Uaktualnianie systemu OS X

i instalacja aplikacji na komputerze Mac
(dla komputerów z procesorem Power PC)
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Uaktualnienie ma na celu dostosowanie oprogramowania i systemu operacy jnego
starszego komputera Mac do współpracy z obecnie stosowanymi dokumentami
elektronicznymi oraz standardami wykorzystywanymi w aplikacjach i witrynach
internetowych.
Do takiego uaktualnienia nadają się komputery Mac wyposażone w procesory
PowerPC (eMac, MacBook itp.) działające pod kontrolą starszych wersji systemu
Mac OS X, a więc wersji 10.4 (Tiger) oraz 10.5 (Leopard).
Po przeprowadzeniu aktualizacji i zainstalowaniu dodatkowego oprogramowania
Maci znów będą mogły być wykorzystywane do codziennej pracy i nauki
pozwalając m.in. na bezproblemowe korzystanie z dzienników elektronicznych, oraz
tworzenie i edycję dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacy jnych.

Dodatkowo również oferujemy możliwość zwiększenia pamięci RAM co znacząco
przyspiesza pracę komputera.
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TenFourFox
Najnowszy TenFourFox to trzydziesta pierwsza odsłona cenionej przez
wielu użytkowników przeglądarki internetowej dla komputerów Mac z
procesorami PowerPC. Aplikacja bazuje na silniku Firefoxa, posiada
intuicy jny w obsłudze interfejs użytkownika dostepny w jeżyku polskim.
Przeglądarka zgodna jest z istniejącymi standardami i wytycznymi
światowej organizacji W3C.

TenFourFox wyposażony został w wiele mechanizmów usprawniających przeglądanie stron
internetowych. Strony możemy otwierać na zakładkach oraz tworzyć stronę szybkiego
wybierania. Zmian doczekał się również menedżer pobierania plików. TenFourFoxa możemy
rozbudować o nowe funkcje za pomocą wtyczek.
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NeoOffice
Bardzo funkcjonalny pakiet biurowy w polskiej wersji językowej przeznaczony specjalnie dla
systemu Mac OS X. Aplikacja oparta jest na projekcie OpenOffice.org, choć zawiera szereg
zmian i modyfikacji. W skład programu wchodzi edytor tekstu, arkusz kalkulacy jny, program
prezentacy jny oraz baza danych. Program korzysta z natywnych funkcji Mac OS X, takich jak
system drukowania, schowek czy czcionki. Narzędzie wykorzystuje kombinację skrótów
klawiaturowych oraz integruje się z klientami pocztowymi.

The Unarchiver
The Unarchiver to bardzo wydajny program, który poradzi sobie z różnego typu archiwami zip,
rar, 7-zip, itp. W przeciwieństwie do wbudowanego w systemie 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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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.

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 rto ś c i n o ś n i k ó w R W czy o bs ł u ga
dwuwarstwowych płyt DVD. Obsługuje (tworzenie
i nagrywanie) obrazy IMG, ISO, DMG, CUE/BIN.
kilka nośników.
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Perian
Perian to zestaw kodeków wideo. Zamienia on QuickTime w bardzo wygodny
odtwarzacz filmów. Program instaluje się jako dodatkowy panel w
Preferencjach systemowych. Dzięki niemu QuickTime, systemowy odtwarzacz
plików wideo zyskuje na funkcjonalności. Pozwala odtwarzać większość
istniejących formatów multimediów, które natywnie nie są przez niego
obsługiwane. Pozwala także wyświetlać napisy. Zwiększa to wygodę, gdyż

VLC
VLC media player to bezpłatny odtwarzacz umożliwiający oglądanie filmów i słuchanie muzyki w
najróżniejszych formatach (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, DVD, MP3, OGG itd.).

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

- część zdjęć, informacji i opisów zawartych w niniejszym dokumencie pochodzi ze stron producentów - www.neooffice.org, tenfourfox.tenderapp.com -
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