
TASTATURGENVEJE og andre smarte ting ved Mac OS X.4.x [hent som pdf ] 

fabriksindstillinger

 

 

Tvungne afbrydelser
Under opstart
Finder-vinduer
Filer og mapper
Vinduer
Finder i Ikon-oversigt 
Finder i Liste-oversigt
Programgenveje
Dokken

 

 

 

 

Bruger-processer
Dialogvinduer
Navigation m/ tastatur
Tastaturmenu
Ordbog
Spotlight
Skærmbilleder ("skærm-dumps/screenshots")
Skærm
Reset Pismo og Lombard-batteri (resetter til alle defaults)

op  
TVUNGNE AFBRYDELSER  Beskrivelse
   

Æble + [punktum] og vent...  Stands en proces, der ikke vil stoppe [hold æblet nede og tast ”.”
flere gange)

Æble + Alt + Esc, vælg program og 
”afbryd”

 Tvangsluk et progam

Æble + Alt + Startknappen  Tvungen genstart af maskinen [brutalt]

Æble + Alt + Ctrl + Ejectknappen  Tvangsluk alle programmer og genstart [venligt] (gemmer dog
ikke "ugemte" dokumenter før lukning)

Æble + Ejectknappen  Dialogvindue: Genstart, Sove, Luk-ned
Æble + Alt + Ejectknappen  Sove ZZzzzz...

op  
OPSTART  Beskrivelse
Hold nede u. opstart   
   
Alt  Vælg opstartsdisk
C  Start fra en CD, der rummer en systemmappe
N  Forsøg at starte fra en kompatibel network server (NetBoot)
R  Gennemtving PowerBook Skærm reset

S  Opstart i Enkeltbruger-tilstand (kommandolinie - til fejlfinding for
øvede)

Skift (efter opstarts-lyd)  
Start i Sikkerheds-Tilstand og slå midlertidigt log-ind-emner og
ikke-væsentlige kernel-udvidelsesfiler fra (Mac OS X 10.2 og
senere)

Skift (Når skærmen bliver blå)  Åben log-ind-vinduet
Skift (Under Log-Ind)  Luk alle åbne Finder-vinduer
T  Start maskinen som FireWire-enhed

V  Opstart i ”Verbose”-tilstand (se opstartsproceduren som kode)
[verbose=ordrig...]

X  Tving OS X-opstart [snarere end OS 9]
Æble + Alt + O + F   Boot in i Open Firmware

Æble + Alt + P + R  
Reset PRAM – nulstiller system-indstillinger, så som
skærmopløsning, farve, klokken o.a. (første væsentlige
fejlløsnings-trick)

Æble + Alt + Skift + Slet  Forbigå primære opstarts-disk og søg efter anden disk (f.eks. en
CD eller ekstern disk)



op  
FINDER-VINDUER  Beskrivelse
   
Æble + A  Vælg alle emner i vindue
Æble + klik  Vælg emner frit udenfor rækkefølge
Skift + klik + klik  Vælg alle emner mellem det først valgte og det næste
Klik udenfor emne + træk  Vælg alle emner indenfor "trækfelt"
Æble + E  Skub Ud
Æble + F   Find via Spotlight
Æble + H  Skjul Finder
Æble + Alt + H  Skjul Andre
Æble + I  Info (statisk vindue)
Æble + Alt + I  Info (dynamisk vindue)(ikke at jeg kan se forskel...)
Æble + J  Visnings-muligheder
Æble + K  Forbind til Server eller computer på netværket...
Æble + N  Nyt Findervindue
Æble + Skift + N  Ny mappe                                    
Æble + Skift + B  Gå til Computer
Æble + Skift + H  Gå til Hjem-mappe
Æble + Skift + I  Gå til iDisk
Æble + Skift + A  Gå til Programmer
Æble + Skift + F  Gå til favoritter
Æble + Skift + G  Gå til Mappe...
Æble + Skift + T  Skjul/vis værktøjslinie (minimér vindue kun til mappesyn/indhold)
Klik knap i øverste højre hjørne af
findervindue

 ditto

Æble + klik knap i øverste højre
hjørne af vinduet

 Cykle igennem de mulige vinduesvisninger (afhængig af typen af
Finder- og programvindue

Æble + Skift + Q                             Log bruger Ud, så en anden kan logge ind
Æble + Alt + Skift + Q  Log bruger Ud (uden dialog)

Æble + Tab  
Cykle gennem de åbne programmer (man kan hér også klikke på
de viste ikoner med musen – og programmer kan både sluttes og
gemmes med genvejstaste-kombinationer herfra også)

Æble + (  Gå frem i vinduesvisning (hvis man har haft andet åbent i vinduet
Æble + )  Gå tilbage i viduesvisning (hvis man har haft andet åbent i vinduet)
Æble + Skift + Slet  Tøm Skraldespand
Æble + Alt + Skift + Slet  Tøm Skraldespand (Uden dialogvindue - "sikkerhedssletning")
Ctrl. + Klik på emne  Vis mappekommando-menu

op  
FILER OG MAPPER  Beskrivelse
   
Alt + træk emnet + slip  Kopier emnet til anden placering, også samme vindue

Æble + træk emnet + slip  Kopier emnet til anden placering og sletter det oprindelige
!!!!

Æble + D  Duplikér et emne til samme mappe (vælg emne, tastaturgenvej)
Æble + L  Skab genvej på stedet (med endelsen "-henvisning")

Æble + Alt + træk + slip  Skab genvej (uden endelse - gælder kun anden placering) (vælg
emne, hold tastaturgenvej nede, træk til ønsket placering)

Æble + r  Vis original
Æble + T  Føj til Favoritter
Æble + træk til placering   Sæt på linie (ikon-oversigt)
Æble + dobbelklik på mappe  Åben mappe i separat vindue
Æble + Pil Ned  Åben emne i egen oversigt

op  



VINDUER  Beskrivelse
   
Æble + N  Nyt Finder-vindue
Æble + Skift + N  Ny mappe
Æble + Alt + N  Ny Smart-Mappe
Æble + O  Åbner dialogvindue, hvor noget kan åbnes
Æble + P  Udskriv valgte tekst
Slettetast  Slet
Æble + C  Kopier valgte tekst til udskriftsholder
Æble + V  Indsæt tekst fra udskriftsholder
Æble + A  Vælg alt i et vindue
Æble + W  Luk FORRESTE Finder-vindue
Æble + Alt + W  LUK ALLE Finder-vinduer
Æble + Skift + G  Gå til mappe... (mappens begyndelsebogstaver indtastes)
[tast bogstavkombination 1- 3
bogstaver]

 Gå til det første emne med denne bogstavkombination

Æble + skift + ?  Gå til MAC-hjælp
Alt + M  Minimér Finder-vindue
   
Alt + rød knap  Luk Alle Finder-Vinduer
Alt + gul knap  Minimér alle Finder-vinduer
Alt + grøn knap  Lægger alle vinduer i vifte-form (for overskuelighed)
Alt + klik på skrivebord ell. Dok-ikon Skjul Program (til højre i Dokken)
Æble + træk i vinduets topramme  Flyt et bagvedliggende vindue
Æble + <  Cykle imellem åbne vinduer
Æble + Højre Pil  Udfold valgt mappe (i listeoversigt)
Alt + Kommando + Højre Pil  Udfold valgt mappe og ALLE undermapper (i listeoversigt)
Æble + klik på vinduestitel ( + evt.
Slip på højere niveau)

 Se stien (+ evt. Gå til overliggende mappe)

   
Æble + 1  Oversigt med store ikoner
Æble + 2  Listeoversigt
Æble + 3  Søjleoversigt

op  
FINDER i ikonoversigt  Beskrivelse
   
Piletasterne  Vælg næste ikon i den givne retning
bogstavtasterne  Vælg ikon efter første bogstav
Tabulator  Vælg næste ikon (alfabetisk)
Klik på det  Vælg ikon
Skift + klik på ikon  Føj ikon til Valg
Skift + klik på ikon  Føj sidestående ikoner til Valg (i listeoversigt)
Æble + klik på ikon  Føj ikke-sidestående ikoner til Valg (i listeoversigt)
vælg + Enter  Rediger ikon-navn

op  
FINDER i listeoversigt  Beskrivelse
   
Æble + Højre Pil  Udfold valgte mappe
Æble + Venstre Pil  Luk valgte mappe
Æble + Pil OP  Gå til overmappe
Æble + [valgt mappe] + PIL NED  Gå til undermappe
Alt + Pil NED  Sidste emne i vinduet valgt
Alt + Pil OP  Første mappe i vinduet valgt
Alt + Højre Pil  Udfold valgt mappe og ALLE undermapper



Æble + Alt + Højre Pil  Udfold valgt mappe og ALLE undermapper
Alt + Venstre Pil  Sammenluk valgt mappe, men ikke undermapper
Æble + Alt + Venstre Pil  Sammenluk valgte mappe PLUS alle undermapper
Æble + Alt + Pil Op  Åben overmappe og luk nuværende mappe
Æble + Slettetast  Flyt valgte emne til skraldespand

Æble + Z  Fortryd sidste handling, inklusiv "flyt til skraldespand" (tømning
kan ikke fortrydes)

op  
PROGRAMGENVEJE, typiske  Beskrivelse
   
Æble + A  Vælg Alt i et åbent dokument
Æble + B  Fed skrift
Æble + C  Kopier det valgte (tekst, billede mv.) til udskriftsholder
Æble + F  Find...
Æble + I  Kursiv
Æble + M  Minimér programvindue (til højre side af Dokken)

Æble + N  Ny/nyt... [af dét, det pågældende program gør bedst - dokument,
billede osv.]

Æble + O  Åben... [open]
Æble + P  Udskriv [print]
Æble + Q  Slut program [quit]
Æble + S  GEM [save]
Æble + Skift + S  Gem som... (ikke alle programmer)
Æble + U  Understreget
Æble + V  Indsæt fra udskriftsholder

Æble + W  
Luk (bemærk, at visse menuer ser anderledes ud end vinduer, og
at disse skal lukkes med et klik i lukkefeltet i (oftest) øverste
venstre side

Æble + X  Slet den valgte tekst
Æble + Y  Gentag sidste handling/fortryd om igen [det modsatte af Æble+z]

Æble + Z  Fortryd seneste handling (i visse programmer går man skridt
baglæns ved at trykke gentagne gange på Æble + z)

   
Æble + <  cykle imellem programmets åbne vinduer

op  
DOKKEN  Beskrivelse
   
Æble + klik på dok-ikon  Vis placering i Finder
Æble + Alt + D (ved udvidet
navigation)

 Vis/Skjul dokken

op  
BRUGERPROCESSER  Beskrivelse
   

Æble + tab  Overskue og skifte ml. aktive programmer - fra venstre mod
højre

Æble + skift + tab  Overskue og skifte ml. aktive programmer - modsat retning
op  

DIALOGVINDUER            Beskrivelse
   
tab  Vælg næste område, linie, fil, felt osv.
Enter  Forvalgte knap (blå knap - eks. "okay", "gem", "fortryd" osv.)
Esc eller Æble + [punktum]  Luk dialogvindue
Op eller Ned Pil  Vælg mapper over eller under
Side Op  Scrolle op (listeoversigt)



Side Ned  Scrolle ned (listeoversigt)
op  

NAVIGATION m tastatur  Beskrivelse
   
ctrl-F2  Flytte fokus til menulinjen
ctrl-F3  Flytte fokus til Dock
ctrl-F4  Flytte fokus til det aktive vindue eller vinduet bag det aktive
ctrl-F5  Flytte fokus til værktøjslinjen i det aktive vindue

ctrl-F6  Flytte fokus til et flydende vindue (f.eks. skriftvinduet eller
farvevinduet)

ctrl-accent (`)  Flytte fokus til det næste vindue i det aktive program

ctrl-F7  Redigere den aktuelle indstilling til fuld tastaturadgang (tekstfelter
og lister eller alle kontrolenheder)

ctrl-F8  Flyt fokus til statusmenuer i menulinie
Æble + Alt + accent (`)  Flytte til vinduets skuffe
Æble-Alt-T  Vise eller skjule Tegnpalet
Æble + <  Flytte fokus ml. åbne vinduer i forreste program
Æble + Alt + <  Flyt fokus til skuffen
F9  Vis alle vinduer samtidig - Finder og åbne programmer (Exposé)
F9 + klik på vindue  Dette vindue forrest
F10  Vis alle programvinduer samtidig (Exposé)
F10 + klik på vindue  Dette vindue forrest
F11  Vis skrivebord/tilbage til sidste overblik
F12  Dashboard

op  
TASTATURMENU  Beskrivelse
   
Æble + mellemrum  Vælg forrige indtastningsenhed
Æble + Alt + mellemrum  Vælg menuens næste indtastningsenhed

op  
ORDBOG   
   
Ctrl. + Æble + D   Slå op i indbyggede ordbog

op  
SPOTLIGHT  Beskrivelse
   

Æble + mellemrumstast  Åbne Spotlight for dokumentsøgning på hele maskinen -
indtastningsfelt

Æble + Alt + mellemrumstast  Åbne Spotlight for dokumentsøgning på hele maskinen -
avanceret søgning

op  
SKÆRMBILLEDER  Beskrivelse
   
Skift + Æble + 3  Arkiver skærmbillede som arkiv til skrivebord
Ctrl. + Skift + Æble + 3  Kopier skærmbillede til udklipsholder
Skift + Æble + 4  Arkiver billede af valgt område som arkiv til skrivebord
Ctrl. + Skift + Æble + 4  Kopier billede af valgt område til udklipsholder

op  
SKÆRM  Beskrivelse
   
Ctrl. + Æble + Alt + 8  Byt om på sort og hvid (strømbesparende)
Ctrl. + Æble + Alt + . [punktum]  Formindsk kontrast
Ctrl. + Æble + Alt + , [komma]  Øg konstrast

op  



RESET BATTERI   
   
Hvordan man nulstiller Pismo og Lombard batterier i OS X, med muligheden for at de kan holde lidt
mere strøm.

1. Vær sikker på, at batteriet er så opladet, som det kan være - se til at så mange lysdioder på batteriet
som muligt lyser. Lad opladeren sidde og oplade maskinen.

2. Boot ind i Open Firmware (Æble+Alt+O+F ved opstart)

3. Fjern laderen fra maskinen

4. Skriv, den ene efter den anden, hver gang efterfulgt af Enter, disse tre kommandoer: 
reset-nvram
set-defaults
reset-all

Efter sidste kommando genstarter maskinen omgående automatisk!

5. Boot straks ind i Open Firmware (Lad ikke maskinen boote ind i OS X på noget tidspunkt - ellers må
du begynde forfra fra punkt 1)

6. Lad maskinen stå i Open Firmware og køre helt tom for strøm.

7. Når maskinen lukker ned, er batteriet tømt; sæt da laderen i, genstart og boot omgående ind i Open
Firmware og gentag 3-6 (og gå derefter til pkt 8).

8. Sæt ladestikket i igen, boot straks ind i Open Firmware, og lad maskinen stå og lade.

9. Når den er ladet helt op (tager ca. 3 timer), gentag 3-6 (og gå derefter til pkt. 10). (Hér burde
allerede være en mærkbar forskel i batteritid )

10. Sæt laderen i og lad maskinen stå og lade, mens den er slukket.

11. Boot ind i OF og indtast kommandoerne i punkt 4.

12. Lad den boote ind i OS X.

13. Fjern laderen, slå alle strømbesparende funktioner fra, og lad den aflade til den falder i søvn.

14. Lad op.
   
[Lavet april 2006 til glæde for min ældre far, samt alle andre, der er skiftet over til at bruge Mac. Samlet fra forskellige kilder, og er nogenlunde komplet, hvad
angår selve Mac OS X. Men har du tilføjelser, skriv gerne krabat [snabelA] menneske [dot] dk Og ja, jeg har en Pismo ;-) vh, kenneth krabat ]

  seneste opdateret 14 April,  2006


