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Mac OS X Snow Leopard
opis najważniejszych zmian i funkcjonalności

Uaktualnienie ma na celu przejście z starszych wersji systemu OS X (Tiger, Leopard) na system
OS X Snow Leopard (10.6), dzięki czemu Maci staną się kompatybilne z obecnie stosowanym
oprogramowaniem, standardami internetowymi wykorzystywanymi np. w dziennikach
elektronicznych oraz dokumentami elektronicznymi tworzonymi m.in. w Word i Excel. Dodatkowo
oferujemy zwiększenie pamięci RAM komputera co znacząco przyspiesza jego działanie.

Mac OS X słynie z prostoty, niezawodności i łatwości użytkowania. Jeśli chodzi o
projektowanie systemu Snow Leopard, inżynierom Apple przyświecał jeden cel: jak
udoskonalić to, co już jest dobre. Poszukiwali obszarów
potencjalnych usprawnień, uproszczeń i pola do zwiększenia
prędkości — od rzeczy tak niewielkich, jak wysuwanie
nośników zewnętrznych aż po tak istotne, jak proces instalacji
całego systemu. W wielu przypadkach rezultaty przerosły
oczekiwania.
Poniżej przedstawiamy i opisujemy najważniejsze zmiany jakie wprowadza Snow Leopard.

Za pomocą Docka można otwierać programy, dokumenty, katalogi
i inne rzeczy. Domyślnie Dock umieszczony jest wzdłuż dolnej krawędzi
ekranu. W Docku znajdują się ikony niektórych programów, takich jak
Mail i iTunes. Można do niego ręcznie dodawać kolejne ikony.
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Finder

Exposé

Program Finder został napisany całkowicie

Kiedy intensywnie pracujemy nad jakimś

od nowa, co pozwoliło wykorzystać nowe
technologie systemu Snow Leopard, w tym
technologię 64- bitową oraz Grand Central
Dispatch. Program reaguje teraz znacznie
szybciej, a wydajność pracy w całym
Finderze jest znacznie większa. Ponadto
uwzględniono w nim nowe funkcje, takie jak
opcje wyszukiwania Spotlight z możliwością
dostosowania do potrzeb użytkownika oraz
rozszerzony widok ikon, umożliwiający
kartkowanie dokumentów oraz oglądanie

zadaniem, bardzo łatwo jest dopuścić do
zatłoczenia biurka wieloma oknami Findera
i różnych programów. Zamiast klikać przez
stos i polować na konkretne okno, można
użyć narzędzia Exposé. Jest udoskonalone
i wygodniejsze. Jest teraz zintegrowane z
Dockiem, wystarczy więc kliknąć i
przytrzymać ikonę programu, a wszystkie
jego okna zostaną uporządkowane,
ułatwiając wybór odpowiedniego.

filmów QuickTime.

Exposé
Exposé ma też nowy wygląd - okna układają się w przejrzystą siatkę i łatwiej znaleźć żądany
element. Stosy (elementy Docku ułatwiające szybki dostęp do folderów lub plików) można teraz
przewijać, a przez to łatwo wyświetlać wszystkie elementy. Można również przechodzić przez
foldery w stosie, aby wyświetlić wszystkie znajdujące się tam pliki.
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Spaces
Funkcja Spaces pozwala uporządkować okna w grupy i pozbyć się bałaganu. Oferowane przez
nią „przestrzenie” umożliwiają zgrupowanie okien projektów związanych z pracą w jednej, a gier
w drugiej przestrzeni. Można też umieścić każdy projekt w osobnej przestrzeni.

Podczas pracy w danej przestrzeni, na biurku widoczne są tylko znajdujące się w niej okna.
Przykładowo, można utworzyć jedną przestrzeń, w której umieszczone będą bieżące projekty
tekstowe i graficzne, oraz drugą, w której znajdą się okna programu iChat. Podczas pracy
w przestrzeni projektów całe biurko zajęte będzie przez dokumenty związane z tą pracą, ale
będzie można szybko przełączyć się do drugiej przestrzeni, gdy ktoś ze znajomych rozpocznie
czat. Okno programu iChat będzie cały czas dostępne, nie przeszkadzając w pracy.

Time Machine
Time Machine pozwala na archiwizowanie całego Maca na dyski zewnętrzne lub sieciowe, w tym
plików systemowych, programów, muzyki, zdjęć, wiadomości email i dokumentów. Gdy funkcja
Time Machine jest włączona, automatycznie archiwizuje Maca, wykonując archiwizację plików
co godzinę, codziennie i co tydzień.
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Podgląd
Aplikacja Podgląd pozwala w prosty sposób czytać i edytować pliki PDF (Portable Document
File), a także otwierać popularne pliki obrazów (między innymi JPEG, TIFF i PNG).

Mail
Program Mail, wbudowany program pocztowy systemu Mac OS X, zawiera elegancki interfejs
użytkownika, który umożliwia łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail — nawet gdy nie ma
połączenia z Internetem.

Quick Time X
QuickTime X to technologia multimedialna nowej generacji, dzięki której audio i wideo w systemie
Mac OS X Snow Leopard robią potężne wrażenie. W system wbudowano całkowicie nowy
program odtwarzacza QuickTime Player, zawierający przejrzysty i uporządkowany interfejs,
nowy interfejs do przycinania oraz funkcję prostego ładowania w serwisach YouTube i MobileMe.
Aplikacja zapewnia też bardziej efektywne odtwarzanie treści multimedialnych, strumieniowe
przesyłanie w oparciu o protokół HTTP oraz idealne odwzorowanie barw.
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Safari 5
Safari 5 to najnowsza wersja tej obłędnie szybkiej przeglądarki dla Snow Leoparda.
Błyskawicznie wyświetla strony WWW i oferuje mnóstwo nowych funkcji, w tym przeszukiwanie
historii, inteligentne pola adresu i wyszukiwania, nowatorski sposób wyświetlania Twoich
ulubionych witryn, obsługę wiodących, powszechnie stosowanych standardów WWW.

iTunes
W kombajnie multimedialnym, jakim jest
iTunes, możemy odtwarzać muzykę oraz
filmy, słuchać radia sieciowego, nagrywać
płyty CD, kata logować nag ra n ia,
konwertować pliki audio, a także kupować
oraz pobierać utwory muzyczne i wideo za
pośrednictwem sklepu iTunes Music Store
(uruchomionego również w Polsce).

W systemie Snow Leopard Mac wychodzi z
trybu czuwania dwa razy szybciej niż
dotychczas. Do 75 procent krótszy jest czas
zamykania systemu, dzięki czemu możesz zyskać
cenne sekundy. A połączenie z siecią
bezprzewodową trwa nawet do 55 procent
krócej.
System Snow Leopard zajmuje mniej niż połowę
m ie j s c a n a dys k u w p o r ó w n a n i u d o
wcześniejszej wersji, zwalniając około 7 GB —
dość miejsca na 1 500 dodatkowych piosenek
lub klika tysięcy zdjęć.
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Oprogramowanie Instalowane Dodatkowo
Chrome

Chrome jest przeglądarką stworzoną przez inżynierów firmy Google.
Charakteryzuje ją oszczędność miejsca, jaką zajmuje interfejs przeglądarki
oraz szybkość działania programu. Google projektując Chrome położył

szczególny nacisk na jej lekkość, przekładającą się na niskie wykorzystanie zasobów
systemowych. Pozwala na bezproblemowe korzystanie z najnowszych rozwiązań i technologii
wykorzystywanych na obecnych stronach internetowych.

Libre Office

W skład tego pakietu biurowego wchodzą niezależne aplikacje: edytor
tekstu Writer, arkusz kalkulacy jny Calc, moduł bazodanowy Base,
program graficzny Draw, a także program do tworzenia prezentacji

Impress. Edytor tekstu, Writer, umożliwia wyświetlanie wielu stron podczas edycji oraz
udoskonalone tworzenie notatek.
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Pakiet oferuje wsparcie dla formatu OpenDocument (ODF), jak również .oxt oraz mdb w wydaniu
dla Windows. Może otwierać dokumenty MS Office i Office (.docx, .xlsx, .pptx, etc.).

Writer

- rewelacy jny edytor tekstu nadający się nawet do profesjonalnych zastosowań.

Posiada wszelkie możliwości jakie cechują ekstraklasę w tej dziedzinie, do dokumentu można
wstawiać grafikę, tabele, wykresy. Użytkownik ma do dyspozycji arkusze stylów.

Writer obsługuje korespondencje sery jną, posiada rozbudowany słownik do którego można
wstawiać nowe wyrazy, a także całe frazy. Podczas pisania edytor "podpowiada" nam dalszy
ciąg frazy lub wyrazu (po przyzwyczajeniu się do tej opcji może ona wydatnie przyspieszyć
prędkość wprowadzania tekstu). Writer posiada również bogatą listę szablonów ułatwiających i
przyspieszających tworzenie efektownych dokumentów. Bardzo rozbudowane funkcje
formatowania i indeksowania tekstu nie ustępujące możliwościom Worda. Bardzo dobrze
funkcjonujące w tej wersji filtry i znakomita wymiana danych z MS Office.
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- znakomity arkusz kalkulacy jny, cechuje go przede wszystkim intuicy jna, bardzo

wygodna obsługa, formuły mogą być tworzone poprzez słowa w języku polskim. Automatyczna
konwersja na Euro, obliczanie kursów na podstawie aktualnych kursów pobranych z Internetu.
Wy jątkowa swoboda w formatowaniu komórek, możliwość graficznej prezentacji struktury
formuł. Można również tworzyć własne funkcje. Bardzo bogate możliwości tworzenia wykresów.
W stosunku do poprzednich wersji znacznie udoskonalone filtry eksportu i importu - wymiana
danych z Excelem przebiega bezproblemowo.

Impress

- to narzędzie do tworzenia prezentacji. Bardzo duże możliwości i wy jątkowa

łatwość uzyskania efektu. Wiele łatwych w obsłudze narzędzi, możliwość tworzenia prezentacji
3D. Grafika rastrowa i wektorowa, wygodna współpraca z "Draw" dają duże możliwości ekspresji.
Dużą zaletą jest możliwość tworzenia plików wykonywalnych (nie ma konieczności posiadania
LibreOffice na komputerze, na którym prezentacja ma zostać uruchomiona). Impress zawiera
oczywiście filtry pozwalające na import i eksport z i do MS PowerPointa. Najnowsza wersja
umożliwia zapisywanie prezentacji w formacie Macromedia Flash.
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Base - to moduł do tworzenia baz danych, pozwala na modyfikację tabel, formularzy, zapytań i
raportów. Program wykorzystuje wbudowany silnik bazodanowy H-SQL, potrafi również
obsługiwać bazy oparte o dBASE. Przechowuje dane w plikach XML, praca zaś możliwa jest w
jednym z trzech trybów: kreator, widok projektu, widok SQL.

Draw

- bardzo wygodny program graficzny, który w sposób znaczący podnosi wartość

całego pakietu. Dzięki niemu można stworzyć praktycznie dowolne ilustracje i efekty podnoszące
wartość dokumentów tworzonych poprzez pakiet LibreOffice. Oczywiście Draw znakomicie
współpracuje z innymi aplikacjami OO. Draw jest aplikacją, która oferuje użytkownikowi
niebanalne możliwości. Bogate możliwości obróbki obiektów, edytowanie gradientu,
przeźroczystością, foto realistyczny rendering tekstur, efekty oświetlenia, perspektywy,
przeźroczystości, formularze obiektów 3D. Konwersja rastrów na wektory i odwrotnie,
skalowanie na siatkach i prowadnicach, rozciąganie tekstu po liniach, krzywe Beziera. Obsługa
OpenGL. To jednak tylko niektóre z bardzo bogatych możliwości tej silnej aplikacji.
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Disco
Disco to funkcjonalne narzędzie powstałe z myślą
o nagrywaniu płyt CD/DVD. Mimo wielu
oferowanych możliwości jego obsługa jest bardzo
prosta za sprawą dobrze pomyślanego interfejsu.
Z Disco żadnego problemu nie będzie stanowiło
m.in. nagrywanie multisesy jnych płyt, kasowanie
za wa rtości nośn ików RW czy obsługa
dwuwarstwowych płyt DVD. Obsługuje (tworzenie
i nagrywanie) obrazy IMG, ISO, DMG, CUE/BIN.
kilka nośników.

The Unarchiver
The Unarchiver to bardzo wydajny program,
który poradzi sobie z różnego typu archiwami
zip, rar, 7-zip, itp. W przeciwieństwie do
wb udowa nego w system ie Mac OS X
archiwizera, The Unarchiver radzi sobie
doskonale z innymi językami, przez co możliwe
jest przeszukiwanie archiwów z uwzględnieniem
np. polskich znaków.
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mPlayer X
MPlayerX to darmowy i funkcjonalny odtwarzacz multimedialny przeznaczony dla systemu Mac
OS X. Oferuje wszystkie niezbędne opcje, które powinny znaleźć się w oprogramowaniu tego
typu.
Wśród głównych funkcji tego playera można wymienić możliwość oglądania filmów z napisami
(oraz zmieniać ich wielkość), obsługa strumieni, wsparcie Apple Remote, automatyczne
odtwarzanie następnego pliku, skróty klawiaturowe i możliwość wznowienia filmu w odpowiednim
miejscu. Oferuje ponadto podstawowe możliwości edycji obrazu oraz dźwięku.

GIMP
GNU Image Manipulation Program (GIMP) to profesjonalny program do edycji grafiki i zdjęć o
możliwościach porównywalnych jedynie z Adobe Photoshop, na dodatek jest całkiem darmowy!
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Dzięki GIMP można zrobić ze zdjęciami i grafikami praktycznie wszystko. Do dyspozycji są setki
filtrów i efektów oraz rozbudowany zestaw narzędzi edycy jnych. Gdyby wbudowanych funkcji
było zbyt mało, GIMP ma możliwość zainstalowania wielu dodatkowych wtyczek tworzonych
przez programistów i użytkowników programu. Dzięki temu, możliwości GIMP są praktycznie
nieograniczone.
GIMP wyglądem przypomina swojego płatnego odpowiednika, podobnie wykorzystuje
pełnoekranowy obszar roboczy. Program otwiera paski narzędzi, okno edycji oraz dialogi funkcji
w niezależnych oknach.
Efekty pracy w GIMP nie odbiegają jakością od osiąganych w płatnych odpowiednikach.
Możliwości tego oprogramowania są naprawdę ogromne. Obsługuje on większość istniejących
plików graficznych i schematów kolorów.
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Adium
Adium to bardzo dobry program do komunikacji tekstowej z innymi
użytkownikami internetu. Obsługuje większość istniejących protokołów i
posiada zaawansowane opcje personalizacji. Za pomocą jednego
programu można porozmawiać między innymi z użytkownikami GaduGadu, Jabbera, IRCa, Twittera, a nawet Facebooka. Wygląd Adium daje
się dostosować do preferencji użytkownika.

Powyżej opisane funkcje systemu oraz oprogramowanie, to tylko niektóre z
wielu możliwości jakie oferuje system Mac OS X Snow Leopard 10.6.8!

- część zdjęć, informacji i opisów zawartych w niniejszym dokumencie pochodzi ze strony www.apple.pl -
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