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Na této knize jsme se všichni hodně napracovali. Apple to prostě nemohl nechat jen tak. Na
to, že se jedná o aktualizaci, která si dala údajně „pauzu od nových funkcí“, Apple bezpochyby
věnoval spoustu úsilí předělání, přestylizování či přešlapování kolem něčeho, co už tu bylo!
Spousta přátel a kolegů věnovala edicím těchto knih spoustu svého odhodlání, odborných
znalostí, a dokonce i básnického ducha. Patří mezi ně: Zachary Brass, mladý stroj na snímky; Dan Pourhadi, neobyčejný uživatel počítačů Mac, který aktualizoval 7. kapitolu; J. D.
Biersdorfer, fejetonista počítačové rubriky O&A v deníku New York Times, který aktualizoval
18., 20. a 21. kapitolu; a Lesa Snider, má dlouholetá asistentka, která byla grafickou bohyní
a spolutvůrkyní indexu u předchozích vydání.
Kromě členů z týmu snů uvedeného výše bych rád poděkoval ještě Peteru Meyersovi, šéfredaktoru edice Missing Manual od O’Reilly; Terese Noelle Robertsové, editorce předchozích
vydání; Monice Sarkerové a Billu Evansovi za pomoc při zodpovídání technických otázek;
klavírnímu/indexovému virtuosu Jimu Jacobymu; a mému veselému pohotovému týmu
korektorů: Kellee Katagiové, Dianě D’Abruzzové a Julii Van Keurenové. Přál bych si také
poslat každému čtenáři, který věnoval svůj čas zasílání oprav, návrhů, tipů a triků, tričko
s nápisem „Pomáhal jsem s touto knihou!“ (I Made the Book Better!). A v neposlední řadě
díky Davidu Rogelbergovi za to, že tomuto projektu věřil.
Kromě toho všeho tato kniha vděčí za svou existenci také trpělivosti a sympatiím Jennifer,
Kelly, Tiay a Jeffreyho. Díky nim mohly tyto knihy – i všechno ostatní – vyjít.
– David Pogue

Edice Missing Manual (Kompletní průvodce)
Edice Missing Manual (Kompletní průvodce) jsou vtipně, znamenitě napsané průvodce
k počítačovým produktům, ke kterým nejsou přiloženy žádné manuály (což jsou v podstatě
všechny produkty). Každá kniha obsahuje ručně vytvořený rejstřík, odkazy na konkrétní
čísla stránek (nikoli jen poznámku typu „viz 14. kapitola“) a neotřesitelný příslib, že už nikdy
nevložím apostrof do přivlastňovacího zájmena its (jeho).
Zde je seznam aktuálních titulů:
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Pro Macintosh:
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Pro Windows:
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Úvod
Úvod
Není pochyb o tom, že Mac OS X je senzační technická vymoženost. Pro mnoho technických
recenzentů a odborníků je dokonce nejlepším operačním systémem pro osobní počítače na
naší planetě. Pozor však na jeho jméno.
To X v názvu znamená římskou číslici „deset”. Nevyslovujte to „ó es iks”, nebo se na vás budou
na ulici divně koukat.
Každopádně systém Mac OS X Snow Leopard je sedmou hlavní verzí unixového operačního
systému společnosti Apple. S původním systémem Mac, který pomohl Applu prosvištět 80.
a 90. léta a který šel na konec do důchodu pod názvem Mac OS 9, však příliš společného nemá.
Toho se Apple zbavil v roce 2001, když se výkonný ředitel společnosti Steve Jobs rozhodl, že
je načase, aby systém doznal další změny. Apple se po dlouhá léta věnoval vytváření nových
funkcí na softwarovém základě, který prvně spatřil světlo světa v roce 1984. Programátoři
a zákazníci si však začali stěžovat na „špagetový kód“, ve který se Mac OS změnil.
Na druhou stranu pod pokličkou tohoto elegantního vzhledu systému Mac OS X se skrývá
Unix, stabilní a solidní operační systém, který stojí za spoustou webových stránek a používá
se na mnoha univerzitách. Není to tedy nic nového; ve skutečnosti má za sebou tento systém
již desítky let vývoje a ladění celými generacemi programátorů.

Anomálie v podobě Snow Leoparda
Systém Mac OS X 10.6, důvěrně známý jako Snow Leopard, je hned z několika důvodů
podivný tvor.
První důvod má co do činění se Zákonem aktualizací softwaru, který je na světě od samého
úsvitu osobních počítačů. A tento zákon říká: „Pokud každoročně nepřidáte nové funkce,
nikdo nebude provádět upgrade, a vy tak nevyděláte žádné peníze.“
A tak, aby vás motivovali k provádění upgradů, pakují softwarové společnosti do každé nové
verze svých produktů další funkce. Tento postup však není možné uplatňovat do nekonečna.
Dříve či později se z takovéhoto programu stane nabubřelá, složitá a nesourodá hromádka
funkcí. To, s čím systém Snow Leopard přišel, tentokrát nebyl počet funkcí. Steve Jobs k tomu
poznamenal: „Pokud jde o nové funkce, dáváme si přestávku.“
Místo toho šlo u systému Snow Leopard spíše o vylepšení velmi dobrého operačního systému,
který už Apple v předchozí verzi vydal jako Mac OS X Leopard (10.5).
Toto vylepšení spočívalo především v opravení stovek drobných nepříjemností, jako například
nepochopitelného chybového hlášení, které vám někdy nedovolilo odpojit disk nebo flash
disk, protože byl údajně „zaneprázdněný“. Díky těmto vylepšením se celý systém zrychlil,
neboť podstatné části kódu byly zaktualizovány a zjednodušeny – což vedlo i ke kompletnímu
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přepsání aplikace Finder. Toto celkové vylepšení znamenalo také zmenšení systému Snow
Leopard – ať už tomu věříte nebo ne – o celou polovinu velikosti předchozí verze Mac OS X,
což uživatelům rázem ušetřilo minimálně 6 GB místa na pevném disku.
A aby toho nebylo málo, Apple nasadil u systému Snow Leopard cenu na pouhých 800 korun,
což je asi o 2000 korun méně, než za kolik se běžně prodává nová verze Mac OS X.
Takže počkat! Apple opravdu do tohoto systému nepřidal žádné nové funkce? To opravdu
veškerý svůj čas věnoval ladění, optimalizaci a vylepšování funkcí? Nezbláznil se Steve Jobs
tak trochu?
Pokud ano, buďte rádi. Snow Leopard staví na úspěchu přechozích verzí Mac OS X. Stále
se nemusíte bát žádných virů, spywaru nebo vydávání opravných balíčků, jejichž instalace
a nastavení vám zabere celé sobotní odpoledne. A stále si můžete užívat stabilitu, při které
budete doslova slintat blahem.
Jak ale brzy zjistíte, ne všichni programátoři u společnosti Apple se úkolem „nevytvářet žádné
nové funkce“ řídili. Jak uvidíte v této knize, v novém systému jsou stovky drobných nových
funkcí a možností. Možná, že mezi „novou funkcí“ a „vylepšením stávající funkce“ je až příliš
tenká linie. Ale co, prostě a jednoduše zde najdete haldu vylepšení.

ČASTÉ DOTAZY

Vše o „Snow Leopardu“
Co vlastně znamenají všechny ty šelmy?
Většina softwarových společností vyvíjí své produkty tajně a své nové verze označuje
zvláštním kódovým označením, které nezasvěcené lidi jenom mate. Kódová označení pro
systém Mac OS X a jeho nástupce nesou názvy velkých kočkovitých šelem: Mac OS X byl
Gepard, 10.1 Puma, 10.2 Jaguár, 10.3 Panter, 10.4 Tygr a 10.5 Leopard. A jelikož se verze 10.6
považuje za „pouhé“ vylepšení stávající verze Leopard, nazývá se Snow Leopard.
(Skutečný sněžný leopard je ohroženým druhem, který se vyskytuje ve Střední Asii. Jelikož
nemá hrtan, nemůže řvát. Dokáže zabít zvířata i třikrát větší, než je on sám. Zde si můžete
vložit svou vlastní metaforu o tomto operačním systému.)
Od kódového označení se upustí obvykle hned poté, co je daný produkt dokončen.
Následně dá novému produktu obchodní oddělení také nové jméno. Pokud jde však o systém Mac OS X, Applu se tato kočkovitá jména natolik líbila, že je ponechal i u konečných
produktů.
Jak Apple pojmenuje budoucí verze svých produktů, můžete jen hádat. S každým větším
upgradem zvyšuje Apple pouze číslo za desetinnou čárkou, což znamená, že před uvedením
systému Mac OS XI zbývají ještě čtyři kočkovité šelmy.
Uvidíme. Třeba to bude Rys, Kuguár, Lev … mmm … Ocelot.
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Zde je výčet těch největších:


Je rychlejší. Ne všechno je sice rychlejší, ale jakmile se jednou Apple vloží do zrychlování věcí, pocítíte to.
Jak už bylo řečeno, Finder – plocha, kde spravujete své soubory, složky a disky – byl
kompletně přepsán v nativním jazyce systému Mac OS X; tuto jeho svěžest ihned pocítíte. Rychlejší je i spouštění a vypínání celého systému. Rychleji se otevírají i aplikace
jako Mail a Safari. Rychlejší jsou i zálohy aplikace Time Machine, a dokonce i instalace
(přičemž se zjednodušily i některé její kroky).



Je lépe organizovaný. Změny vzhledu doznaly i funkce jako Exposé a vějíře (vyskakovací složky Docku), aby působily přirozeněji a omezilo se rolování.
Dokáže komunikovat s firemními počítači v systému Exchange. Stačí zadat jméno
a heslo při přístupu k firemní síti a váš Mac se stane rázem součástí systému Microsoft
Exchange. To znamená, že se vaše podnikové emaily zobrazí v programu Mail systému
Mac OS X, podnikový adresář zase v aplikaci Address Book (Seznam adres) a podnikový kalendář v aplikaci iCal – vedle vašich osobních emailů, adres a naplánovaných
schůzek.
Hodí se lépe pro notebooky. Mac nyní dokáže na cestách aktualizovat své vlastní
hodiny, stejně jako mobil. Nabídka bezdrátových přípojných bodů ve vašem okolí nyní
zobrazuje u každého z nich i sílu signálu. Ovládání pomocí tří i čtyř prstů nyní funguje
i u nejstarších multidotekových notebooků Mac.
Obsahuje nový QuickTime Player. Dokonce i vestavěný přehrávač filmů je úplně
nový. Kolem hlavního okna nyní není žádný rámeček, a navíc zde najdete příkazy jako
Trim, jednoduchý upload souborů na YouTube, MobileMe nebo iTunes (pro následné
nahrání do iPodu nebo iPhonu). Nový přehrávač dokáže nyní nahrávat i zvuk, video
a – jako první zástupce nejpoužívanějších operačních systémů – dokonce i to, co se
děje na obrazovce, takže nyní můžete vytvářet instruktážní videa pro vaše méně obdařené příbuzné či přátele.
Má zcela nové funkce pro úpravu textu. Systémový nástroj na kontrolu psaní a gramatiky je nyní vybaven i speciální funkcí automatického doplňování. Můžete si vytvořit své vlastní zkratky, které se při psaní promění v nadefinované slovo, frázi nebo celé
odstavce. Hodí se to samozřejmě pro automatické opravování překlepů, stejně jako pro
odpovídání na stále jednu a tutéž otázku v emailu.
Disponuje přepracovanými funkcemi. Services (Služby), podivná malá nabídka nejrůznějších příkazů, byla dlouhá léta v nabídce aplikací, kde mátla uživatele. V systému
Snow Leopard však byly tyto služby kompletně přepracovány. Zobrazují se pouze
v případě, kdy se dají k něčemu použít. A co je ještě lepší, nyní si můžete v nabídce Services (Služby) hravě vytvořit své vlastní příkazy, jak je popsáno v 7. kapitole.
Dokonce jim můžete přiřadit i vlastní klávesové zkratky. Poprvé v historii systému
Macintosh je přímou součástí operačního systému pomůcka pro otevírání oblíbených
programů pomocí klávesnice: Control+S pro Safari, Control+W pro Word apod.
Je vybaven vylepšenou navigací pro slepce. Jedna funkce umí proměnit destičku
notebooku v dotykovou mapu na obrazovce; Mac umí přečíst všechny prvky na obrazovce, na které klepnete. Obecně by se dalo říci, že aplikace VoiceOver (jak se této
předčítací funkci říká) doznala ohromného rozšíření/přepracování.
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O této knize
V podobě tištěného průvodce k systému Mac OS X Apple vydal jen tenoučkou brožurku„Getting
Started“. Budete-li se chtít něco dozvědět, jste odkázáni pouze na online systéms nápovědu od
Applu v angličtině. A jak rychle zjistíte, tyto stránky s nápovědou jsou velmi stručné, technicky velmi povrchní, postrádají užitečné příklady a nenabízejí žádné průvodce. Nemůžete si
v nich dokonce ani označit svou pozici, něco si podtrhnout nebo si je přečíst na záchodě.

PRO POKROČILÉ

Pokročilé nástroje pro softwarové společnosti
Několik velmi užitečných funkcí v systému Snow Leopard se skrývá pod povrchem, takže
nejsou sice na první pohled vidět, zato však na ně můžete jednoho dne narazit. Jedná se
o nástroje, které využijí hlavně softwarové společnosti. A pokud to udělají, může to vést
k podstatnému zrychlení a zabezpečení.
Přepis do 64 bitového kódu. Zaprvé, většina systému Mac OS X a jeho flotily doprovodných programů byla přepsána do 64 bitového kódu. Podrobnější informace o tomto
zvláštním pojmu najdete na straně 233; zde si jen řekneme, že díky tomu (a) můžete v systému Mac teoreticky nainstalovat až 16 terabajtů operační paměti (pokud se vůbec Apple
rozhodně někdy prodávat počítač s tolika paměťovými sloty); (b) programy, které byly
přepsány do 64 bitového kódu – jako například Safari – mohou být znatelně rychlejší; a (c)
jelikož může tím pádem procesor provádět mnohem více simultálních výpočtů, programy
mohou být mnohem lépe chráněny před nejrůznějším balastem, jako jsou viry a útoky
hackerů.
(Pokud budete tento systém používat převážně doma, pak budete moci z aplikací systému
Snow Leopard používat v 64 bitovém režimu vše kromě následujících čtyř aplikací: DVD
Player (DVD přehrávač), Front Row, Grapher a iTunes.)
Grand Central Dispatch. Možná jste zaregistrovali, že doba, kdy byly proklamovány megahertze, je ta tam. Procesory se už neoznačují čísly udávajícími jejich rychlost, například
„3 GHz, 4 GHz, 5 GHz.“ Všechny totiž dosáhly svého vrcholu u zhruba 3 GHz a kvůli obrovskému přehřívání vyšší rychlosti nikdy nedosáhnou. Ještě o trochu vyšší rychlost, a po vašem
procesoru by zůstala jen propálená díra v základní desce.
Místo toho se Intel a ostatní výrobci snaží dávat na jeden procesor několik čipů neboli jader.
Všechny moderní počítače Mac jsou osazeny vícejádrovými procesory (dvěma, čtyřmi,
a některé dokonce až osmi), které umí pracovat paralelně, a provádět tak výpočty mnohem
rychleji.
Bohužel dokud se nějaký program nepřepíše do 64 bitové podoby, aby dokázal využívat další
jádra, nebude rychlejší než předtím. Všechna další jádra tam pak pěkně odpočívají a nejsou
využívána. A takovéto přepisování – správa vláken programu – je pro softwarové společnosti velmi drahou a časově náročnou záležitostí.
Proto Apple udělal všechnu tu práci za ně. Technologie Grand Central Dispatch umožňuje
toto vícevláknové zpracování provádět na poli operačního systému, díky čemuž je pro softwarové společnosti mnohem snazší využít sílu moderních počítačů Mac.
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OpenCL. Hlavní procesor v moderním počítači není jediným důležitým čipem; váš Mac má
také grafický procesor. Tento čip je obvykle vyhrazen pro grafiku a obrázky. Jak každoročně
rostou požadavky na realistické filmy a 3D hry, vylepšují se i tyto grafické čipy.
Co se ale stane, když nepoužíváte žádný graficky náročný program? Pak váš drahý, nadupaný grafický čip v nečinnosti odpočívá.
A právě o to u OpenCL jde: „Pokud je tato kapacita nevyužitá, nechť se využije k obvyklým
výpočetním úlohám!“ Pokud by softwarové společnosti přepsaly své programy, aby dokázaly využívat OpenCL, pak by se náročně výpočetní operace – jako jsou finanční, vědecké
a složité početní úlohy – prováděly mnohem rychleji. Použily by totiž váš grafický procesor
k tomu, k čemu byl předurčen: k náročnému počítání.

Tato kniha je tedy jakýmsi manuálem, který by měl doprovázet systém Mac OS X – obzvláště
verzi 10.6.
Kniha Mac OS X Snow Leopard: Kompletní průvodce je koncipována tak, aby zaujala čtenáře
na všech technických úrovních. Základní pasáže jsou psány pro pokročilé začátečníky nebo
středně pokročilé uživatele systému Mac. Pokud jste však naprostí začátečníci, věnujte zvláštní pozornost postranním článkům nazvaným Pro začátečníky, jež obsahují základní informace, které jsou potřeba pro správné pochopení probírané látky. Jste-li naopak v systému Mac
ostřílenými veterány, dívejte se po stejně barevných odstavcích nazvaných Pro pokročilé. Ty
nabízejí poněkud techničtější tipy, triky a klávesové zkratky.
Když píšete takvouto knihu, automaticky zjišťujete, o čem všem byste měli psát. Samozřejmě
kniha, která by byla tenčí, nebo by to tak alespoň vypadalo, by byla lepší; kniha, která svou
tloušťkou předčí dokonce i tokijské Zlaté stránky, spoustu čtenářů odradí.
Na druhou stranu ale Apple neustále přidává nové funkce a jen zřídkakdy nějaké odstraňuje.
Proto pokud má tato kniha zůstat věrná svému poslání – a posloužit jako nejlepší možný zdroj
informací o každém aspektu systému Mac OS X – pak musí nutně přibírat na váze.
I přesto jsou některé kapitoly této knihy opatřeny dodatky v podobě dokumentů ve formátu
PDF (v angličtině), které je možné si stáhnout na adrese http://knihy.cpress.cz/k1751 pod
odkazem „Soubory ke stažení“ a které se některými nejvyšperkovanějšími funkcemi zabývají
podrobněji. (Odkazy na tyto funkce najdete po celé knize.)
Možná, že vám tento nápad ušetří trochu práce – a také pár zádových svalů při manipulaci
s touto knihou.

Novinky v systému Snow Leopard
Pokud máte za úkol napsat nové vydání počítačové knihy a z různých stran slýcháte proklamaci „žádné nové funkce“, docela vás to potěší. To by vám mělo usnadnit práci, nebo ne?
V tomto případě však není vhodné radovat se předčasně.
Velkých změn je tu sice poskrovnu, zato malých změn jsou tu celé stovky! Nezdokumentované
malé úpravy… Uveďme si pár příkladů:
V řádku nabídek se nyní může zobrazovat kromě dne v týdnu také datum. Pokud máte na
svém počítači Mac nainstalovaný Windows, můžete nyní otevírat jeho soubory i z prostředí
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systému Macintosh, aniž byste museli provádět restart. Ikony mohou mít nyní velikost neuvěřitelných 512x512 obrazových bodů, díky čemuž se může jakékoli okno na ploše proměnit
v promítačku fotografií. V okně Trash (Koš) nyní najdete i příkaz Put Back (Vrátit zpět), díky
kterému se jednou smazaná položka opět vrátí na své původní místo, odkud jste ji odstranili
– a to dokonce i po několika týdnech. Kromě toho teď můžete listovat dokumenty PDF nebo
si prohlížet video přímo v ikoně daného souboru. Problematické zásuvné moduly (například Flash) už nezpůsobují zamrznutí webového prohlížeče Safari; místo toho se na jejich
místě zobrazí prázdný obdélníček. Video chatování v aplikaci iChat má nyní mnohem menší
požadavky na rychlost připojení. Atd. atd.
Ne všechny změny však každého nadchnou. Snow Leopard běží pouze na počítačích Mac
s procesory Intel, což znamená, že počítače Mac vyrobené před rokem 2006 nejsou na tuto
párty pozvané. Tu a tam rovněž zmizelo pár funkcí, na které jsme byli zvyklí, obzvláště v aplikaci QuickTime Player. Spousta drobných utilitek, které nepocházejí přímo od společnosti
Apple, v systému Snow Leopard už nefunguje, obzvláště pak zásuvné moduly prohlížečů
a doplňkové klávesové zkratky. A stejně jsou pryč i staré dobré funkce pro správu souborů,
například neviditelné kódy Type a Creator.
Každopádně by nemělo smysl uvádět strohý výčet všech změn v systému Snow Leopard.
Místo toho budu na všechny tyto malé změny postupně upozorňovat formou stručných
upoutávek označených následujícím způsobem:

Novinky
Stručné odstavce podobné tomuto vás budou informovat o menších změnách oproti
předchozí verzi/verzím systému Mac OS X – ať už k lepšímu, k horšímu nebo prostě jen
o změnách.

O osnově
Kniha Mac OS X Snow Leopard: Kompletní průvodce je rozdělena do šesti částí, z nichž každá
obsahuje několik kapitol:


Část 1: Osobní počítač Mac OS X – pojednává o všem, co uvidíte na obrazovce, když
počítač Mac OS X zapnete: Dock, Sidebar, Spotlight, Dashboard, Spaces, Exposé, Time
Machine, ikony, okna, menu, posuvníky, koš, aliasy, nabídka atd.
 Část 2: Programy v systému Mac OS X – zabývá se myšlenkou, že operační systém
je trochu víc než jen odrazovým můstkem pro programy – skutečné aplikace, které
používáte při své každodenní práci, jako jsou např. e-mailové programy, webové prohlížeče, textové procesory, grafické sady atd. Tyto kapitoly popisují, jak s aplikacemi
v systému Mac OS X pracovat: jak je spouštět, přepínat mezi nimi, vyměňovat mezi
nimi data, používat je k vytváření a otevírání souborů a ovládat je pomocí automatizačních nástrojů AppleScript a Automator.
 Část 3: Komponenty systému Mac OS X – rozebírá položku po položce jednotlivé
softwarové drahokamy, z nichž se tento operační systém skládá – 27 panelů System
Preferences (Předvolby systému) a 50 programů v adresářích Applications (Aplikace)
a Utilities (Obslužné programy).

K1751.indb 22

7.4.2010 9:17:33

O této knize

23



Část 4: Technologie systému Mac OS X – zabývá se pokročilejšími tématy. Práce
v síti, sdílení souborů a sdílení obrazovky jsou samozřejmě úlohy, pro které se Mac
OS X zrodil. Tyto kapitoly pojednávají o všech těchto věcech a také o úžasných vizuálních vlohách systému Mac OS X (písma, tisk, grafika, rozpoznávání ručně psaných
textů), jeho multimediálních darech (zvuk, řeč, filmy) a o Unixu, který je v jádru toho
všeho.
 Část 5: Mac OS X a Internet – zabývá se všemi možnými internetovými funkcemi
systému Mac OS X, včetně: emailového programu Mail a webového prohlížeče a čtečky RSS kanálů Safari; aplikace iChat pro posílání rychlých zpráv a audio či video
chatování; webového sdílení; internetového sdílení; a online služeb MobileMe od
společnosti Apple (zahrnujících emailové účty, funkce pro bezpečné zálohování dat,
webhosting apod.). Pokud se pokládáte za obzvláště pokročilé uživatele, naleznete zde
rovněž pokyny k využívání podpůrných unixových systémů pro připojení a ovládání
počítače Mac prostřednictvím sítě – FTP, SSH, VPN apod.
 Část 6: Přílohy. V přílohách k této knize najdete: Windows-Mac slovník (díky němuž
budou schopni přeběhlíci z Windows identifikovat umístění známých funkcí v systému Mac OS X); průvodce instalací tohoto operačního systému; příručku řešení
problémů; seznam zdrojů pro další studium a neobyčejně důkladný seznam všech
klávesových zkratek v systému Mac OS X Snow Leopard.

O → těchto → šipkách
Na mnoha místech této knihy, jakož i v celé sérii Kompletních průvodců, narazíte na podobné
věty: „Otevřete adresář System→Libraries→Fonts (Systém→Knihovna→Fonts).“ Jedná se
o zkrácený způsob, jak vám povědět, abyste postupně otevřeli tři do sebe vnořené adresáře,
což by šlo říci i takto: „Na svém disku najdete adresář nazvaný System (Systém). Otevřete ho.
Uvnitř okna adresáře System (Systém) najdete adresář nazvaný Libraries (Knihovna); poklepejte na něj, aby se otevřel. Uvnitř tohoto adresáře je další adresář nazvaný Fonts. Poklepejte
na něj, aby se i on otevřel.“
Tento druh šipkové zkratky pomáhá také zjednodušit popis výběru příkazů z nabídky, například →Dock→Position on Left (Umístit vlevo).

O webové stránce knihy
Chcete-li z této knihy vytěžit co nejvíce, navštivte stránky http://knihy.cpress.cz/k1751.
Klepněte na odkaz „Soubory ke stažení“ – zobrazí se přehledný a po kapitolách hezky uspořádaný seznam sharewaru a freewaru zmiňovaného v této knize.
Na této webové stránce také naleznete opravy a aktualizace k této knize. (Chcete-li si je prohlédnout, klepněte na položku Errata.) Rád bych vás poprosil, abyste vy sami na podobné
chyby upozorňovali. Aby byla tato kniha co nejaktuálnější a nejpřesnější, pokaždé, když
nakladatelství Computer Press vytiskne další kopie této knihy, zapracuji do tohoto vydání
všechny navržené opravy. O těchto změnách pak informujeme i na webových stránkách, abyste si, pokud budete chtít, mohli důležité opravy zaznamenat do své vlastní knihy. A dokud
bude Apple vydávat další aktualizace systému Mac OS X 10.6, budeme aktualizovat i tuto
knihu.
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POZOR NA VERZI

Verze 10.6.1 a novější
Jen dva týdny po zveřejnění systému Mac OS X 10.6 uvolnil Apple bezplatnou aktualizaci na verzi 10.6.1. Tyto několikamegabytové instalátory opravují některé programové
chyby, zlepšují kompatibilitu s externími zařízeními a starají se o plynulejší provoz celého
systému.
Tak třeba verze 10.6.1 s sebou přinesla dlouhý výčet oprav programových chyb v kompatibilitě s mobilními telefony, přehráváním DVD, v kompatibilitě s tiskárnami, a také chyb při
automatickém přihlašování do systému, chybiček v aplikaci Mail apod.
Ačkoli tato kniha pojednává o verzi 10.6.1, je jen otázkou času, kdy vyjdou další aktualizace
10.6.2, pak 10.6.3 atd.
Pro tyto aktualizace však nemusíte chodit daleko: Jakmile se jednoho dne připojíte se svým
počítačem Mac k internetové síti, objeví se před vámi dialogové okno Software Update
(Aktualizace vybavení) a nabídne vám možnost stáhnout si a nainstalovat příslušnou záplatu. Doporučujeme, abyste to udělali.
Pokud jde o rozdíly mezi verzemi Mac OS X, které se od sebe liší jen číslem „za první tečkou“,
tato kniha pro vás bude užitečná bez ohledu na to, kterou verzi máte, přestože zde popisujeme a ilustrujeme verzi 10.6 a novější.
Pokud dosud pracujete s verzemi 10.1 až 10.5, pak pro vás bude možná lepší, když se
poohlédnete po knize Mac OS Leopard: Kompletní průvodce, kterou vydalo nakladatelství
Computer Press v roce 2008.
Nebo ještě lépe, když přejdete na Snow Leopard.

Úplné základy
Abyste mohli používat tuto knihu, a samozřejmě také počítač Macintosh, musíte se seznámit
se základy. Tato kniha předpokládá, že jste seznámeni s několika pojmy a koncepty:


Klepnutí. V této knize se můžete setkat se třemi způsoby zacházení s myší. Klepnout
znamená ukázat na nějakou položku na obrazovce kurzorem a pak – aniž byste kurzorem pohnuli – stisknout a uvolnit levé tlačítko myši (případně na destičce u vašeho
notebooku). Poklepat samozřejmě znamená klepnout dvakrát rychle po sobě, a to
opět bez pohnutí kurzoru. Přetáhnout pak znamená posouvat kurzor při současném
stisknutí tlačítka.
a na něco klepnuli, pak to musíte udělat
Pokud dostanete pokyn, abyste stiskli
se nachází hned vedle mezerníku). Stejným způsobem funguje
zároveň (klávesa
klepnutí se stisknutou klávesou Shift, Option nebo Control – jednoduše klepněte
a zároveň přitom držte stisknutou odpovídající klávesu.
(Kromě toho existuje ještě stisknutí pravého tlačítka myši. Toto důležité téma je však
podrobně popsáno na straně 264.)
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Někteří lidé klepnou a pustí tlačítko, aby otevřeli menu, a pak po přečtení možností
klepnou znovu na jeden z příkazů, který si vybrali. Jiní lidé po úvodním klepnutí na
název menu drží neustále tlačítko myši stisknuté, přesunou se seznamem k požadovanému příkazu a teprve tehdy tlačítko myši uvolní. Obě metody jsou v pořádku.


Klávesové zkratky. Pokud jste zabráni do psaní nějakého textu a najednou byste přitom měli začít pracovat s myší, mohlo by vás to rušit. Právě proto spousta uživatelů
systému Mac aktivuje příkazy menu stisknutím určité kombinace kláves na klávesnici.
Kombinace +B se například v textovém editoru používá k nastavení tučného písma.
Když tedy narazíte na pokyn „stiskněte +B“, začněte nejprve tím, že stisknete klávesu ; zatímco ji držíte, stisknete klávesu B, a nakonec obě klávesy uvolněte.

Tip
Víte, co je opravdu hezké? Klávesová zkratka k otevření dialogového okna Preferences
(Předvolby) je v každém programu – Mail, Safari, iMovie, iPhoto, TextEdit, Preview
(Náhled) atd. – stále stejná: +,. A co je ještě lepší, tento standard se ujal i u dalších
softwarových společností, takže například Word, Excel, Entourage a PowerPoint používají tutéž klávesovou zkratku.


Ikony. Asi třícentimetrové barevné obrázky, které se objevují na různých adresářích
na ploše, jsou grafické symboly reprezentující každý program, disk a dokument na
vašem počítači. Pokud na některou ikonu jednou klepnete, ikona ztmavne. Podle toho
poznáte, že jste ji pouze označili nebo vybrali. Nyní s ní můžete něco provádět například pomocí příkazů v některé z nabídek.

Obrázek Ú.1: Abyste
uměli zacházet se
systémem Mac OS X,
musíte vědět, jak se
co nazývá, obzvláště
pokud jde o ovládací
prvky v dialogových
oknech.
Všimněte si
mimochodem,
že různým
pododdělením
dialogového okna,
nazývaným kdysi
záložky, se tak stále
říká, ačkoli se už
záložkám souborů
a adresářů moc
nepodobají.

Zaškrtávací políčko

Přepínač
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Záložky

Textové pole

Rozevírací seznam

Tlačítko
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Zaškrtávací políčka, přepínače, záložky. Pro rychlou orientaci v těchto ovládacích
prvcích, které budete často používat, se podívejte na obrázek Ú.1.

Několik dalších tipů ohledně práce s klávesnicí Macintosh najdete na straně 259–260. Ti z vás,
kteří přemíru všech těchto informací bez problémů vstřebali, mají všechny technické předpoklady k tomu, aby si mohli začít vychutnávat knihu Mac OS X Snow Leopard: Kompletní
průvodce.
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