i ukra�� zawarte w nim informacje, np. nu-
mery kont bankowych, has�a i PIN-y do kart. Aby unikn�� takich zagro�e�, zastosuj
si� do porad, które znajdziesz poni�ej, a na wszelki wypadek po prostu unikaj
trzymania na dysku komputera istotnych dla Twojego bezpiecze�stwa informacji,
np. danych osobowych, numerów kont, hase� dost�powych, nie wspominaj�c ju�
o PIN-ach do kart bankowych.

Je�li jednak masz zamiar przechowywa� poufne dane na swoim
komputerze, spróbuj przynajmniej ukry� ich przeznaczenie
w plikach o nic nieznacz�cych nazwach (nazwy plików podobne
do has�a.rtf lub has�a.txt powinny by� zabronione!).

Poniewa� system Mac OS oparty jest na bezpieczniejszym ni� Windows systemie
(Unix) i oferuje bogatsze mechanizmy bezpiecze�stwa (np. praktycznie ka�da inge-
rencja w jego struktur� wymaga bie��cej autoryzacji przez podanie has�a; nie jest
cz�sto spotykane, aby procesy aplikacji mog�y znacz�co zak�óci� dzia�anie tzw.
j�dra systemu), znany jest z odporno�ci na wirusy i zagro�enia sieciowe. Tym nie-
mniej je�li chcesz lepiej zabezpieczy� komputer, bez problemu znajdziesz na Mac
programy antywirusowe, np. darmowy VirusBarrier Express (mo�esz go wyszuka�
w programie App Store) lub komercyjny Kaspersky Anti-Virus.

Spor� luk� w systemie bezpiecze�stwa komputera stanowi… przegl�darka inter-
netowa pozwalaj�ca uruchamia� kod �ci�gany z Internetu (a mo�e to by� kod z�o-
�liwy, np. wy�udzaj�cy dane z komputera) lub po prostu umo�liwiaj�ca zapisywa-
nie hase� do stron internetowych. W nast�pnym rozdziale, przy okazji omawiania
przegl�darki Safari, napisz� wi�cej o tych zagadnieniach.

Internet pozornie gwarantuje du�� anonimowo��. Wra�enie to powstaje zw�asz-
cza przy okazji korzystania z paneli dyskusyjnych udost�pnianych w niektórych
serwisach WWW, gdzie przedstawiaj�c si� jedynie pseudonimem (tzw. nickiem),
mo�emy wypisywa� dowolne opinie, a cz�sto… bzdury.

Pr�dzej czy pó
niej u�ytkownik sieci ulega pokusie nielegalnego �ci�gania z niej np.
muzyki czy filmów. S�u�� do tego celu programy P2P typu eMule czy BitTorrent.
U�ytkownik ma te� czasami mo�liwo�� — np. w tzw. hubach osiedlowych direct
connect — przegl�dania katalogu udost�pnionych filmów i pobierania ich na
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w�asny dysk. Czy w taki w�a�nie sposób pobra� do swojego iPoda nielegalne
piosenki prezydent Bush, czy te� zrobi� kopi� z w�asnej p�yty CD, nie dowiemy si�
chyba nigdy…3

Niestety, na tym bajka si� ko�czy, gdy� tak naprawd� smutna prawda o Interne-
cie brzmi nast�puj�co: ka�de dzia�anie internauty zostawia �lad gdzie� na kom-
puterach, które obs�uguj� ruch w sieci. Twój komputer lub Twoja sie� osiedlowa
s� jednoznacznie identyfikowane przez tzw. adres IP (np. 213.180.130.220). Ka�de
logowanie do serwisu WWW lub transfer pliku s� rejestrowane w tzw. logach
(dziennikach) serwerów i w przypadku wyst�pienia takiej konieczno�ci policja nie
ma nigdy problemu z dotarciem do osoby podejrzanej o nielegalne dzia�ania.

Podobnie jest w przypadku u�ywania nielegalnego oprogramowania. Jest sporo
programów, które pomimo wzgl�dnie niskich cen (rz�du 50 – 200 z�) i tak znaj-
dziesz „za darmo” z odpowiednimi kluczami odblokowuj�cymi — problem w tym,
�e taka aplikacja podczas dzia�ania od czasu do czasu wymienia pewne informa-
cje z serwerem producenta, który mo�e zorientowa� si�, �e Twój egzemplarz jest
nielegalny, i zablokowa� go (jako w�a�ciciel ma do tego prawo). Je�li pewnego dnia
producent lub BSA4 postanowi� zorganizowa� spektakularny nalot na w�a�cicieli
nielegalnego oprogramowania, to w�a�nie Twój komputer mo�e okaza� si� tym pe-
chowym, który zostanie zarekwirowany i którego w�a�ciciel zostanie oskar�ony
o u�ytkowanie lub czasem nawet rozpowszechnianie nielegalnego oprogramowania.

Pami�taj: w Internecie Twój komputer nigdy nie jest anonimowy.
Ka�da czynno��, któr� wykonujesz, zostawia �lad na serwerach
obs�uguj�cych ruch sieciowy lub w u�ywanych aplikacjach.
Dotarcie do komputera z nielegalnym oprogramowaniem
(lub inn� zawarto�ci� chronion� prawami autorskimi) jest dla
policji obecnie bardzo proste.

                                                          
3  Autentyczna wpadka prezydenta Busha z 2006 roku, kiedy to pochwali� si�, co ma

zapisane w pami�ci iPoda.
4 Business Software Alliance (BSA; Organizacja Producentów Oprogramowania Biznesowego)

jest organizacj�, której celem jest promocja bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania
z oprogramowania.
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@, Patrz adres e-mail, 205

A
Adium, Patrz komunikatory
adres BCC, 216
adres CC, 216
adres e-mail, 205
adres internetowy, 185
adres IP, 181
adres karty sieciowej, 170
ADSL, 24, Patrz tak�e

szerokopasmowy dost�p
do Internetu, 168

AirDrop, 103
AirPort, 173, Patrz tak�e sie�

bezprzewodowa
aktualizacja systemu, 312
album fotograficzny, 270
allegro, Patrz serwisy aukcyjne, 235
Alt, 57 Patrz tak�e klawisz, klawisze
aplikacja uruchamianie

z Docka, 62
z katalogu Programy, 63
z Launchpada, 64

aplikacja zamykanie, 67

aplikacja
Adium, 225
App Store, 31
Asystent Boot Camp, 339
CrossOver, 346
FaceTime, 228
FileZilla, 200
Finder, 41, 43, 95, 316
GarageBand, 306
iCal, 358
iDVD, 298
iMovie, 273
iPhoto, 256
iTunes, 241
iWeb, 290
kalkulator, 364
Launchpad, 44
Mail, 41, 209
Narz�dzie dyskowe, 115
Odtwarzacz DVD, 362
OneNote, 360
Parallels Desktop, 16, 341
Photo Booth, 270
Pobieranie obrazów, 364
Podgl�d, 365
Profil Systemu, 332, 368
SimplyBurns, 112, 115
S�ownik, 361
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aplikacja
Spotlight, 44, 105
Szachy, 366
TextEdit, 54, 80
Time Machine, 36, 41, 328

Apogee GiO, 306
App Store, 13, 370
Apple

gwarancja, 29
rejestracja, 33
ID, 33, 140, 228, 245, 252

Applications, Patrz Programy
archiwizacja poczty, 219
Asystent Boot Camp, 367
asystent konfiguracji sieciowej, 179
Asystent Migracji, 367
Automator, 367
automatyczne uzupe�nianie danych

i hase� formularzy
automatyczny zapis, 59, 150,

Patrz tak�e Resume

B
bajt, 76
bankowo�� elektroniczna, 229
biurko, 42, 122

szybkie pokazywanie, 84
t�o, 123

Blue-ray, 78
Bluetooth, 24, 35, 177, 314
Boot Camp, 16, 338

przemapowanie uk�adu
klawiatury, 341

bottle, Patrz CrossOver
BSA, Business Software Alliance, 181

C
caps lock, 55
CAPTCHA, 226
CD, 77
CD-R, 79
CD-ROM, 79
CD-RW, 79
certyfikat autentyczno�ci serwisu

bankowego, 230

Chrome, 184
Cmd, 52, 57, 195
Command, 52
Cover Flow, Patrz Finder,

Przegl�darka kolumnowa
CPU Drop-in DVD, 28
CrossOver, 346

D
darmowe programy dla Mac OS,

370, 371
Dashboard, 51, 153, 154, 359

preferencje, 159
data i czas w komputerze, 126
dial-up, 171
DiskTool, 112
DisplayPort, 25
DivX, 77
DMG, 84, Patrz tak�e obraz dysku
Dock, 44, 62

opcje, 125
regulator wielko�ci, 64

dokument
kopiowanie, 108
otwieranie, 82
przenoszenie, 111
usuwanie, 119
zapisywanie, 75, 79
zmiana nazwy, 88

Dokumenty (katalog), 80, 83
dost�p do pliku kluczy, 367
double layer (p�yta DVD), Patrz

DVD+R DL
drag and drop, Patrz przeci�gnij

i upu��
drajwer drukarki, 151
DRM, 242
drukowanie zdj��, 269
DSL, 171, Patrz tak�e

szerokopasmowy dost�p
do Internetu 168

DV, 274
DVD, 77
DVD+R, 79, 302
DVD+R DL, 303
DVD+RW, 79, 303
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DVD-R, 79, 302
DVD-RW, 79, 303
dysk twardy, 23, 76
dysk wirtualny, Patrz DMG
dzielenie dysku na partycje, 335

E
ebay, Patrz serwisy aukcyjne, 235
Edytor AppleScript, 367
ekran, 22
ekran startowy, 42
Enter, Patrz Return, 59
Esc, 52
Exposé, 51, 153, 158–159, Patrz tak�e

Mission Control

F
FaceTime, 228
FAT32, Patrz system plików, 334
Finder, 41, 95, 316

Ikony (widok), 98
inteligentny katalog, 320
Kolumny (widok), 100
Lista (widok), 98
preferencje, 316
preferencje aplikacji, 102
Przegl�darka kolumnowa

(widok), 101
skróty klawiszowe, 317

Firefox, 184, 201
FireWire, 25, 77, 274, 328
Flex Time, 306
fn (klawisz), 58
folder magazynu, 221
format EML, 221
format M4A, 253
format MBOX, 221
formatowanie dysku, 335
forum internetowe, 239
freeware (licencja), 157
funkcja Dashboard, 155
funkcja Exposé, 158
funkcja Mission Control, 71
funkcja Spaces, 162

G
GaduGadu, Patrz komunikatory
GarageBand, 305

dodatkowe instrumenty, 309
ekran g�ówny, 307
Oce	 moj� gr�, 307
Apogee GiO, 306
dostosowanie rytmu, 306
Flex Time, 306

gigabajt, 77
GIMP, Patrz programy graficzne, 372
g�adzik, 47
Gmail, 209, 211
google, 195
GPRS, 176, 177
Grab, 367
Grapher, 367
grupa dyskusyjna, 224
gry dla Mac OS, 371

H
haker, 180
home, 58

I
iCal, 358–359
iCloud, 35, 139, 254
iDVD, 28, 297

ekran g�ówny, 299
informacje o projekcie, 303
preferencje, 301

ikona, 62
ikona AirDrop, 103
ikona dysku systemowego, 122
iLife, 13, 28
iLink, Patrz FireWire
iMac, 21
iMagazine, 98, 373
IMAP, 211
iMovie, 273

biblioteka projektów, 276
biblioteka zdarze	, 276
efekty dodatkowe, 287
importowanie filmów, 276
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iMovie
interfejs programu, 276
modyfikowanie materia�u wideo,

281
przechwytywanie obrazów, 278
tworzenie projektu, 285

import
poczty, 220
zdj��, 257, 298
filmów, 276

instalacja
aplikacji, 324
systemu Mac OS, 36
urz�dzenia Bluetooth, 36
Windows, 339, 344

Internet, 167, 169
bezpiecze	stwo, 180
poszukiwanie muzyki, 232
wyszukiwanie informacji, 193
zagadnienia legalno�ci, 180

IOS, 42, 245, 248
iPad, 15, 27
iPhone, 15, 27, 248, 307

dzwonek GarageBand, 307
iPhoto, 218, 255

drukowanie zdj��, 269
importowanie zdj��, 257
informacje dodatkowe, 260
pokaz slajdów, 268
poprawianie zdj��, 264
rozpoznawanie twarzy, 261

iPod, 15, 27, 241
iSight, 270, 279
iTunes, 27, 52, 241

biblioteka, 253
import p�yty audio, 242
podcasty, 250
radio internetowe, 249
wideo, 249
wspó�praca z iPodem, 245

iTunes Store
rejestracja, 251

iWeb, 28, 289
projekt witryny WWW, 291
przyciski funkcyjne, 293
ustawienia witryny, 294

J
jab�ko, Patrz menu systemowe
jaibreak, 252
j�dro systemu, 350
jednostka centralna, 22

K
kamera iSight, 270
karta graficzna, 24
kasowanie hase�, 192
kasowanie p�yty optycznej, 114
katalog, 87

Applications, 92
bin, 92
dev, 92
Developer, 92
Dokumenty, 80
domowy, 87, 137
etc, 92
Library, 92
Narz�dzia, 114
Pobrane rzeczy, 85
Programy, 54
sbin, 92
System, 92
tmp, 92
tworzenie, 87
Users, 92
usr, 92
var, 92
Volumes, 92
zmiana nazwy, 88

katalogi inteligentne, 319
katalogi specjalne, 90
kernel, 350
klawiatura, 23, 50, 131
klawisz

Alt, 57
Caps Lock, 55
Cmd (Command), 52, 57, 195
Delete, 58
End, 58
Esc, 52
fn, 58
Home, 58
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page down, 58
page up, 58
Return, 59
Shift, 56
Tab, 58

klawisze funkcyjne, 51
klawisze kierunkowe, 58
klawisze modyfikuj�ce, 131
klient FTP, 199
kolorymetr cyfrowy, 367
komendy pow�oki bash, 353
komunikatory, 225, 228
konfiguracja

aktualizacji, 313
dost�pu, 174, 178
funkcji Spaces, 162
iPoda, 245
komputera, 33
konta u�ytkownika, 34
Mission Control, 159
modemu ADSL, 172
programu Mail, 209
routera, 175
Safari, 189
systemu, 121
widgetu, 156

konfigurator MIDI Audio, 367
konsola, 368
konsola tekstowa, Patrz Terminal
konta u�ytkowników, 137
konto

IMAP, 211
POP, 211

kopia bezpiecze	stwa, 329
kopiowanie i wklejanie, 109
kosz, 44, 62, 119
ksi��ka adresowa, 216

L
LAN, 168, 169
Launchpad, 44
Leopard, Patrz Mac OS
Leopard, 41
link, Patrz odsy�acz, 186
Lion, Patrz Mac OS
logi systemowe, 92

M
M4A, 242, 253
M4V, 287
MAC, Patrz fizyczny adres karty

sieciowej
Mac mini, 21
Mac OS, 14, 31

katalogi systemowe, 89
Mac OS Extended, Patrz system

plików, 334
MacBook, 21
MacBook Pro, 21
Magic Mouse, 47, 177
Mail, 41, 209
maszyna wirtualna, 343
megabajt, 76
menu

aplikacji, 43
dynamiczne, 83
podr�czne, 48
Start, 43
systemowe, 43, 53

menulet, 44
Microsoft Office, 28, 142
miniDV, 274
mini-DVI, 25
mini-USB, 274
Mission Control, 44, 153
MobileMe, 34, 294
modyfikowanie materia�u wideo, 281
monitor aktywno�ci, 368
mp3, 77, 232, 242
Multi-Touch, Patrz g�adzik, 47
mysz, 22, 46, 132

N
nagrywanie p�yt, 112, 117
Nalepki (aplikacja), 359
narz�dzia sieciowe, 368
narz�dzie

AirPort, 368
ColorSync, 368
dyskowe, 334
VoiceOver, 368

neostrada tp, 168
NTFS, 336, Patrz System plików, 334
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O
obraz dysku, 84, 327
ochrona danych, 130
odsy�acz, 186
Odtwarzacz DVD (aplikacja), 362
odzyskiwanie pliku, 120
okno, 66

dostosowanie wygl�du, 130
przesuwanie zawarto�ci, 69
suwaki, 69
zamykanie, 67
zmiana po�o�enia, 68
zmiana rozmiaru, 68

Opera, 184
operacja montowania, 84
oprogramowanie, 27
organizacja danych w komputerze, 86

P
pakiet iLife, 28, 255
pami�� RAM, 23
panel

G�adzik, 133
Klawiatura, 131
Konta, 136
Monitory, 133
Mysz, 132
Ochrona i prywatno��, 130
Ogólne, 130
Oszcz�dzanie energii, 134
P�yty CD i DVD, 135
Preferencje systemowe, 127
Sie�, 172
Uniwersalny dost�p, 136

panel papeterii, 219
papeteria, 218
Parallels Desktop, 16, 341
Parallels Tools, 345
partycja, 331
pasek systemowy, 44
PCMCIA, 176
PDF, 151
Photo Booth, 270
pierwsze uruchomienie komputera

Apple, 32

plik, 79
EML, 221
DMG, 84
instalacyjny, 39
PST, 221
PVM, 345

PNG, 328
Pobieranie obrazów (aplikacja), 364
Pobrane rzeczy (stos), 85
poczta elektroniczna, 203
darmowe konta, 208
odbieranie, 212
wysy�anie, 214
zak�adanie konta, 206
za��czniki, 214, 218
podcast, 250
Podgl�d (aplikacja), 355, 365
podr�cznik systemu Unix, 354
podwójne klikni�cie, 49
polskie znaki, 56
ponowne uruchamianie komputera, 72
POP, 211
POP3, 207, 209
poprawianie zdj��, 263
porównywarki cen, 233
portale, 193
portale poszukiwania pracy, 232
praca z zewn�trznym monitorem, 313
prawa dost�pu DRM, 242
preferencje systemowe, 53
procesor, 24
Profil Systemu, 332, 368
Programy (katalog), 54, 325
programy
administracyjne, 366

graficzne, 372
u�ytkowe, 357

projekty wideo, 284
protokó� IMAP, 204
protokó� komunikacyjny TCP/IP, 169
protokó� POP, 204
przeci�gnij i upu��, 109
przegl�darka internetowa, 184

domy�lna wyszukiwarka, 190
historia odwiedzin, 190
strona domowa, 190

przycisk wysuwania, 318
PVM, 345
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Q
QuickTime Player, 287, 363

R
radio internetowe, 249
region p�yty DVD, 362
regulacja d
wi�ku, 51
regulacja jasno�ci, 51
rejestracja konta WWW, 290
Resume, 59, 355
retail box, 28
return, 59
RJ-45, 172
router, 25
router bezprzewodowy, 174

S
Safari, 41, 184

formularze i has�a, 191
przyciski, 186
zak�adki, 189

schowek, 328
Seashore, Patrz programy graficzne,

372
serwer FTP, 199
serwer pocztowy, 204
serwer poczty przychodz�cej POP3, 207
serwer poczty wychodz�cej SMTP, 207
serwis Apple, 29
serwisy aukcyjne, 235
serwisy spo�eczno�ciowe, 237
shell, 350
sie�, 24
sie� bezprzewodowa (Wi-Fi), 173
sie� Internet, 169, 184
sie� przewodowa (LAN), 169
sie� telefoniczna, 171
SimplyBurns, 112, 115
skróty klawiszowe, 321–323
S�ownik (aplikacja), 361
s�owniki j�zykowe, 142
SMTP, 207, 209
Snow Leopard, 41
Spaces, 41, 153, 161

preferencje, 164
spacja, 58
Spotlight, 44, 105
SSID, 33, 173
stos, 85
strona domowa, Patrz witryna WWW
sudo, 353
suwaki, 69
switcher, 17
symbol https, 230
system operacyjny

IOS, 248
Mac OS Leopard, 41
Mac OS Snow Leopard, 41
OS X Lion, 42
Windows, 338

system plików, 334
Szachy (aplikacja), 366
szerokopasmowy dost�p do Internetu,

168
szyfrowanie WPA, 176

�
�cie�ka dost�pu, 93

T
TCP/IP, 169
Terminal, 350, 368

preferencje aplikacji, 351
skróty i konwencje, 352

TextEdit, 55, 80, 141
formatowanie tekstów, 144
interlinia, 146
korekta j�zykowa, 149
odsy�acze internetowe

w dokumencie, 147
style, 144
wydruk dokumentu, 149
wyrównanie tekstu, 146

Thunderbird, 201
Tiger, Patrz Mac OS
Time Capsule, 368
Time Machine, 36, 41, 328
trailers, 274
trial (licencja), 337
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tryb pe�noekranowy aplikacji, 68
Tux Paint, Patrz programy graficzne,

372
tworzenie konta, 138

U
uk�ad klawiatury, 128, 129
uk�ad strony wydruku, 149
u�atwienia dost�pu, 136
UMTS, 176
UNIX, 350

komendy, 353
uprawnienia, 354
URL, 290, 295
USB, 25, 77, 274, 328
usuwane aplikacji, 325
usypianie komputera, 53, 72

V
VCD, 78
VoiceOver, 136

W
WAN, 175
wej�cie audio, 25
weryfikacja serwisu, 230
widget, Patrz Dashboard
wielozadaniowo��, 70

WiFi, 24, 173
Wikipedia, 238
Windows, 333
wirtualne biurka, Patrz Spaces
witryna WWW, 289, 295
WLAN, 33, 173
wska
nik myszy, 46
WWW, 186
wydruk dokumentu, 149, 150
wygaszacz ekranu, 124
wyj�cie audio, 25
wy��czanie komputera, 72
wymiana plików przez Bluetooth, 368
wymuszanie zamkni�cia aplikacji, 73
wyszukiwarka danych, 104
wyszukiwarka internetowa, 193

Y
YouTube, 237

Z
zak�adki do stron WWW, 188
zako	czenie pracy, 72
zakup komputera, 20
za��cznik w mailu, 214, 217, 219, 266
zarz�dzanie kontami

u�ytkowników, 137
zdj�cie kluczowe, 258, 262
zrzut ekranu do pliku, 327
zrzut ekranu do schowka, 328
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