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 B³yskawiczny kurs obs³ugi niesamowitego systemu operacyjnego

• Jak zarz¹dzaæ plikami i katalogami?
• W jaki sposób wykorzystywaæ Findera?
• Jak dostosowaæ system do swoich potrzeb?
• W jaki sposób pod³¹czyæ komputer do internetu?

Najnowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X, nosz¹ca nazwê Leopard, znów 
wyznacza standardy w zakresie graficznych interfejsów u¿ytkownika oraz jakoœci i wygody 
obs³ugi. Filozofia korzystania z systemu Mac OS od dawna by³a Ÿród³em inspiracji dla autorów 
innych rozwi¹zañ. Leopard oferuje to, co najlepsze, z poprzednich wersji Mac OS X,
a dodatkowo wiele nowych funkcji, dziêki którym praca z nim staje siê jeszcze ³atwiejsza
i wydajniejsza. Nowy modu³ Finder, przekonstruowana wyszukiwarka Spotlight, aplikacja
Time Machine – to tylko niektóre z udoskonaleñ, jakie czekaj¹ na u¿ytkowników Leoparda.

Ksi¹¿ka „Po prostu Mac OS X 10.5 Leopard PL” to podrêcznik, dziêki któremu ujarzmisz 
kolejnego dzikiego kota spod znaku jab³ka. Dowiesz siê, jak zainstalowaæ system, 
korzystaæ z jego podstawowych elementów – biurka, Docka, Findera, Spotlight, menu 
systemowego – i zarz¹dzaæ plikami oraz katalogami. Poznasz programy do³¹czone
do Mac OS X, nauczysz siê dostosowywaæ system do swoich potrzeb, korzystaæ
z przegl¹darki Safari, programu Mail oraz widgetów. Przeczytasz tak¿e o aplikacji Time 
Machine, pracy w sieci, odtwarzaniu plików multimedialnych i wielu innych zadaniach,
jakie mo¿esz zrealizowaæ za pomoc¹ Twojego Maca i systemu Leopard. Co najwa¿niejsze,
ka¿de z zagadnieñ jest przedstawione w postaci bogato ilustrowanej sekwencji czynnoœci.
Dziêki temu szybko je opanujesz i bêdziesz móg³ zaj¹æ siê prac¹ oraz zabaw¹ z Leopardem.

• Instalacja systemu
• Korzystanie z klawiatury i myszy
• Dock, Finder i Spotlight
• Zarz¹dzanie katalogami
• Narzêdzia do zarz¹dzania dyskami
• Nagrywanie p³yt CD i DVD
• Wykorzystywanie wszystkich mo¿liwoœci Findera
• Edycja tekstów w programie TextEdit
• Odtwarzanie muzyki i filmów
• Dashboard
• Drukowanie i faksowanie
• Zarz¹dzanie czcionkami
• Praca w sieci
• Przegl¹danie stron WWW i korzystanie z poczty elektronicznej
• Preferencje systemowe
• Instalacja systemu Windows za pomoc¹ modu³u BootCamp

Poznaj system Leopard – kota zaskakuj¹co ³atwego w tresurze!  
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http://helion.pl/page354U~online.htm
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http://www.helion.pl/view354U~ppmaos
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Rozdzia� 1. Przygotowywanie Mac OS X 10.5 do dzia�ania

Rysunek 1.1. Informacj� o numerze wersji bie��cego
systemu Mac OS X mo�na znale	� w oknie
dialogowym O tym Macintoshu

� Je�eli masz zupe�nie nowy komputer i nie
zdarzy�o Ci si� go wcze�niej uruchomi	,
istnieje du�e prawdopodobie�stwo, �e zosta�
ju� na nim zainstalowany system Mac OS X
10.5. W takim przypadku bezpo�rednio
po w��czeniu komputera powiniene� zobaczy	
program asystenta konfiguracji Mac OS. Od
razu przejd� wówczas do podrozdzia�u
„Konfiguracja systemu Mac OS X 10.5”
znajduj�cego si� w dalszej cz��ci niniejszego
rozdzia�u.

Przygotowywanie Mac OS X 10.5
do dzia�ania
Przed rozpocz�ciem u�ywania systemu Mac OS X
b�dziesz musia� zainstalowa	 go na komputerze
i skonfigurowa	 w wygodny dla siebie sposób. Czekaj�ca
Ci� procedura jest uzale�niona od oprogramowania,
które jest ju� zainstalowane na Macintoshu.

Korzystaj�c z instalatora systemu Mac OS X 10.5,
mo�esz wykona	 jedn� z poni�szych czynno�ci:

� uaktualni	 istniej�c� wersj� systemu Mac OS X
do wydania Mac OS X 10.5,

� zainstalowa	 Mac OS X 10.5, ca�kowicie
zast�puj�c nim poprzedni� wersj� systemu.

Nast�pnie b�dziesz musia� ponownie uruchomi	
komputer i skorzysta	 z asystenta konfiguracji,
który u�atwi Ci dostosowanie systemu Mac OS X
do Twoich potrzeb.

W tym rozdziale zajmiemy si� sposobem
przeprowadzenia prawid�owej instalacji i konfiguracji
systemu Mac OS X 10.5 na twardym dysku Twojego
komputera.

Wskazówki

� Je�eli nie jeste� pewien, która wersja Mac OS
jest zainstalowana na komputerze, powiniene�
wybra	 z menu Apple pozycj� Ten Macintosh….
W wy�wietlonym oknie dialogowym zobaczysz
informacj� na temat numeru wersji systemu Mac
OS X, która jest aktualnie zainstalowana na Twoim
Macintoshu, tak jak zosta�o to przedstawione na
rysunku 1.1.

Przygotowywanie
Mac OS X 10.5 do dzia�ania 1
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Instalacja systemu Mac OS X 10.5
Program instalacyjny Mac OS X przeprowadza
wszystkie czynno�ci zwi�zane z instalacj� systemu
operacyjnego Mac OS X. Korzystaj�c z instalacyjnej
p�yty DVD, uruchamia on ponownie komputer,
a nast�pnie wy�wietla instrukcje, które krok po
kroku przeprowadzaj� Ci� przez proces instalacji
systemu. Po jego zako�czeniu komputer jest
uruchamiany ponownie, jednak tym razem do akcji
wkracza kopia systemu znajduj�ca si� ju� na dysku
twardym. Nast�pnie na ekranie pojawia si� asystent
konfiguracji, którego zadaniem jest u�atwienie
okre�lenia wst�pnych ustawie� Mac OS X 10.5.

W tej cz��ci rozdzia�u zajmiemy si� instalacj�
i konfiguracj� systemu Mac OS X. Niestety, z uwagi na
to, �e podczas instalacji i wst�pnej konfiguracji Mac
OS X nie da si� wykonywa	 zrzutów ekranowych,
cz��	 ta nie b�dzie zbyt „wizualna”. Jednak post�puj�c
zgodnie z przedstawion� poni�ej procedur�, poznasz
wszystkie wiadomo�ci niezb�dne do bezproblemowego
zainstalowania i skonfigurowania systemu operacyjnego
Mac OS X.

Wskazówki

� Zawarte w rozdziale informacje dotycz�ce
instalacji systemu poda�am przy za�o�eniu, �e
posiadasz ju� pewne podstawowe umiej�tno�ci
w zakresie obs�ugi Mac OS, a wi�c wiesz, jak
u�ywa	 myszy, klika	, przeci�ga	 elementy oraz
korzysta	 z menu. Je�eli jednak jest to Twój
pierwszy kontakt z komputerem Mac, powiniene�
przej�	 do rozdzia�u 2., w którym omówione
zosta�y podstawowe techniki pracy z systemem
Mac OS X.

� W dowolnej chwili procesu instalacji mo�esz
klikn�	 przycisk Wró�, aby powróci	 do
poprzedniego okna dialogowego w celu zmiany
wybranych wcze�niej opcji konfiguracyjnych.

� Pami�taj, �e proces instalacji Mac OS X 10.5
mo�esz pomin�	, je�eli na komputerze zosta� ju�
wcze�niej zainstalowany system operacyjny w tej
lub nowszej wersji.

Rysunek 1.2. Gdy umie�cisz w nap�dzie p�yt� Mac
OS X Install DVD, jej ikona zostanie wy�wietlona
na biurku…

Rysunek 1.3. …a na ekranie pojawi si� okno Mac
OS X Install DVD

Rysunek 1.4. Program instalacyjny prosi o ponowne
uruchomienie komputera
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Rysunek 1.5. W celu rozpocz�cia instalacji nale�y
poda� nazw� i has�o u�ytkownika z uprawnieniami
administratora

Rysunek 1.6. Na dysku instalacyjnym znajduj� si�
trzy dokumenty, w tym jeden bogato ilustrowany
przewodnik instalacji Mac OS X 10.5

� Pokazane na rysunku 1.5 okno dialogowe
uwierzytelniania uniemo�liwia
przeprowadzanie instalacji systemu
u�ytkownikom, którzy nie posiadaj�
uprawnie� administratora. Jest to
szczególnie wa�ne w przypadku, gdy
z komputera korzysta wi�cej ni� jedna osoba.

� Przedstawione tu wskazówki dotycz�
instalacji systemu w j�zyku polskim. Je�eli
podczas instalacji wybierzesz inny j�zyk,
komunikaty b�d� oczywi�cie wy�wietlane
nie po polsku, lecz w okre�lonym przez
Ciebie j�zyku obcym!

Aby uruchomi� instalator Mac OS X
i wybra� j�zyk u�ywany podczas instalacji

 1. W�ó� p�yt� DVD zatytu�owan� Mac OS X Install
DVD do nap�du optycznego komputera. Po krótkiej
chwili na biurku powinna pojawi	 si� przedstawiona
na rysunku 1.2 ikona p�yty DVD oraz okno Mac
OS X Install DVD, które zosta�o zaprezentowane
na rysunku 1.3.

 2. Kliknij dwukrotnie ikon� Instalacja Mac OS X.

 3. Na ekranie zostanie wy�wietlone okno dialogowe
Instalacja Mac OS X, tak jak przedstawia
rysunek 1.4. Kliknij przycisk Uruchom.

 4. Na ekranie pojawi si� okno z pro�b�
o uwierzytelnienie u�ytkownika, tak jak zosta�o
to przedstawione na rysunku 1.5. Korzystaj�c
z niego, powiniene� poda	 nazw� i has�o
u�ytkownika z uprawnieniami administratora,
a nast�pnie klikn�	 przycisk OK.

 5. Poczekaj, a� komputer uruchomi z p�yty DVD
system Mac OS X oraz program instalacyjny.

 6. W pierwszym wy�wietlonym na ekranie oknie
instalatora wybierz j�zyk, w którym ma zosta	
przeprowadzona instalacja systemu. J�zyk ten
b�dzie równie� podstawowym j�zykiem
w zainstalowanym systemie Mac OS X.

 7. Kliknij przycisk oznaczony symbolem strza�ki
skierowanej w prawo.

 8. Wykonaj kolejne kroki opisane w nast�pnym
punkcie zatytu�owanym „Aby zainstalowa	
system Mac OS X”.

Wskazówki

� Dobrym pomys�em jest otworzenie i przeczytanie
plików umieszczonych na p�ycie Mac OS X Install
DVD w katalogu Instructions, którego ikon�
wida	 na rysunku 1.3. Szczególnie u�yteczny
mo�e okaza	 si� przedstawiony na rysunku 1.6
dokument Przeczytaj zanim zainstalujesz.pdf,
poniewa� zawiera on ilustrowany opis instalacji
systemu operacyjnego Mac OS X 10.5.
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Aby zainstalowa� system Mac OS X

 1. Przeczytaj informacje wy�wietlone w oknie
Witamy serdecznie.

 2. Kliknij przycisk Dalej.

 3. Przeczytaj wy�wietlon� w kolejnym oknie instalatora
tre�	 umowy licencyjnej oprogramowania.

 4. Kliknij przycisk Akceptuj�, aby przej�	 dalej.

 5. W oknie dialogowym zatytu�owanym Miejsce
docelowe kliknij ikon� dysku twardego, na którym
ma zosta	 zainstalowany system Mac OS X.
Spowoduje to wy�wietlenie wskazuj�cej j� zielonej
strza�ki. Instalator automatycznie zadecyduje, czy
nast�pi uaktualnienie istniej�cej wersji systemu
Mac OS X, czy instalacja Mac OS X 10.5 zupe�nie
od pocz�tku.

 6. Aby ustawi	 zaawansowane opcje instalacji, kliknij
przycisk Opcje. Na ekranie pojawi si� okno
dialogowe oferuj�ce maksymalnie trzy mo�liwo�ci
wyboru. Zestaw dost�pnych opcji jest uzale�niony
od oprogramowania, które jest ju� zainstalowane
na docelowym dysku twardym. Wybierz jedn�
z nich, a nast�pnie kliknij przycisk OK:

� Uaktualnij Mac OS X. Wybranie tej opcji
spowoduje uaktualnienie zainstalowanego
systemu Mac OS X do wersji 10.5.

� Zarchiwizuj i zainstaluj. Wybranie tej opcji
spowoduje przeniesienie plików aktualnie
zainstalowanego systemu Mac OS X do katalogu
o nazwie Poprzedni system, a nast�pnie
zainstalowanie wersji 10.5 zupe�nie od
pocz�tku. Wybór tego rozwi�zania jest wskazany,
gdy  podejrzewasz, �e dosz�o do uszkodzenia
systemu Mac OS X i chcesz wymusi	 instalacj�
czystej wersji systemu. Je�eli si� na to
zdecydujesz, b�dziesz te� móg� zaznaczy	 pole
wyboru Zachowaj ustawienia u�ytkowników
i sieciowe, dzi�ki czemu wszystkie ustawienia
Mac OS X zostan� automatycznie przeniesione
do nowo zainstalowanego systemu. Unikniesz
równie� w ten sposób uruchomienia asystenta
konfiguracji po zako�czeniu instalacji systemu
operacyjnego.
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� Wyma� i instaluj. Wybranie tej opcji spowoduje
usuni�cie ca�ej zawarto�ci dysku twardego,
a nast�pnie zainstalowanie systemu operacyjnego
Mac OS X 10.5 zupe�nie od pocz�tku. Przed jej
zastosowaniem koniecznie powiniene� wykona	
kopie zapasowe swoich danych, poniewa�
instalator bezpowrotnie usunie wszystkie pliki
znajduj�ce si� na dysku twardym komputera.
Po wybraniu opcji Wyma� i instaluj wybierz
odpowiedni system plików, korzystaj�c z  menu
rozwijanego Formatuj dysk jako. Dost�pne s�
tu pozycje: Mac OS Extended (Journaled) oraz
Mac OS Extended (wielko�� liter istotna,
Journaled).

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Na ekranie wy�wietlone zostanie okno dialogowe
Podsumowanie instalacji, w którym widoczne
b�d� dwa przyciski:

� Instaluj. Klikni�cie tego przycisku spowoduje
rozpocz�cie standardowej instalacji systemu
operacyjnego Mac OS X 10.5.

� Dostosuj. Klikni�cie tego przycisku umo�liwi
dostosowanie instalowanego oprogramowania do
w�asnych potrzeb. Korzystaj�c z wy�wietlonego
na ekranie okna dialogowego Dostosowanie
instalacji, mo�esz wybra	 komponenty systemu,
które maj� zosta	 zainstalowane. Nast�pnie
powiniene� klikn�	 przycisk Gotowe oraz przycisk
Instaluj w kolejnym oknie wy�wietlaj�cym
podsumowanie opcji instalacyjnych.

 9. Poczekaj na zako�czenie instalacji oprogramowania
z p�yty DVD. Podczas przeprowadzania procesu
na ekranie wy�wietlany b�dzie pasek post�pu
informuj�cy o aktualnie instalowanym komponencie
oraz wskazuj�cy czas pozosta�y do zako�czenia
operacji.

 10. Gdy instalator zako�czy prac�, nast�pi ponowne
uruchomienie komputera i wy�wietlenie pierwszego
okna asystenta konfiguracji. W tym momencie
powiniene� wykona	 kolejne kroki procedury
opisanej w podrozdziale „Konfiguracja systemu
Mac OS X 10.5”, który znajduje si� w dalszej
cz��ci rozdzia�u.
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Wskazówki

� Je�eli zajdzie taka potrzeba, w 3. kroku powy�szej
procedury mo�esz za pomoc� rozwijanego menu
wybra	 inny j�zyk, w którym zostanie wy�wietlona
tre�	 umowy licencyjnej.

� Je�eli w kroku 4. klikniesz przycisk Nie akceptuj�,
zako�czysz prac� instalatora bez przeprowadzania
instalacji systemu operacyjnego Mac OS X.

� Informacja wy�wietlana pod ikonami dysków
twardych, o których mowa by�a w kroku 5., wskazuje
ilo�	 wolnego miejsca na ka�dym z dysków.
Wielko�	 niezb�dnej do zainstalowania systemu
Mac OS X przestrzeni dyskowej mo�esz sprawdzi	,
spogl�daj�c na doln� cz��	 okna dialogowego.
Upewnij si�, �e na wybranym dysku jest
wystarczaj�co du�o miejsca.

� Krok 6. jest opcjonalny. Je�eli postanowisz go
wykona	 i nie b�dziesz wiedzia�, któr� z opcji
widocznych w wy�wietlonym oknie dialogowym
wybra	, kliknij przycisk Anuluj, aby skorzysta	
ze standardowej opcji instalacji.

� Je�eli po wybraniu opcji Wyma� i instaluj
w kroku 6. nie b�dziesz wiedzia�, który system
plików nale�y wybra	 za pomoc� menu rozwijanego,
zdecyduj si� na Mac OS Extended (Journaled).

� Opcja Dostosuj opisana w kroku 8. jest przeznaczona
dla do�wiadczonych u�ytkowników Mac OS X oraz
tych, którzy chc� ograniczy	 ilo�	 instalowanego
oprogramowania. Z opcji Dostosuj mo�esz na
przyk�ad skorzysta	 w celu ograniczenia liczby
j�zyków lub czcionek, które zostan� zainstalowane.
Pozwoli Ci to zaoszcz�dzi	 du�� ilo�	 miejsca na
dysku twardym. Je�eli nie b�dziesz jednak pewien,
co nale�y tu zmieni	, pozosta� przy opcjach
domy�lnych.

� Proces instalacji mo�e wymaga	 „nieco” czasu
— pe�na, czysta instalacja systemu na moim
komputerze MacBook Pro zaj��a oko�o pó� godziny.
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Konfiguracja systemu Mac OS X 10.5
Po zako�czeniu instalacji systemu operacyjnego
i ponownym uruchomieniu komputera, na ekranie
zostanie wy�wietlone okno asystenta konfiguracji.
Program ten korzysta z prostego modelu „pytanie-
odpowied�” w celu zebrania informacji dotycz�cych
sposobu, w jaki zamierzasz u�ywa	 komputera.
Uzyskane t� drog� informacje s� automatycznie
wprowadzane w ró�nych panelach preferencji
systemowych Mac OS X, które steruj� prac� komputera.

Wskazówki

� Je�eli kupi�e� w�a�nie nowy komputer Macintosh,
na którym system Mac OS X jest ju� zainstalowany,
w trakcie pierwszego uruchomienia maszyny
zostanie wy�wietlony ekran przedstawianego tu
asystenta konfiguracji. W celu skonfigurowania
komputera powiniene� wykona	 opisane poni�ej
kroki.

� Je�eli asystent konfiguracji nie zostanie uruchomiony,
b�dzie to oznacza	, �e system Mac OS X jest ju�
odpowiednio skonfigurowany i b�dziesz móg�
zrezygnowa	 z lektury tego podrozdzia�u.

� W przypadku uaktualniania starszego wydania
systemu Mac OS X do wersji Mac OS X 10.5,
na ekranie pojawi� si� tylko niektóre okna
dialogowe asystenta konfiguracji, a wiele z nich
b�dzie ju� zawiera�o pewne dane. Je�eli b�dziesz
potrzebowa� pomocy we wprowadzaniu brakuj�cych
informacji, zapoznaj si� z zamieszczonymi poni�ej
instrukcjami.
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Aby skonfigurowa� Mac OS X

 1. Korzystaj�c z wy�wietlonego na ekranie okna
dialogowego Witamy serdecznie, wska� nazw�
zamieszkiwanego przez Ciebie kraju i kliknij
przycisk Dalej.

 2. W oknie dialogowym Czy masz ju� Mac’a wybierz
jedn� z opisanych poni�ej opcji, a nast�pnie kliknij
przycisk Dalej:

� Z innego Macintosha. Opcja ta umo�liwia
pod��czenie innego komputera Macintosh
za pomoc� przewodu Firewire, a nast�pnie
skopiowanie z niego ustawie� konfiguracyjnych.
Po jej wybraniu powiniene� stosowa	 si� do
kolejnych wskazówek wy�wietlanych na ekranie.
W takim przypadku b�dziesz równie� móg�
pomin�	 wi�kszo�	 kroków przedstawionych
poni�ej.

� Z innego woluminu na tym Macintoshu.
Opcja ta umo�liwia skopiowanie ustawie�
konfiguracyjnych z innej partycji dysku twardego
znajduj�cego si� w komputerze. Po jej wybraniu
powiniene� stosowa	 si� do kolejnych wskazówek
wy�wietlanych na ekranie. W takim przypadku
b�dziesz równie� móg� pomin�	 wi�kszo�	
przedstawionych poni�ej kroków.

� Z archiwum Time Machine. Opcja ta pozwala
na konfiguracj� komputera na podstawie
danych pobranych z utworzonej za pomoc�
programu Time Machine kopii zapasowej,
znajduj�cej si� na zewn�trznym dysku twardym,
który nale�y pod��czy	 do komputera.
Po wybraniu tej opcji powiniene� stosowa	
si� do kolejnych wskazówek wy�wietlanych
na ekranie. W takim przypadku b�dziesz
równie� móg� pomin�	 wi�kszo�	
zaprezentowanych poni�ej kroków.

� Nie przesy�aj teraz moich danych. Wybranie
tej opcji nie spowoduje skopiowania �adnych
ustawie� konfiguracyjnych. B�dziesz zatem
musia� przeprowadzi	 kolejne operacje, które
zosta�y przedstawione poni�ej.

 3. Korzystaj�c z okna dialogowego Zaznacz swoj�
klawiatur�, wybierz odpowiedni uk�ad klawiatury,
a nast�pnie kliknij przycisk Dalej.
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 4. Asystent konfiguracji spróbuje samodzielnie okre�li	
rodzaj po��czenia komputera z internetem,
a nast�pnie wy�wietli odpowiednie okna dialogowe
s�u��ce do konfiguracji po��czenia. W zale�no�ci
od wy�wietlonego ekranu dialogowego, b�dziesz
mia� do wyboru jedn� z dwóch mo�liwo�ci:

� Je�li wy�wietlone opcje konfiguracyjne b�d�
prawid�owe, powiniene� przej�	 do kroku 6.

� Je�li zaproponowane opcje konfiguracyjne nie
b�d� prawid�owe, powiniene� klikn�	 przycisk
Inna konfiguracja sieci i wykona	 operacje
przedstawione w kroku 5.

 5. W oknie dialogowym Jak si� ��czysz? wy�wietlone
zostan� opcje okre�laj�ce sposób po��czenia
z internetem. Powiniene� wybra	 jedn� z nich,
a nast�pnie klikn�	 przycisk Dalej:

� Bezprzewodowy AirPort. Opcja ta wymaga
dost�pu do sieci bezprzewodowej.

� Modem telefoniczny. Opcj� t� powiniene�
wybra	, gdy zamierzasz korzysta	
z wewn�trznego lub zewn�trznego modemu.
Pojawia si� ona tylko wtedy, gdy Macintosh
posiada taki modem.

� Modem kablowy. Opcja ta pozwala na u�ywanie
modemu kablowego pod��czonego poprzez port
Ethernet lub USB.

� Modem DSL. Opcja ta umo�liwia u�ywanie
modemu DSL pod��czonego do portu Ethernet
komputera.

� Sie� lokalna (Ethernet). Opcja ta pozwala na
u�ywanie lokalnej sieci Ethernet. Jest to opcja
najcz��ciej stosowana w biurach.

� Mój komputer nie ma po��czenia z Internetem.
Opcja ta jest przeznaczona dla u�ytkowników
komputerów, które w �aden sposób nie s�
pod��czone do internetu. Je�eli j� wybierzesz,
powiniene� przej�	 do kroku 8.

 6. W kolejnym oknie dialogowym wy�wietlonym na
ekranie powiniene� poda	 informacje dotycz�ce
po��czenia z internetem b�d� sieci� lokaln�,
a nast�pnie klikn�	 przycisk Dalej. W przypadku
w�tpliwo�ci warto skontaktowa	 si� z ISP (dostawc�
us�ug internetowych) lub administratorem systemu.
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 7. Na ekranie zostanie wy�wietlone okno dialogowe
dotycz�ce identyfikatora Apple ID. Je�eli posiadasz
identyfikator Apple ID, powiniene� go w tym
miejscu poda	 wraz z odpowiednim has�em dost�pu.
W przeciwnym przypadku pozostaw obydwa
pola puste, a nast�pnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Okno dialogowe Informacje rejestracyjne
wy�wietlane jako kolejne zawiera formularz
rejestracyjny, który powiniene� wype�ni	
odpowiednimi danymi. Przej�cie mi�dzy polami
odbywa si� za pomoc� klawisza Tab. Po wype�nieniu
formularza kliknij przycisk Dalej.

 9. Nast�pne okno dialogowe Jeszcze kilka pyta� zawiera
kilka rozwijanych menu, b�d�cych odpowiedziami
na pytania marketingowe. Mo�esz tu równie�
zaznaczy	 opcj�, dzi�ki której staniesz si� adresatem
przekazywanych poczt� elektroniczn� informacji
o produktach firmy Apple. Kliknij przycisk Dalej,
aby przej�	 do nast�pnego okna dialogowego.

 10. Korzystaj�c z widocznego w oknie Utwórz konto
u�ytkownika formularza, podaj informacje s�u��ce
do utworzenia Twojego konta u�ytkownika
w systemie Mac OS X:

� U�ytkownik. W tym miejscu powiniene�
poda	 swoje imi� i nazwisko.

� Krótka nazwa. Jest to krótka nazwa u�ytkownika
u�ywana w ramach sieci. B�dzie ona równie�
u�ywana jako nazwa katalogu domowego
u�ytkownika. Ja podaj� tu zwykle pierwsz�
liter� imienia oraz nazwisko, a wi�c ci�g
znaków mlanger.

� Has�o. Korzystaj�c z tego pola, powiniene� poda	
has�o dost�pu do tworzonego konta u�ytkownika.

� Potwierd�. W tym polu powiniene�
powtórzy	 podane powy�ej has�o.

� Podpowied� has�a. Jak sama nazwa wskazuje,
pole to pozwala okre�li	 podpowied�, której
zadaniem jest pomoc w przypomnieniu utraconego
has�a. Nie nale�y tu ponownie podawa	 has�a,
poniewa� stanie si� ono widoczne w przypadku
problemów z zalogowaniem si� do systemu.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji
dotycz�cych konta powiniene� klikn�	 przycisk
Dalej.
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 11. Na ekranie mo�e zosta	 wy�wietlone okno dialogowe
Wybierz obraz dla tego konta. Je�li komputer
wyposa�ony zosta� we wbudowan� kamer�
internetow� iSight, dost�pne b�d� tu dwie opcje:

� Zrób zdj�cie. Opcja ta pozwala na zrobienie
sobie zdj�cia. W oknie podgl�du powiniene�
wykadrowa	 uj�cie tak, aby w odpowiedni
sposób obejmowa�o ono osob� siedz�c� przed
komputerem — Ciebie? — a nast�pnie klikn�	
przycisk Zrób zdj�cie. Komputer odtworzy d�wi�k
i rozpocznie odliczanie od trzech do zera i wykona
zdj�cie. Je�eli Ci si� ono nie spodoba, swobodnie
b�dziesz móg� powtórzy	 operacj�.

� Wybierz z biblioteki obrazów. Opcja ta
umo�liwia wy�wietlenie biblioteki ikon
u�ytkowników przygotowanej przez firm�
Apple. Mo�esz z niej wybra	 dowoln� ikon�.
Je�eli komputer nie zosta� wyposa�ony we
wbudowan� kamer� iSight, wskazanie ikony
z dostarczonej przez Apple biblioteki b�dzie
jedyn� dost�pn� mo�liwo�ci�.

Po wybraniu odpowiedniego obrazu kliknij
przycisk Dalej.

 12. Na ekranie mo�e zosta	 wy�wietlone okno dialogowe
Wybierz stref� czasow�. Powiniene� wówczas
klikn�	 map� w punkcie, który w przybli�eniu
okre�la Twoje miejsce zamieszkania, a nast�pnie
wskaza	 odpowiednie miasto za pomoc� menu
rozwijanego Najbli�sze miasto. Po wykonaniu tej
czynno�ci kliknij przycisk Dalej.

 13. Je�eli komputer nie jest po��czony z internetem,
na ekranie mo�e si� pojawi	 okno dialogowe
Ustaw dat� i czas. Po ustawieniu w�a�ciwej daty
i godziny powiniene� klikn�	 przycisk Dalej.

 14. Je�li korzystasz z konta .Mac, na ekranie mo�e
zosta	 wy�wietlone okno dialogowe Automatyczne
odnowienie konta .Mac. W celu automatycznego
przed�u�ania subskrypcji konta .Mac powiniene�
zaznaczy	 odpowiednie pole wyboru i klikn�	
przycisk Dalej. Je�eli nie chcesz, aby us�uga
.Mac by�a automatycznie odnawiana, powiniene�
po prostu klikn�	 przycisk Dalej.

 15. Przejd� do kolejnych kroków, które zosta�y
przedstawione w punkcie „Aby zako�czy	 instalacj�”
znajduj�cym si� w dalszej cz��ci rozdzia�u.
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Wskazówki

� Je�eli na li�cie wymienionej w kroku 1. nie mo�esz
znale�	 swojego kraju, zaznacz pole wyboru Poka�
wszystkie, dzi�ki któremu wy�wietlona zostanie
wi�ksza liczba pa�stw.

� Je�eli w kroku 1. poczekasz odpowiednio d�ugo,
us�yszysz polecenia g�osowe wydawane przez
komputer za pomoc� funkcji VoiceOver.
Odtworzenie instrukcji VoiceOver dotycz�cych
konfiguracji jest równie� mo�liwe dzi�ki naci�ni�ciu
klawisza Esc. Wi�cej informacji dotycz�cych
funkcji VoiceOver poznasz w rozdziale 24.

� W kroku 3. mo�esz zaznaczy	 pole wyboru Poka�
wszystkie, dzi�ki któremu na ekranie wy�wietlona
zostanie wi�ksza liczba dost�pnych uk�adów
klawiatury.

� Je�eli korzystasz z konta .Mac i masz dost�p do
internetu, mo�e si� zdarzy	, �e w kroku 8. pola
b�d� ju� wype�nione danymi przechowywanymi
na serwerze Apple .Mac.

� Informacje o polityce prywatno�ci firmy Apple
s� dost�pne w kroku 8., po klikni�ciu przycisku
Polityka prywatno�ci. Po przeczytaniu
wy�wietlonych wiadomo�ci kliknij przycisk OK,
aby zamkn�	 arkusz z informacjami i powróci	
do okna formularza rejestracyjnego.

� Podczas wpisywania has�a w krokach 7. oraz 10.
na ekranie zamiast odpowiednich znaków ujrzysz
jedynie kropki. To w�a�nie z tego powodu has�o
musisz poda	 dwukrotnie — jest to zabezpieczenie
maj�ce na celu zapewnienie poprawno�ci
wpisanego has�a.

� Dobrze zapami�taj has�o podane w kroku 10.!
Je�eli je zapomnisz, nie b�dziesz móg� zalogowa	
si� do systemu i u�ywa	 komputera. Z tego te�
powodu dobrym pomys�em jest wype�nienie pola
Podpowied	 has�a i wpisanie tam podpowiedzi
uniemo�liwiaj�cej zapomnienie has�a.

� Funkcja dodawania obrazka do konta w kroku 11.
jest bardzo podobna do mo�liwo�ci programu
Photo Booth, który zosta� szczegó�owo omówiony
w rozdziale 14.
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Rysunek 1.7. Po zako�czeniu instalacji na ekranie
zostanie wy�wietlone biurko systemu operacyjnego
Mac OS X 10.5 oraz okno katalogu domowego
u�ytkownika

Aby zako�czy� instalacj�

Gdy na ekranie zostanie wy�wietlone okno dialogowe
Dzi�kujemy, kliknij przycisk Gotowe.

Na ekranie pojawi si� biurko systemu Mac OS X wraz
otwartymi oknami Twojego katalogu domowego i p�yty
Mac OS X Install DVD, tak jak zosta�o to przedstawione
na rysunku 1.7.

Wskazówki

� Je�eli komputer nie jest po��czony z internetem,
na ekranie zamiast okna Dzi�kujemy zostanie
wy�wietlone Nie zapomnij si� zarejestrowa�.

� Metody korzystania z biurka systemu Mac OS
oraz programu Finder zosta�y szczegó�owo opisane
w rozdzia�ach od 2. do 4.

� Aby wyci�gn�	 z nap�du p�yt� instalacyjn�,
powiniene� nacisn�	 klawisz Eject znajduj�cy si�
na klawiaturze lub przeci�gn�	 ikon� DVD na
umieszczon� w Docku ikon� Kosza. Wysuwanie
dysków zosta�o szczegó�owo opisane w rozdziale 6.

� Po zako�czeniu instalacji systemu Mac OS X 10.5
mo�e nast�pi	 uruchomienie narz�dzia
Uaktualnienia. Je�eli dla komputera b�d� dost�pne
jakiekolwiek aktualizacje, na ekranie pojawi si�
okno dialogowe z odpowiednim komunikatem.
U�ywanie narz�dzia Uaktualnienia zosta�o
szczegó�owo opisane w rozdziale 23.

� Je�eli podczas instalacji systemu operacyjnego
Mac OS X 10.5 wybra�e� opcj� Zarchiwizuj
i zainstaluj, na dysku twardym komputera b�dzie
znajdowa� si� katalog Poprzednie systemy.
Korzystaj�c z niego, mo�esz przenosi	 wybrane
elementy do odpowiednich katalogów dysku
twardego. Gdy katalog Poprzednie systemy nie
b�dzie Ci ju� d�u�ej potrzebny, swobodnie
b�dziesz móg� go usun�	. W tym celu b�dziesz
jednak musia� poda	 has�o u�ytkownika
z uprawnieniami administratora.
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