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Introduktion
Dette er en gennemgang af en system OSX standard-installation og efterfølgende før-
stegangskendskab. Vejledningen er skrevet for rutinerede brugere af OS9. Formålet er at 
sikre, at du så hurtigt og smertefrit som muligt kan komme igang med OS X uden at skulle 
opleve store forsinkelser fordi du ikke lige kender systemet.
Således gennemgår jeg også hvordan du kan konfigurere din X så den ikke afviger alt for 
meget fra dit nuværende OS9.
Du kan således bruge denne vejledning til:

1. Udforskning af muligheder og problemer før installation.
2. Vejledning under installation.
3. Reference i den første tid efter installation.

1. Hvorfor skifte?
OSX er et mere moderne system end system 9. Dermed er det mere egnet til at møde fremtid-
ens udfordinger i form af større programmer, kraftigere maskiner, mere netværks-
kommunikation og meget mere internetkommunikation.
Dit første møde med OSX vil nok ikke afsløre meget andet end en ny måde at gøre mange 
ting på og et nyt design. 
Noget vil være godt og andet svært at vende sig til.
Dine programmer vil i starten i det store hele se ud som de plejer. Det letter jo overgangen 
betragteligt.
Du kan uproblematisk kommunikere mellem dine gamle system 9 mac’er og den nye OSX 
både m.h.p. fildeling og arkivformater. Så du behøver altså ikke at opgradere alle maskiner 
på een gang.
Senere vil du opleve at hele din maskine ikke vil “blive revet med” hvis et enkelt program 
fejler. Man afslutter bare programmet og kan i reglen umiddelbart efter åbne det igen og køre 
videre. Alle andre programmer arbejder ufortrødent videre. Det kaldes beskyttet hukom-
melse.
Du vil også hurtigt opleve en forøget produktivitet, deri at du kan lade et program udføre 
funktioner som du før måtte vente på, medens du selv arbejder videre med andre program-
mer. Det kaldes multitasking.

2. Hvad skal du bruge?
Computertype
Din Mac skal være en G3 eller G4 af nyere dato. Opgraderede Power-PC maskiner er ikke 
understøttede. De beige G3’ere og de første iMac’er med 233 mHz kan fungere med OSX, 
men personligt vil jeg anbefale at benytte mindst en 400 mHz G3.

Harddiskstørrelse
En rimelig stor harddisk, min 10-15 Gb, som er partitioneret i 2 dele, en lidt mindre på 5-10 
Gb til systemet og resten til øvrige filer.
Alternativt kan du have 2 harddiske i din maskine, som begge kan fungere som startdiske. (Se 
om partitionering under Appendix)
Hvorfor nu det? Jo, to årsager. I starten vil du gerne have muligheden for at skifte tilbage til 
system 9 på en enkel og ubesværet måde. Du kan selvfølgelig i kontrolpaneler vælge den 
disk du vil starte på. Men ofte vil du have fordel af at kunne gøre det i genstart-situationen. 
Hvis du har systemerne på hver sin disk, vil du kunne vælge mellem diskene ved opstart ved 
at holde alt-tasten nede!
Dette gælder selvfølgelig ikke for nyere maskiner, der kun kan boote i system 10. Men også 
her vil det være en fordel at kunne boote på maskinens 2. harddisk/partition for derved at få 
mulighed for at lave diverse reparationer m.v.
(Se om partitionering under Appendix)
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Den anden årsag er supportmæssig. OSX indeholder noget i retning af 30.000 filer. Det er 
en behagelighed at kunne køre diskværktøjer som f.eks. Norton på OS9 disken alene og så 
kunne komme videre derfra. Man kan således slette hele OSX-disken og lægge nyt system 
ind uden at berøre resten af maskinen. Endda så man beholder alle sine standard brugero-
plysninger, hvilket behandles under Appendix.

Ram
Du bør minimum have 256 mb ram - gerne mere på din maskine.

Internetforbindelse
Du har fordel af at være tilsluttet internettet med god solid forbindelse ikke under ISDN. Bl.a. 
fordi et vil være en fordel at kunne hive de seneste systemopdateringer ned. Der er endnu 
småområder, hvor OSX kan synes lidt “umodent” hvorfor en hurtig adgang til internet kan 
vise sig ualmindelig nyttig. Også andre programmer vil formentligt kræve justeringer som 
ofte gennemføres i form af opdateringer i 20-40 mb klassen.

Software
Du skal naturligvis bruge system X. Det kan erhverves for i nærheden af 1000 kr hvis man da 
ikke har fået det leveret sammen med en ny computer. Bemærk at systemer før 10.2 er noget 
ustabile. Vil man have en stabil overgang til et system, der virker rimeligt gennemarbejdet 
skal man starte tidligst ved system 10.2 også kaldet Jaguar (Et navn der dog ikke må anven-
des i Europæisk sammenhæng grundet ligheden med et kendt bilmærke).

Du skal sikre dig at dine vigtigste programmer i det daglige kan arbejde under OSX. Man kan 
afvikle programmer i en slags OS9-emulering, som egentligt er dit gamle OS9 afviklet i bag-
grunden, men det er kun anvendeligt i særlige tilfælde. Fylder det mere end 20% af dit da-
glige programforbrug bør du kraftigt overveje om ikke det kan svare sig at blive ved OS9 lidt 
endnu.

3. Hvad er OSX?
X’et er jo dels et romertal 10, hvorfor det ligger i lige forlængelse af de nuværende OS 9’er. 
Men det er også det sidste bogstav i “UNIX”, der lidt forenklet kan betegnes som 
“grudstenen” i OSX. Unix er et styresystem fra slutningen af 60’erne. 
Det er ikke et styresystem, sådan som vi normalt tænker på hhv. Windows og Macintosh. Det 
er snarere den underliggende motor. Der er i dets grundsubstans ingen grafisk interface, 
men kun kommandostyring.
Det blev udviklet med henblik på at være et flerbrugersystem til større foretagender. Det ud-
viklede sig som sådan op gennem 70’erne. I 80’erne fik vi de personlige computere, herun-
der også Macintosh’en, som ikke havde nødigt at beskæftige sig ret meget med flerbruger-
funktionalitet. 80’erne og 90’erne var de personlige computeres årtier og Unix styresystemet 
gled i baggrunden, men overlevede til forskellige specielle formål og ikke mindst som et af 
de foretrukne systemer i mange studie- og højere uddannelses-mil-
jøer, måske fordi man her i højere grad arbejder på tværs af grupper 
med mange medarbejdere involveret og i højere grad accepterer 
kodestyring.
Interessant for Mac-miljøet er, at firmaet NEXT med styresystemet 
NEXTstep ligeledes byggede på Unix som grundkernen i systemet. 
Når det er interessant, er det fordi NEXT blev grundlagt af Steve Jobs, 
der også var den ene af de to (egentligt 3) grundlæggere af Apple 
Computer. Han blev imidlertid midt i 80’erne kørt ud på et sidespor 
af Apples øvrige ledelse, hvorefter han forlod Apple og stiftede sit 
eget selskab, NEXT.
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Trods sine geniale specifikationer slog NEXT computeren imidlertid aldrig igennem da det 
ikke lykkedes at få de store udviklere f.eks. Adobe og Microsoft til at understøtte platformen. 
NEXT overlevede på specielle systemer, bl.a til fotosats og filmarbejde, men blev aldrig no-
gen rigtig succes.

I mellemtiden dukkede styresystemet Linux op. Linux blev sat i søen i starten af 90’erne af en 
finne ved navn Linus Thorvalds. Linux bygger også på UNIX, men det specielle ved det er at 
det er gratis og såkaldt “open-source”. Det betyder, at alle programstumpers basiskode bliver 
offentligt tilgængeligt. Alle kan således udvikle videre på det, men kun hvis videreudviklin-
gen også er open-source. På den måde håber Linux-miljøet at kunne akkumulere program-
meringsviden til fælles gavn for alle Linuxbrugere i hele verden. Linux findes i både Mac og 
PC-versioner. Til systemet findes forskellige brugergrænseflader, således at Linux kan se me-
get forskelligt ud fra computer til computer.
Til mange ting kan Linux være udmærket og også rimeligt tilgængeligt med dets bruger-
grænseflader, men kræver man lidt mere kontrol uden at være ekspert, bliver det straks mere 
langhåret og forholdsvis enkle opsætninger kan være for vanskelige at foretage for helt 
almindelige brugere.
Bl.a. derfor har de større udviklere af standardsoftware ikke eller kun i begrænset omfang ud-
viklet deres produkter til disse systemer, men det hænger naturligvis også sammen med 
deres lyst til at bevæge sig i open-source miljøer og således skulle dele teknologier med an-
dre.
Sidst i 90’erne kommer NEXT på banen igen. Efter lang tids nedgang og modløshed i Mac-
verdenen, opkøber Apple nemlig i 1996 NEXT og udnævner senere Steve Jobs til ny chef for 
Apple.
I de kommende år udvikles et nyt system som et produkt af en lang række af teknologierne 
bag NEXTStep, en del øvrige teknologier (herunder f.eks. Apples meget udbredte Quick-
Time) samt Apples velkendte brugerflade.

Fordi Linux ikke umiddelbart kan anvendes af “Maren i kæret”, går det ikke ind under beteg-
nelsen “mainstream” styresystemer. Det gør derimod Windows i dets forskellige afskygninger 
og det gør Macintosh OS6-9 og OSX.
Apples nye system X er det første Unix-baserede mainstream system i verden og har lynhur-
tigt svunget sig op til at være det mest solgte Unix baserede system.

Unix som “motor” for OSX betyder i praksis at OSX kan styres med kommandoer. Men langt 
de fleste og med tiden sikkert stort set alle kommandoer kan gøres med mus og symboler. 
Og allerede nu kan alt, hvad der er relevant for en standardbruger udføres i brugergrænse-
fladen - altså med mus og symboler, ligesom vi kender det fra OS 9.

Endvidere er der udviklet en hel del hjælpeprogrammer, der sikre nem adgang til funktioner 
der ikke umiddelbart understøttes i OSX grænsefladen.

4



4. Installation
Inden du kaster dig over installationen af OSX skal du have installeret OS9 i sin mest op-
graderede version på den disk/partition som du ikke skal have X på. Hvis du kun har een 
disk/partition skal OS9 naturligvis bare installeres dér og det er også således din installation 
ser ud, hvis du blot har fulgt de medfølgende anvisninger i installation af en helt ny maskine. 
Installér system 9.2.x og brug kontrolpanelfunktionen “Softwareopgradering” til at opgradere 
til seneste version med alle relevante forbedringer.
Konfigurér dit OS9, sådan at du umiddelbart kan anvende det til dit daglige arbejde.
Dette gælder naturligvis for brugere der har maskiner der kan boote i OS9. Senere kan det 
svare sig at “strippe” OS9 for unødvendige udvidelser for at skabe en hurtigere opstart af 
OS9 under OSX.

 
På ovenstående billede bliver der opdateret fra en tidligere version hvorfor kun den ene par-
tition er tilgængelig for installationen - den med det gamle OSX på.

Når det er klaret starter du installationen af OSX. Det går faktisk helt af sig selv. Du bliver ført 
igennem en genstart af maskinen og derefter installationsproceduren hvor du vælger sprog 
og indtaster forskellige standardoplysninger.
Gør dette så korrekt som muligt. Apple videresender ikke oplysningerne til 3. part.
Du vælger nu den harddisk, der ikke ligger OS9 på som installationsdisk.
Læg først mærke til om du har valgt det rigtige sprog. På menu-linien er der et flag der viser 
sproget. Du kan klikke og vælge et andet sprog.
Dernæst skal du have hentet de seneste opdateringer og du må derfor allerede nu stifte 
bekendskab med OSX’s kontrolpaneler. Nederst på din skærm har du den såkaldte “Dock”. 
Heri finder du ikonet vist her til højre (kontakt med æble). Dine systemindstillinger kommer 
nu frem.
Nederst under “System” finder du “Softwareopdatering”, klik på den og vælg 
“Søg nu”. Klik “Installér” for at installere de valgte opdateringer. Det er i re-
glen godt nok bare at vælge de installationer, som bliver “hakket” af automa-
tisk.
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5. First Look
Den berømte “Dock”

Noget af det første der slår een i øjnene er den så berømmelige “Dock” - et af OSX’s vigtigste 
navigationsinstrumenter. Resten ligner sådan nogenlunde sig selv, harddiskene på skrive-
bordet, menuerne i 
toppen af skærmen 
og - vil du opdage - 
en lang række af 
genvejene og 
måderne at navigere 
på er genskabt fra 
system 9.

Kontrolpaneler = 
systemindstillinger

Du kan med fordel 
orientere dig lidt i 
system indstillin-
gerne, hvoraf flere 
ligner det du er 
vandt til i OS9’s 
kontrolpaneler. Og 
ligesom i OS9 vil der 
dukke flere paneler 
op her efterhånden 
som du installerer 
forskelligt værktøj.

OS9 som udgangspunkt
Her vil jeg imidlertid koncentrere mig om at give dig muligheden for at få maskinen til at 
ligne lidt det du er vandt til. Du har muligvis også mødt det første vindue med dine harddiske 
og “Netværk” i.

Harddiskene som også ligger på skrivebordet ligger pludseligt i et vindue! Med æble-N kan 
du åbne et nyt vindue og minsandten om ikke vi får den samme een gang til. Princippet heri 
kan vi ikke lave om på, men vi kan bede den åbne noget andet og mere “hjemligt”.
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med at man kan se 
dem ude på 
skrivebordet???



6. Systemdiskens 1.ste niveau
Lad os lige kaste et blik på indholdet af din systemdisk:

System og programmer - det er jo til at forholde sig til, men der er også et bibliotek og en 
“Bruger” mappe”. System og bibliotek skal du sædvanligvis ikke pille ved overhovedet. Alle 
de indstillinger og andet du er vandt til ligger i systemmappen vil dukke op i biblioteksmap-
pen (library) i din brugermappe. Denne mappe er lokaliseret i “Brugere” og ligner et hus 
(hjem). Det er her alt “dit” ligger. Bl.a. en mappe hvis indhold er identisk med de ting, der lig-
ger på dit skrivebord. Det giver lidt en fornemmelse af, at skrivebordet egentligt bare er 
“optisk” bedrag, men det har det faktisk altid været. Blot ser vi det bare lidt tydeligere nu. For-
delene ved denne måde at organisere filerne på vil først rigtigt åbenbare sig, når du beslutter 
at flere personer skal kunne dele denne ene computer. Der vil så være et antal “hjemme”-
mapper til lige så mange brugere og hver med deres egen desktop, indstillinger m.m.

7. Udseende-indstillinger
Finder
Vælg “Finder” menuen lige til højre for 
æblemenuen, vælg “Indstillinger”. Du kan 
her se, at du faktisk kan vælge helt at være fri 
for dine harddiske og andet på 
skrivebordet!?! Det kan være forvirrende, 
men åbner også nye muligheder. Du kunne 
jo f.eks. lave en henvisning til din “hjem”-
mappe og lade den “agere” harddisk på 
skrivebordet. Bortset fra mappen 
“Programmer” har du jo ikke behov for no-
get som helst af det der ligger på harddisk-
ens øverste niveau og Programmer kan man 
lave en henvisning til!
Lige under disse valgmuligheder kan du 
vælge hvad et nyt vindue, skal indeholde 
(altså når du bruger æble-N). Enten “hjem” 
eller “Computer”. 
Slutteligt vil et hak ud for “Åbn altid mapper i 
nyt vindue” give dig en adfærd, du er vandt 
til fra OS9, hvor åbning af en mappe ikke 
kun erstatter indholdet af den forrige.
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Her til venstre ses “Oversigsvalg” for mappen 
“OSX installation”.

Oversigter
Gør et vindue aktivt og vælg menuen “Oversigt”. 
Her har du de valg, du kender fra OS9, så nogen-
lunde da og lidt til.
Ved at vælge “Skjul værktøjslinie” i menuen 
“Oversigt” får du yderligere systemet til at ligne 
OS9, hvis du finder det ønskeligt.
Tager du menu-punktet “Vis oversigtsvalg” får du 
mange flere muligheder, som er nye og særdeles 
behagelige i forhold til system 9. Og du kan vælge 
dem særskilt for en mappe eller for alle mapper 
(øverst i vinduet).

Skrivebord
Hvis kun skrivebordet er valgt, får du via 
“Oversigtsvalg” den samme mulighed for at ændre 
ikonstørrelse m.m. på skrivebordet.
Du finder øvrige indstillinger til skrivebordet i dine 
systemindstillinger, ligesom tidligere i dine kon-
trolpaneler. Du kan også skyde genvej med 
højreklik (ctrl-klik) på musen. Du kan her ændre 
farve, lægge baggrundsbillede ind m.m.

Her til højre et eksempel på 
hvordan et billede kan være 

baggrund i en mappe, ikonets 
størrelse kan ændres og lange 

tekster tilføjes. 
Mange betragter det som 

“lir”, men i dagligdagen kan 
det hjælpe dig til at navigere 

hurtigere og mere effektivt.
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8. Docken
Konfiguration
Vælg systemindstillinger fra docken. Første linie hedder “Personlig” og det første ikon hed-
der “Dock”. Vælg det. Når du trækker i “Skyderen” ændres dock’ens størrelse on-the-fly.
Prøv at vinge “Forstør-
relse” af og lad din cursor 
passére hen over docken!
Tip: Placér cursoren 
ovenpå den lodrette linie 
der typisk ligger lidt til 
højre i docken. Din cur-
sor ændrer sig til et 
skalér-symbol og du kan 
nu trække din dock op 
og ned i størrelse!
Du kan indstille docken 
til at forsvinde fra skær-
men, når ikke musen er 
over den. Du kan få ikon-
erne til at hoppe, når det 
tilhørende program åb-
ner og du kan ændre 
placéringen af docken til 
f.eks. højre side af skær-
men.

Til højre for den lodrette 
streg ligger sædvanligvis 
mapper og andre emner, 
du selv placerer. 
Til venstre for den lo-
drette streg ligger pro-
gramikonerne. Dels dem, 
du selv vælger skal være der (Der ligger et antal som standard når du starter første gang, 
f.eks. Explorer) og dels ikoner for de programmer, der er aktive. Ved sidstnævnte vil en lille 
trekant afsløre at programmet er åbent og aktivt.

Navigation
Hvis du i et åbent vindue dobbeltklikker i bjælken eller klikker på den gule knap i en 
vindues-bjælke, vil den forsvinde ned i dockens højre side. Et enkeltklik her vil bringe den til-
bage igen.

Når du flytter curseren hen over dock’en vil den vise indholdet af ikonet som tekst.

Prøv at højreklikke et ikon for et åbent program. Du kan vælge “Behold i dock” og derved 
sikre dig at programikonet bliver i docken efter at programmet er sluttet.
Hvis du trækker et programs ikon fra sin placering på harddisken ned i venstre side af 
docken opnås samme resultat.
Trækker du modsat ikonet ud af docken forsvinder det i en flot tegneserie-sky.

Filer og mapper hører til i højre side af docken. Træk en mappe eller en fil ned på docken og 
de placerer sig medens de øvrige objekter pænt flytter sig til siderne.
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mere end een knap kan anbefales.
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ind til navigering  i program-henvisninger.



9. De første programmer.
Mail
Noget af det første du skal have klar er naturligvis din mail. Programmet af samme navn 
finder du standard i “docken”. Det ligner i al væsentlighed Outlook Express. Hvis du er kendt 
med dette program, vil du hurtigt føle dig hjemme i Mail. Du kan importere dine tidligere 
mails fra Outlook ved at lægge mappen “Microsoft User Data” fra “Dokumenter” over i den 
nye “Dokumenter” mappe der er kommet i din “Hjem” mappe under “Brugere” på din sys-
temharddisk.
Brug derefter funktionen “Importér postkasser” fra Arkiv-menuen.

Adresser
Dine email-adresser fra outlook skal du have over i et nyt program, der simpelthen hedder 
“Adresser”. Det fungerer i samspil med Mail og derved skabes samme funktionalitet som du 
er vandt til fra Outlook.
Hvis du opgraderer via en version af OSX tidligere end 1.5 kan det svare sig at importere dine 
mailadresser her, da den “gamle” version af “Adresser” kunne importere en tab-separeret fil 
uden viderere. (Og sådan een skal man så bare eksportere fra Outlooks adresse-del, hvilket 
er standard).
Men i den nye “Adresser” vil den kun importere i 2 mere ukendte formater, som Apple til-
syneladende mener vil danne standard.
For at importere må man ty til et script som ligger nede i mappen “Bibliotek” -> Scripts 
->Mailscripts og hedder “Import Addresses.scpt”. Åbn filen (åbner i Script-editor) og klik på 
“Start”. Programmet fører dig selv igennem processen.
Giv agt: Det tager laaaaang tid (500 adresser = timer!). Så undgå at have meget krævende ar-
bejder igang samtidigt, ikke mindst installationer. Lidt surf på internettet og tekstbehandling 
tager ingen skade. Muligvis kunne det svare sig at kompilere scriptet først.

Internet Explorer
Din explorer præ-installeres og du finder den i dock’en. Vælg “Organize favorites” i menuen 
“Favorites” hvorefter du får mulighed for - i File-menuen - at vælge “Import favorites”. Din 
“gamle” favorites mappe kan du finde i dit OS9 system under indstillinger i mappen 
“Explorer”. Du kan alternativt anvende Apples Safari istedet for Explorer.

10. Printerfunktionen
Mange printerdrivere følger med og de fleste andre kan du finde på internettet. Har du ældre 
printere i huset bør du nok tjekke op på om de er understøttet i OSX eller overveje anskaffelse 
af nye.

Et af de første problemer du 
støder ind i, er at papirfor-
matet ustandseligt er sat til 
amerikansk letter-format.
Åbn “Printercentral” i map-
pen “Hjælpeprogrammer” i 
Programmer-mappen. Her 
får du et vindue op med de 
installerede printere, hvor 
du kan tilføje eller fjerne 
dine printere. I indstillinger i 
programmets hovedmenu 
kan du sætte standard-pa-
pirvalg til f.eks. A4.
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11. 3. parts software

Hjælpeprogrammer
Du er vandt til at have en del forskellige hjælpeprogrammer til din rådighed i dagligdagen. 
Den slags som du til sidst tror er en del af systemet, fordi du bliver så vandt til dem.
Her er en nogle af disse programmer:

ATM findes ikke til X. Istedet-
bruges Suitcase eller Fontre-
serve.
Se særskilt afsnit om fonte

FontstyringsværktøjATM/ATR
Alt. Suitcase

Funktionen er integreret i OSXFontvisningATM-light

Default Folder X

PopCharX

Forbedrer integrationen mel-
lem Finderen og åbne/larkiver 
vinduerne

Default Folder

Popchar Giver dig alle skrifttypens 
karakterer som et pop-opvin-
due 

Funktion: OSX-version/alternativ:OS9 version:

Alternative programmer
OSX åbner mulighed for at anvende en 
lang række programmer, der tidligere kun 
har været tilgængelige i Unix og Linux. 
Dermed kommer “open source” miljøet 
også Apple-brugere til gavn.
Et godt eksempel er en lille da-en ordbog, 
der frit kan downloades. Se her til højre.

Du kan finde mange flere programmer på 
adressen:
http://www.versiontracker.com

Unixprogrammer
Under system X kan man køre forskellige 
alternative brugerflader. De giver en funk-
tionalitet svarende til den som Linux-bru-
gere kender.
For at øge programudbuddet på Mac’en 
og for at imødekomme mere specielle krav 
fra forskellige brugere, har Apple udviklet 
sin egen variant af Linux-brugerfladen 
xwindows. Apples variant kaldes X11.
Med den installeret kan man anvende en 
række open-source programmer. Blandt 
de kendteste er “Open Office”, der er en variant af den komercielle StarOffice fra Sun Sys-
tems. Men der findes også programmer til billedebehandling, film, grafik m.m. X11 kan hen-
tes fra  Apples hjemmesider og fylder et halvt hundrede megabyte. OpenOffice kan hentes fra 
OpenOffice.org.
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12. Skriftfonte
Lokalisering
I system X kan du lokalisere ikke mindre end 3 mapper med fonte. De hedder alle “fonts”. 
Den ene støder du på i biblioteket i din personlige hjem-mappe, den er som standard tom. 
Den anden ligger i biblioteket på harddisken og den tredie ligger i biblioteket i systemmap-
pen.
Fontmappen i systemmappen er fonte, som systemet skal kunne anvende i alle dets sproglige 
varianter. Det er ikke hensigtsmæssigt at pille fonte ud herfra. Det kan give bemærkelsesvær-
dige resultater. Hvis du alligevel ønsker at pille ved disse, skal du først logge ind som “root”. 
Se under Appendix.

Fontmappen i biblioteket på harddiskens øverste niveau indeholder de fonte, som skal være 
standard for alle brugere. Her kan du som bruger med administratorrettigheder lægge til og 
trække fra lige så meget du lyster.
I den  tomme fontmape i biblioteket i den enkelte brugers “home”-mappe kan man så lægge 
de fonte man bruger personligt.
For at gøre billedet komplet tager systemet også alle fonte med, som ligger i den gamle OS9 
(Classic) systemmappes skrifter-mappe.

Indbygget fontmenu
Under system X har Apple 
udviklet en ny font-menu, 
som foreløbigt kun er im-
plementeret i deres eget 
software. Prøv at åbne 
programmet “TextEdit” fra 
Programmer-mappen.

Vælg menuen “Format”-
>Skrifter->Vis skrifter. Vin-
duet her til højre kommer 
frem. Skrifterne er her ka-
tagoriseret i samlinger, 
som man selv kan re-
digere.
En forholdsvis overskue-
lig men ikke altid lige 
hurtig måde at gøre tin-
gene på.

I de fleste andre program-
mer dukker skrifterne op, 
ligesom du kendte det under OS9 i en lang række under hinanden.

Og herunder altså nogle besynderlige asiatiske tegn. Nogle programmer eks.vis. InDesign 
sørger selv for at der kommer submenuer på de enkelte fontfamilier.

Fonttyper
Det mest bemærkelsesværdige hvad fonte angår under system X er måske at systemet hånd-
terer stort set alle slags fonte herunder også fonte udviklet til PC. Det betyder at du nu kan 
tage skriftfonte fra en PC’er og dumpe dem ned i din Skrifter”-mappe, hvorefter du kan an-
vende dem i dine programmer.

12



Fontværktøjer
Der er for tiden to 
tilgængelige font-
værktøjer af be-
tydning. Det ene er 
det gammelkendte 
Suitcase og det an-
det hedder 
“Fontreserve”. 
Adobe har valgt at 
stoppe udviklingen 
af deres ATM. De to 
programmer ligner 
hinanden i op-
bygning og dvs. at 
du vil nikke 
genkendende til de 
fleste ting, hvis du 
er bekendt med 
f.eks. Suitcase fra 
tidligere.

13. Nedbrud
En af OSX’s fortrin er en såkaldt beskyttet hukommelse. Systemerne kan tilbyde softwareud-
viklerne mere eller mindre hensigtsmæssige miljøer, der i sidste ende også smitter af på pro-
gramemrnes stabilitet og ydeevne. Men de kan ikke sikre, at der ikke bliver lavet fejl i udvik-

lingen af software fra tredieparts-pro-
ducenter (Quark, Adobe, Alladdin, 
Macromedia m.fl.).
System X gør derimod noget andet. 
Den sikrer at man kan “kvæle” et pro-
gram uden at genere de andre på 
maskinen. Med OS9 har du sandsyn-
ligvis oplevet at et program får hele 
maskinen til at “fryse”, hvis det går 
ned. Med OSX vil kun programmet gå 
ned og du kan fortsætte med dine 
øvrige programmer.
Hvis du trykker på æble-alt og esc 
(øverste venstre hjørne af tastatur) får 
du nedenstående boks frem og kan 
her vælge hvilke programmer du vil 
“kvæle” i en nødsituation.
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14. Intern søgning

Ikke mere Sherlock - nu bare Find!

Det nye er, at din in-
terne søgemaskine 
ikke mere hedder 
“Sherlock”. Sherlock 
er kun til inter-
netsøgning for frem-
tiden.

Derimod hedder den 
“Find” ligesom tid-
ligere før OS9.

Den er dog ikke min-
dre avanceret og har 
en meget flot og over-
skuelig brugerflade.

Søg på indhold og indeksering
Klik æble-F og du får "Find" frem. Fra nederste venstre hjørne kan du bede om et nyt kriterie 
"indhold" og du kan så søge på indholdet.

Men det er jo ikke sikkert, at du har indekseret din mappe, hvori filen befinder sig.

Ved at tage "info" på en mappe, får du mulighed for at vælge "Indhold af indeks" og du kan 
nu klikke på "Indeksér nu". Selvom man er i Info på en enkelt mappe, er det hele harddisken 
eller partitionen, som den pågældende mappe ligger på, der bliver indekseret. Det går for-
bavsende hurtigt i forhold til system 9.x's indeksering.

Herefter kan du søge på indholdet af filerne på den pågældende disk/partition!
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mac.com og iDisk
.Mac er Apples internet baserede service som indeholder forskellig funktionalitet, der sam-
men med system X  giver selv mindre brugere nogle imponerende muligheder. På Apples 
hjemmesider har man mulighed for at oprette et gratis prøveabbonnement. Det kan anbe-
fales! Herunder vil jeg gennemgå nogle af 
Apples nye i-programmer, hvoraf nogle, men 
ikke alle er afhængige af et .mac medlems-
skab.

iChat
iChat sætter dig i stand til at sende beskeder 
mellem brugerne på dit netværk og/eller bru-
gere på internettet. Dvs at du kan koble dig 
sammen med hjemmearbejdspladsen, konen, 
kunder, særlige eksperter eller lignende.

iDisk funktionalitet og iDisk utility
En direkte funktionalitet under .mac-medlemsskabet er iDisk. Under prøvemedlemsskabet får 
du tildelt 20 mb internetbaseret harddiskplads. Hvis du vælger at betale for abbonnementet 
får du 100 mb.
Disken fungerer ligesom en almindelig harddisk omend naturligvis lidt langsommere. Den er 
kompatibel med OS9 og du kan også komme til den fra en PC’er.
Disken indbefatter en “Public” disk, som kan åbnes således at alle kan hente fra den. Endvid-
ere kan du lægge billeder, film og hjemmesider op på disken, ligesom der er adgang til om-
råder med store mængder software, updates, utilities m.m.

iDisk utility er et lille 
program, der giver dig 
udvidet adgang til at 
styre privilegierne på 
din “Public” folder. Fra 
en PC eller en MacOS9 
vil man under alle om-
stændigheder altid kun 
have “gæste”-adgang 
og kan ikke lægge ting 
op på din server. Men 
du kan via iDisk Utility 
give andre X-brugere 
adgang til - ligeledes 
via iDisk Utility - at 
lægge filer op og re-
digere i din Public 
Folder.

Virex 7.x
De fleste har stiftet bekendtskab med Virex under OS9. I sin opdaterede version 7 er den 
kompatibel med OSX. Apple tilbyder et fast abbonnement på Virex sammen med .mac og det 
alene er med til at betale en ikke ringe del af prisen for et .mac-medlemsskab.
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Back-up

Backup kan lave backup af valgte filer til enten din iDisk eller til CD. Men den kan ikke 
(ligesom f.eks. Retrospect) dele en back-up session over flere CD’er. Dvs at den er velegnet til 
lokale personlige dokumenter og indstillinger, men ikke velegnet til professionelle produk-
tionsmiljøer. Dog kan den også her være et udmærket supplement.
Backup til iDisk har den naturlige begrænsing, som iDiskens størrelse nu engang sætter, til 
gengæld skal man ikke tænke på at placere bånd eller CD’er adskilt fra arbjedspladsen. Det 
giver nemlig sig selv da back-up’en befinder sig på Apples servere.

iCal
Hvis du nogensinde har stiftet bekendtskab med Palms kalendere, så vil iCal ikke volde de 
helt store problemer. Men iCal er mere end det. Ved at benytte transperent faciliteterne fra 
OSX, kan du se flere kalendere ovenpå hinanden lagvis og transperente. Dvs. at du hurtigt 
kan lægge møder ind i grupper af medarbejderes eller kollegers kalendere, på tidspunkter 
hvor du kan se at alle er ledige.

Man kan også publicere 
kalenderne på ens egen 

hjemmeside og iCal kan gøre 
det automatisk.
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Eksempelview på iCal, hvor kalenderne kan lægges i transperente lag.

Ydermere byder iCal på muligheden for at offentliggøre udvalgte kalendere på interenettet  
eller med hjælp fra .Mac at lade andre abbonere på dem. iCal rummer endvidere integration 
med Adressebogen og en huskeliste.

iSync
Du kan anvende iSync til 
at synkronisere i forhold 
til forskellige enheder. 
Hvis du har et .mac-
abonnement kan du 
synkronisere dine data 
over på din .mac-server.
Så kan du synkronisere 
tilbage til andre com-
putere, f.eks. den bær-
bare og således er alle up-to-date. iSync synkroniserer dine kalendere (se iCal), din adresse-
bog, huskelister m.m. Det samme princip gør sig gældende ved anvendelse af andre enhe-
der, f.eks. iPod, Palm håndholdte m.fl.

Adressebog
Med OSX har Apple introduceret en adressebog, som på sigt skal kunne dele sine oplysnin-
ger med alle andre programmer på din maskine. Til en start er det naturligvis i-program-
merne og “Mail” der drager mest nytte af adressebogen.
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Appendix

Partitionering af harddisk.
Mulighed 1.
Hvis din maskine kan starte i OS9 kan du bruge en OS9 startdisk og bruge værktøjet 
“Diskværktøj”, der lokaliseres under “Hjælpeværktøjer”.

Mulighed 2. 
Du kan koble to maskiner sammen med et firewire-kabel. Den maskine hvis harddisk du vil 
partitionere, kan du så starte med T-tasten nede. Herefter vil den dukke op som en ekstern 
harddisk på dit skrivebord og du kan partitionere den fra den anden maskine.

Optimering af system
Man kan opleve at specielt navigationsfunktionerne (eks. åbne og arkiver) er meget lang-
somme. Det skyldes muligvis at der er rod i diskens indholdsfortegnelser.
Man bør løbe disken igennem med et diskværktøj af en eller anden art, evt. kan man starte 
op på OS9 og fra denne disk køre programmet DiskWarrior eller Norton Utilities (Selvom 
disse er versioner fra OS9).
Du kan også anvende forskellige værktøjer udviklet til at optimere OSX. Apples eget 
diskværktøj giver muligheden for at Reparere disk, men kun på andre diske end startdisken. 
Derimod kan du anvend funktionen “Reparér disktilladelser”.
Af alternative programmer kan anvendes freeware programmet “Cocktail” eller shareware 
programmet Xsupport. Disse giver bl.a. adgang til at fjerne unødige cache-filer og andet 
“skrammel” der hober sig op.

Homemappen på alternativ disk
Homemappen behøver ikke ligge under “Brugere” på din systemdisk. Men istedet for at flytte 
basisbrugerens mappe (typisk den eneste du indtil nu har oprettet) bør du oprette en ny bru-
ger. Når du har oprettet denne nye bruger log’er du dig ind på den nye brugers konto.
Derefter kopierer du den nye brugers data over til den alternative disk.

Rodadgang
Du skal nu gøre “Root” (rod) adgang tilgængelig. Til det bruger du programmet “Netinfo-
manager” der lokaliseres i mappen “Hjælpefunktioner” i “Programmer”. Gå i menuen 
“Sikkerhed” og vælg “Godkend”. Skriv dit administrator-beretigede navn og password og 
klik OK.

Derefter går du igen i “Sikkerhed” og klikker på “Slå rodbruger til”.

Du får efterfølgende mulighed for at indtaste password for denne særlige “Super”-bruger.

Næste gang du log’er på vil du have muligheden for at vælge “Andet” og her kan du skrive 
“root” som brugernavn og passwordet som du før valgte.

Denne “root”-bruger vil også dukke op under dit “Konti”-kontrolpanel indtil du i Netinfo-
manager” slår rodbruger fra.

Rodadgang før Jaguar
I OSX <10.2 må du gøre følgende for at kunne logge ind som rod:
Du går i “Systemindstillinger” -> “Konti” og vælger fanen login-indstillinger. Vælg “Navn og 
adgangskode” som login-form.
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Derefter log ud -> log ind!

Du kan nu gøre to ting. Enten ændre “home” mappens placering ved hjælp af netinfo-ad-
ministrator eller oprette et “Symbolsk” link fra den nye placering over i bruger(Users)-map-
pen på din systemstartdisk.

Med Netinfo-administrator
Åben “Netinfo-administrator”(i Hjælpeprogrammer i mappen Programmer).

Lås vinduet op (klik på hængelåsen nederst og indtast password)

Vælg Users->brugernavn og find i det nederste vindue egenskaben “home”. Denne skal nu 
have den korrekte søgesti under “Værdi(er)”.

Den originale søgesti vil typisk være f.eks:
/Users/minmappe
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Den nye kunne f.eks. være:
Volumes/Macintosh_HD/minmappe

Hvis der forekommer et mellemrum, f.eks. “Maintosh HD” er syntaxen:
Volumes/Macintosh \HD/minmappe

Læg mærke til at der ikke skal en skråstreg foran “Volumes”!

Log ud - log ind.

NB: Man kan ikke på samme måde ændre lokationen af “Users” mappen alene!

Med brug af Symbolic link
Du kan alternativ oprette et symbolsk link. Det gør du ved hjælp af “Terminalen” som er et 
program der også findes i “Hjælpeprogrammer” i Programmer på systemharddisken.
Vinduet åbner sig med noget forskelligt tekst, hvor du tilføjer nedenstående sætninger umid-
delbart efter. Her opretter du et link “minmappe” på Macintosh_HD til mappen “minmappe” i 
mappen “Users” på din startdisk.

(NB: Ved ingen mellemrum i harddiskens navn!)

ln -s /Volumes/Macintosh_HD/minmappe   /Users/minmappe

Forklaring: Først selve kommandoen der hedder ln -s, derefter mellemrum. Så kommer plac-
eringen (søgestien) til den nye “Home”-mappe, herefter et mellemrum og til sidst hvor man 
vil have sit “link” (henvisning) placeret. 

Her er den mærkværdige syntax hvis der ER et mellemrum i harddiskens navn:

ln -s /Volumes/Macintosh\ HD/Test   /Users/stigleerbeck/Public/Symbomap

Tip: Pathfinder
Man kan på internettet finde et lille program “Pathfinder”, der kan give dig de rigtige søges-
tier med den rigtige syntax.

Arkivdeling
Hvis du gerne vil åbne din maskine op overfor udefra-kommende, skal du naturligvis have 
sat dit netværk op. Dine “TCP/IP” indstillinger findes nu i systemindstillingen “Netværk”.
Lige ved siden af finder du kontrolpanelet “Deling”. Her kan du starte en række “Server” 
tjenester op, hvoraf “Personlig arkivdeling” er det nærmeste du kommer til Arkivdeling. Gæs-
teadgang kan du opnå fra Applemaskiner til din “Public”-mappe på OSX-maskinen, medens 
“Windows-arkivdeling” giver adgang til en hel brugers mappe. For at opnå denne adgang 
skal du i systemindstillingen “Konti” vinge af i “Tillad bruger at logge på fra Windows”.

Relevante internetsteder
www.versiontracker.com
www.macosr.com
www.macupdate.com
www.osx-zone.com
www.macdevcenter.com
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