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איך להוציא יותר
מהתפוח שלך
חלק ב'

בין אם אתם צלמים ,גרפיקאים ,פרסומאים או סתם חובבי מק,
קניתם לכם מחשב עם לוגו בצורת תפוח ,הוא פשוט יפהפה עומד
ומקשט לכם את פינת המחשב/סלון/משרד… וואו .נהדר.
אבל לא חבל שהשימוש שלכם בו מסתכם כמו במחשב הקודם?
שלא לאמר פחות?

במדריך הבא אנסה להעביר מספר דרכים וטיפים חיוניים
אשר יעזרו לכם לייעל את עבודתכם איתו במספר דרכים שונות.

מערכת

OS-X

ספארי (דפדפן אינטרנט)

ספארי ,הדפדפן הכלול של אפל ,מבוסס  WebKitומלווה את מערכות ההפעלה של אפל מדי הפצה בגרסאות חדשות ,תוספות ,וחידושים
מעניינים .בנוסף להיותו מהיר במיוחד ונעים לעין ,דפדפן הספארי מציע שפע אפשרויות שרבים אינם מודעים להם ,עליהם נדון בסעיפים הבאים:

 )1האינטרנט הוא מקום כל כך רחב ומלא אפשרויות ,מה
שמשאיר מקום גם להרבה טעויות של בוני אתרים .הטעות
הנפוצה ביותר היא עבודה עם טקסט בשפה שונה מאנגלית
שלא באמצעות  .Unicodeדרך הפריט
 Text Encodingשבתפריט  ,Viewנוכל לבחור את שיטת
קידוד הטקסט המתאימה לאתר וכך בעצם לצפות בטקסט
באתרים שנכתבו בשיטות קידוד שונות.
 )2פרטיות גלישה .באמצעות ספארי ,נוכל לגלוש באתרים ,תוך
שמירה על פרטיות ,מבלי להשאיר עקבות של פעילות הדפדפן
במערכת (עקבות כמו היסטוריה ,השלמה אוטומטית ,סיסמאות
וכו') .על מנת לגלוש בדרך זו ,נקליק על Private Browsing
שבתפריט  Safariונאשר את הגלישה .יש לזכור שעם סגירת
ספארי ,הגלישה תחזור למצב הרגיל.

 )5ספארי ,החל מגרסתו הרביעית ,תומך במסך שנקרא Top
 .Sitesמסך המקטלג את האתרים הנצפים ביותר כPreview-

של האתרים ,בתוך חלון או טאב אחד .על מנת להגיע למסך ה
 ,Top Sitesנקליק על אייקון המשבצות ,מתחת לכתובת האתר.
על ידי כפתור  Editשבתחתית המסך ,נוכל למקם את האתרים
השונים ואף לנעוץ אותם ולשמור על מקומם .בנוסף ,ניתן גם
להגדיר את כמות האתרים המופיעים בחלון על ידי הקלקה על
 Medium ,Smallאו  Largeלאחר לחיצה על כפתור .Edit
 )6עוד בספארי בגרסתו הרביעית ,מאפשר ליצור Widgets

מתוך אתרי אינטרנט בדרך אינטראקטיבית .על ידי הקלקה על
 Open in Dashboardשבתפריט  ,Fileנגיע על מסך בחירת
שטח במרחב ,שיאפשר לנו לבחור חלק מתוך אתר שיופיע כ
 Widgetב Dashboard-וייתן לנו סטרים חי של אותו החלק
מבלי להציג את האתר כולו .אלמנט שיכול לשמש אותנו לאתרי
מכירות ,מזג אוויר ,רכבות ,טיסות או כל מידע אחר שלא קיים
לו  Widgetרשמי.
 )7אם יצא לכם לבזבז זמן יקר על סגירת חלונות קופצים
באינטרנט ,אתם לא לבד במערכה .ספארי מכיל חוסם חלונות
קופצים מובנה .על מנת להפעיל או לבטל את פעילות חוסם
החלונות הקופצים יש לגשת לפרי ט �Block Pop-Up Win
 dowsשבתפריט .Safari

 )3אחד הפרטים הנוחים בספארי ,הוא ה,Bookmarks Bar-
שמאפשר לנו להגיע לסימניות השימושיות שלנו ,מתחת
לכתובת האתר ובלחיצת כפתור אחת .על מנת לשמור סימניות
ב ,Bookmarks Bar-נקליק על  Add Bookmarkשבתפריט
 Bookmarksולפני שנלחץ על  ,Addנדאג שBookmarks-
 Barמסומן לנו בתיבת הגלילה מתחת לתיבת הטקסט החופשי
את הסימניות נוכל לארגן גם על ידי הקלקה על אייקון הספר,
ששוכן בצד השמאלי מתחת לכתובת האתר .בנוסף ,אם נרצה
ליצור קיצור לאתר אינטרנט על המכתבה ( ,)Desktopנוכל
לעשות זאת באמצעות גרירה של האייקון היושב משמאל
לכתובת האינטרנט בה אנו נמצאים אל המכתבה או אל כל
נתיב אחר.
 )4ניתן לעבוד עם מספר אתרי אינטרנט בדרך של טאבים
באותו חלון .על ידי הקלקה על  New Tabשבפריט  ,Fileניצור
לעצמנו דף חדש באותו החלון וכך נשמור על סדר מסוים של
עבודה .בנוסף ,במידה וקיימים מספר חלונות ספארי פתוחים,
נוכל לאחד אותם לחלון אחד על ידי הפריט
 Merge All Windowsשבתפריט .Window

 )8גלישה חופשית באתרי אינטרנט גוזלת לעיתים זמן יקר ,מבלי
להזכיר פרסומות פלאש ושאר מסיחים .שימוש ב RSS-מאפשר
לקרוא סטרים של טקסט בצורה נקייה ,ברורה ,סלקטיבית
וקריאה לעין בדרך של כותרות ותקציר תוכן כשהקלקה עליו
תוביל למיקום המקורי באתר .קורא ה RSSבספארי בשילוב עם
ההגדרות ,מאפשר לקבוע את אורך המאמרים ,סינון לפי תאריך,
כותרת ,מקור וכו' ,חיפוש ,בדיקת עדכונים כל זמן מוגדר ועוד.
 )9יתרון בולט נוסף של ספארי הוא יכולות ה"ריגול" שלו.
באמצעות פריט  Activityשתפריט  ,Windowניתן לצפות
ולהוריד קבצי  html, css, js, mp3, avi, mov, swfאו כל קובץ
אחר שהורד בעקבות טעינת אתר .דבר המאפשר בחינה ואולי
שימוש באלמנטים מתוך אתר.
 )10ואם כל זאת לא מספק אותנו הרי שהיצע הדפדפנים
לא קטן ,כשהמובילים שביניהם הם  Firefoxהדינמי ,שמכיל
אינספור תוספים ו Chrome-של  ,Googleשמוכר בזכות
מהירותו וקלילותו וגם כן תופס תאוצה בתחום התוספים.
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דואר אלקטרוני
יישום  Mailשל אפל מאפשר עבודה עם שרתים של גוגל ,תומך בשרתי ספקי אינטרנט והחל ממערכת  Snow Leopardגם עם שרתי Exchange
ולמרות זאת ,אני נתקל במשתמשי מק רבים שעובדים עם תיבות  Webו/או תוכנת  ,Entourageכשהם יכולים לקבל יותר .אז איך נייעל את
העבודה שלנו עם  Mailבכדי שזאת תהפוך להיות תוכנת המייל הראשית שלנו?

 )1נעבוד עם שרת  .imapשרת  imapמאפשר שינויים בצד
השרת לדוגמה יצירת תיקיות והעברת מייל אל תיקיות ,הוא
מוריד את כותרות ההודעות בלבד אלא אם ניגשנו למייל
ספציפי
 )2ניצור תיקיות חכמות ,בהקלקה על ה" "+בפינה השמאלית
התחתונה נוכל ליצור  ,Smart Mailboxתיקיה חכמה מאפשרת
לסנן את המיילים לפי חוקיות מסוימת .היתרון הברור של תיקיה
חכמה הוא שהיא אינה משנה שום פרט בתיקיות הרגילות או
במיילים ואף לא פחות חשוב היא חלה גם על מיילים עתידיים.
ניתן ליצור תיקייה חכמה לדוגמה שתסנן את המיילים לפי אנשי
קשר מסוימים או לפי תקופה מסוימת בה התקבלו מיילים.

 )3הוספת נושאים .על ידי הוספת נושאים כמו גודל מייל,
קבצים מצורפים ,דגלים וכו' תאפשר לנו להציג ולסדר את
התיבה לפי נושאים שאינם קיימים כברירת מחדל.
 )4שמירת כתובות דוא"ל ב.Address Book-
שמירת הכתובות בצורה כזו ,תאפשר שימוש עתידי ואינטגרלי
יחד עם יישום ה.Mail-
 )5הרבה פעמים קיבלנו מייל או שלחנו מייל לאיש קשר מסוים
ולאחר מכן לא מצאנו את כתובת המייל שלו מסיבה כזאת או
אחרת כאשר ניסינו לפנות אליו .יישום  Mailשומר את כתובות
אנשי הקשר בפריט שנקרא Previous Recipients
שבפריט .Window
 )6אם קיבלנו דואר עם טקסט לא ברור ,קרוב לוודאי שמדובר
בקידוד לא מתאים .בפריט  Text Encodingשבתפריט
 ,Messageנוכל לשנות את קידוד ההודעה לקידוד שיתאים
לצפייה באותו הדואר .לרוב נעבור בין ( ,Unicode (UTF-8בין
( Hebrew (ISO 8859-8ובין (.Hebrew (Windows
 )7כאשר אנו מוסיפים תמונות לדואר ,התמונות פרושות בגודלן
המקורי ותופסות שטח נכבד מהדואר .מכאן אנו יכולים לבצע
שתי פעולות על התמונות .הראשונה היא להקטין את התמונה
תוך שימוש בסטטוס בתחתית היישום וקביעת הגודל מחדש.
על ידי כך ,מלבד שנהפוך את המייל במקרים מסוימים לנעים
יותר לעין עם פחות שטח גלילה ,גם נקטין את גודל המייל
שנשלח .הפעולה השנייה היא לבצע קליק ימני על תמונה או
מקבץ תמונות ולהקליק על  ,View as Iconפעולה שתעביר
את למצב אייקון ,כשרק על ידי דאבל קליל או שמירה ,הצד
המקבל יוכל לצפות בתמונה.
 )8כאשר קיבלנו דואר המכיל קבצים ,נוכל להשתמש ביישום
ייעודית על מנת לצפות בקבצים ,אך נוכל גם להשתמש
ב .Quicklook-היישום  Quicklookמאפשר לנו לצפות
בקבצים רבים ללא צורך בהרצת יישום מתאים וללא צורך
בסגירה .בין תכונותיו תומך  Quicklookבצפייה במסך מלא,
הרצת קבצים כמצגת ועוד.
 )9החל מ ,Leopard-ניתן להשתמש בתבניות גרפיות מוכנות
מראש על מנת לשלוח מייל .בתיבת הכלים בראש היישום
תוכלו למצוא כפתור בשם  ,Show Stationeryשהקלקה עליו
תציג שטח נוסף מחולק לפי קטגוריות כשכל אחת מכילה
מספר תבניות לדואר ,בהם ניתן להוסיף מלל ובחלקם גם
תמונות במיקומים קבועים מראש.

iTunes
אז נכון שמדובר סך הכל בנגן מוסיקה ,אבל לרבים מאיתנו
ההגדרות המגיעות עם הנגן של אפל (ה ,)iTunes-רק יסבכו
את החיים.
אז כמו רוב הבעיות בחיים ,על מנת לפתור בעיה עבור רבים
מאיתנו ראשית נצטרך להבין אותה .ה iTunes-בהגדרותיו
המקוריות מעתיק ומארגן כל קובץ שאנו מריצים דרכו אל
תיקייה ו/או תתי תיקיות בספרייה  ./Music/iTunes/במידה
ומדובר במדיה שנלקחה מדיסק ,כונן נייד או כל התקן זמני,
מדובר בפתרון מצוין שכן הוא מארגן לנו את המדיה לפי
אמן ואלבום בתיקיה במחשב כך שלא נצטרך להעתיק את
המדיה בעצמנו .אך שמדובר במדיה שכבר קיימת במחשב הרי
שנוצרות כפילויות ובזבוז משאבי מערכת לצורך העתקה .לאחר
שהבנו את התהליך נוכל להשאיר את המצב כמו שהוא ,לטעון
את המדיה אל ה iTunes-ולמחוק את המקור ,שכן הiTunes-
כבר דאג ליצור לנו עותק מאורגן ,או שנוכל לבטל את הארגון
האוטומטי ולעבוד עם ה iTunes-כפי שעבדנו עם נגנים אחרים.
על מנת לבטל את הארגון האוטומטי נצטרך להגיע להגדרות
על ידי הקלקה על  iTunesולאחר מכן על  ,Preferencesשם
נכנס לטאב  Advancedונבטל את הסימונים Keep iTunes
 Media folder organizedואת הסימון Copy files to
.iTunes Media folder when adding to library
לאחר שפתרנו את מועקת הציבור מספר אחת בנושא ,iTunes
נייעל את היישום בדרכים הבאות:
 )1נבטל פריטים שאינם בשימוש .בטאב  ,Generalעל ידי סימון
הפריטים  TV-Shows, Books, Radioוכו' ,נבטל את הפריטים
מהופעתם בצד השמאלי שב.iTunes-
 )2נגדיר את הפורמט אליו נרצה להמיר קבצי אודיו ואת איכותו.
אם ידעתם או לא ,ב iTunes-קיימת אפשרות של המרת קבצי
אודיו מדיסק או מקבצי אודיו אחרים אל פורמט מסוים (mp3,
 aac, wavוכו') .בהגדרות ה ,iTunes-בטאב  ,Generalנכנס אל
הפריט  ,Import Settingsונבחר את הפורמט המועדף לצד
 Import Usingואת איכותו לצד  .Settingsהמרת הקובץ/ים
תתבצע על ידי סימון קובץ או קבוצה ,הקלקה על תפריט
 Advancedולאחר מכן על  Create AAC Versionאו כל
פורמט אחר אשר בחרתם בהגדרות.
 )3נגביל שימוש בתכנים מסוימים כמו אפליקציות מגיל
מסוים או גישה לחנות בטאב  Parental Controlשבהגדרות
ה.iTunes-
 )4נמחק כפילויות .על מנת לצפות בכפילויות קבצי אודיו ,נקליק
על  Fileולאחר מכן על .Display Duplicates
 )5נוסיף תמונות לקובצי מוסיקה ולאלבומים וכך נוכל לסדר
את רשימת השירים לפי רשת ( )Gridאו  ,Cover Flowונוכל
להתמצא בין כל הקבצים בצורה יעילה יותר .קביעת תמונה
לקובץ תתבצע על ידי סימון קובץ או קבוצה ,קליק ימני ואז
 ,Get Infoנעבור אל טאב  ,Artworkנקליק על  Addונבחר את
קובץ התמונה.
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חבילת iLife
על חבילת  iLifeלא ארחיב ,מכיוון ,זוהי חבילת התוכנות של אפל לשימוש וטיפול במדיה .בין אם מדובר בתמונות ,סרטים ,מוסיקה ,אתרי אינטרנט
או כותרי  .DVDבעזרת חבילת  ,iLifeהמשתמש הביתי עד בינוני ,יוכל להוציא יותר מהמק שלו ,תוך שימוש באפליקציות מקיות המשתלבות בצורה
אינטגרלית עם מערכת ההפעלה .החבילה מכילה את האפליקציות הבאות.
)1
)2
)3
)4
)5

 iPhotoדואגת לארגון תמונות ,עריכה ,יצירת מצגות ,שיתוף והדפסה.
 iMovieמטפלת בקבצי וידאו ומאפשרת ייבוא ,עריכה ,שיתוף וצריבה של תכני וידאו.
 GrageBandמשמשת ללימוד כלים ויצירה ,עריכה והקלטה של מוסיקה.
 iWebמאפשרת לבנות ,לערוך ,לעצב ולפרסם אתרי אינטרנט.
 iDVDמאפשרת ליצור כותרי  ,DVDעל ידי חלוקה לקטעים ,הוספת מעברים ,שיתוף וצריבה.

כלי מערכת
ייבוא תמונות וסרטונים
האפליקציה  ,Image Captureהמגיעה עם המערכת,
מאפשרת בנוסף לצפייה וייבוא תמונות וסרטונים ממכשירי
 iPod, iPhoneאו  ,iPadמצלמות דיגיטליות וסורקים אל
המחשב ,גם מחיקת מדיה ,הטיית תמונות ,הפעלת אפליקציה
נוספת יחד עם חיבור המכשיר ושיתוף המדיה שבו עם
מחשבים אחרים ברשת.

עורך הטקסט
רבים המשתמשים המחפשים ברחבי הרשת מעבד תמלילים,
כזה שיוכל להוות תחליף ל Word-מבית  .Microsoftאך
רוב המשתמשים יכולים להסתפק בעורך הטקסט המובנה
 .TextEditאיך נרחיב את השימוש ב?TextEdit-
 )1נשתמש בתיבת הפונטים ,על ידי לחיצה על הקיצור ⌘T
נגיע אל מסך  ,Fontsבו נוכל לבחור סוג ,משקל ,גודל ,צבע
הפונט וצבע הרקע.

 )2בסרגל הכלים בראש היישום ,נוכל להגדיר את סטייל הפונט,
לאן יתבצע יישור הטקסט ,כיצד יתבצע מרווח בין שורות ומעבר
בין פסקאות.
 )3בהקלקה על  Tableשבתפריט  ,Formatנוכל להוסיף טבלה
אל המסמך.
 )4נוכל להוסיף קבצים על ידי גרירתם מה Finder-אל
 TextEditולהוסיף לינקים על ידי סימון טקסט ,הקלקה על
 Add Linkשתפריט  Editוהקלדת הכתובת.
 )5ניתן לייצא את קובץ הטקסט למגוון פורמטים כגון rtf, html,
 word 2007, pdfוכו' דרך  Save Asאו .Save As PDF

מכונת הזמן
אמרנו רשת בטחון ,אמרנו  .Time Machineשימוש במכונת
הזמן יגבה את המידע שבדיסק ואת השינויים שבו ויאפשר לנו
במידת הצורך "לחזור אחורה בזמן" לצורך ייבוא קבצים ,אנשי
קשר ,מיילים וכו' מזמן עבר ,אל ההווה בדרך אינטראקטיבית
וייחודית לאפל .ולכן אציין מספר דגשים לעבודה יעילה יותר עם
מכונת הזמן.
 )1מאחר ודיסק מכונת הזמן גדל כל הזמן עקב שינויים בדיסק
שנשמרים ,רצוי לשמור על יחס של לפחות  2:1לטובת מכונת
הזמן ,בנפח הדיסק .כלומר בעבור דיסק בנפח ,250Gb
נשתמש בדיסק  Time Machineבנפח .500Gb
 )2ניתן לבצע חילוץ של נתיבים שאיננו מעוניינים לגבות באופן
אוטומטי .על ידי כניסה לפריט  Time Machineשבהגדרות
המערכת .והקלקה על  Optionsועל " "+בכדי להוסיף נתיבים.
הוצאה של תיקיית  Systemלדוגמה תאפשר למכונת הזמן
לגבות את הנתונים החשובים במהירות וביעילות רבה יותר.

 )3גיבוי קבצים גדולים בכונן נוסף או במחיצה נפרדת באותו
כונן .קבצים גדולים ,כמו קבצי וידאו ,אינם משתנים באופן
שכיח ולכן נגבה אותם בנפרד ונשאיר את מכונת הזמן לגבות,
מסמכים ,תמונות ,עבודות וכל פעילות בה מתבצעים שינויים
לעיתים קרובות.
 )4נשתמש במכונת הזמן על מנת לשחזר קבצים מיישומי
מערכת שונים כמו  Mail, Address Book, Finderוכו'.
 )5הפסק זמנית את פעילות מכונת הזמן כאשר היא מגבה
באופן מאסיבי ויש צורך בשימוש ביישום בעל צריכת עיבוד
גבוהה .ניתן לבטל את פעילות מכונת הזמן בפריט בהגדרות
המערכת והעברת הסימון מ ON-אל .OFF

פיקוח על התהליכים
כשמריצים מספר תוכנות במקביל במערכת רעבה לזיכרון כמו
 ,OS-Xלעיתים יש צורך לפקח על התהליכים ברקע ולסגור את
היישומים שאינם בשימוש .בייחוד כשלחצן האיקס אינו סוגר
את התהליך אלא רק את החלון הפעיל .במקרה כזה ,נשתמש
ביישום המערכת שנקרא
 ,Activity Monitorשנמצא בתיקייה  Utilitiesשב-
 .Applicationsהיישום מאפשר לנו למיין את היישומים
והתהליכים לפי מספר פרמטרים ,כשהחשובים שבהם הם
שימוש במעבד ( )% CPUוכמות הזיכרון ( .)Real Memכך נוכל
לסגור תהליכים זללניים ולגרום למערכת לעבוד בצורה חלקה
ופחות מאומצת .בנוסף בחלק התחתון של היישום נוכל לצפות
בכמות הזיכרון הפנוי ( )System Memoryומאמץ המעבד
( )CPUבהקלקה על הטאבים המתאימים.
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עדכון תוכנה
מערכת  OS-Xמכילה מערכת עדכונים מובנית .על ידי הקלקה
על פריט התפוח בצידו השמאלי העליון של המסך והקלקה על
 ,Software Updateנגיע אל יישום עדכון המערכת .בסעיפים
הבאים אמנה מספר דגשים לעדכון נכון ויעיל של המערכת.
 )1כשמעדכנים מערכת יש לדאוג לשטח דיסק גדול דיו
וזאת בכדי למנוע מצב שבדיסק אין מספיק מקום להפעלת
המערכת כלל.
 )2אם אנו עובדים על פרויקט מסוים לרוב נעדיף שלא לעדכן
את המערכת .ליד עדכונים המצריכים אתחול המערכת יצורף
אייקון בצורת משולש בתוך עיגול .הסרת הסימון מעדכונים אלו,
תאפשר התקנה של פריטים ללא צורך באתחול המערכת.

 )4בפריט  Software Updateשבהגדרות המערכת ,נוכל
להגדיר את תדירות חיפוש העדכונים של המערכת .המערכת
תוריד באופן אוטומטי את העדכונים ונוכל לצפות בעדכונים
אותם ביצענו בעבר.

 )3בעדכון גרסת המערכת ,נעדיף לעדכן באמצעות עדכון
קומבו ( )Combo Updateשכן עדכון כזה מכיל שינויים
מהגרסה הראשונה ועד לנוכחית מבלי לפספס תוסף בחבילת
העדכון.

 )5עדכון אפליקציות צד שלישי .אפליקציות רבות מגיעות עם
פריט מובנה לעדכון האפליקציה אליו נגיע על ידי הקלקה על
 Check For Updatesשבתפריט האפליקציה.

אפליקציות צד שלישי

עד כה דיברנו על דרכים לייעול השימוש דרך מערכת  OS-Xוהאפליקציות הנלוות אליה ,אך ישנם לא מעט תוספים
המאפשרים לנו להשלים את החסר על ידי הרחבת תמיכה בקבצי מדיה ,הסרת יישומים נקייה יותר ,תמיכה בדיסקים
קשיחים המפורמטים במערכת קבצים  ,NTFSשמירת סיסמאות ,צריבת דיסקים ,חילוץ קבצים דחוסים ותיקון קבצים
"פגומים" עליהם נדון בחלק הבא של המאמר...
הסרת יישומים
כאשר אנו מסירים יישום כל שהוא ,מיד עם הפעלת היישום נוצרים קבצי מערכת ששומרים בתוכם את ההגדרות כשאם וכאשר נרצה להסיר
אותם ,נאלץ למצוא אותם ידנית .ולכן ,ישנם יישומים הדואגים לנקות את השאריות הנותרות עם מחיקת היישומים .היישום עליו אמליץ נקרא
 .AppCleanerמיד עם התקנת הפריט ,יתווסף אייקון נוסף אל הגדרות המערכת באופן אינטגרלי לחלוטין לצורך הפעלת או הפסקת פעילותו.
 AppCleanerדואג לרוץ ברקע ולזהות מחיקה של יישום ,כשזאת תתבצע ,יופיע דיאלוג עם שאלה "האם להשאיר את הקבצים הנותרים במערכת
או להשליכם לפח" .הדבר משמר סדר וניקיון במערכת וכך במקרה שנרצה להתקין את אותו היישום שוב ,ההתקנה תהיה נקייה לחלוטין.
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סיסמאות
טעות מספר אחת של מרבית המשתמשים בנוגע לסיסמאות
היא שימוש באותה הסיסמה במספר אתרים .הדבר מאפשר
בעצם לאתר או לאדם עם גישה לסיסמאות לגשת לכל
הפרטים שלנו בקלות רבה .אז מה עושים בעידן של היום,
כשהאינטרנט מלא באתרי בנקים ,אתרי קהילות ,פורומים,
בלוגים ועוד וכל אחד מהם דורש שם משתמש וסיסמה? פשוט
מאוד .מארגנים אפליקציה בעלת סיסמה ראשית ,שתכיל את
כל הסיסמאות שלנו ורצוי אחת פשוטה ככל האפשר ללא גישה
לאינטרנט .התוכנה המתאימה ביותר לביצוע העבודה נקראת
.KeyMaster

הרחבת התמיכה של QuickTime
 ,Quicktimeתוכנת המדיה כשלעצמה מאפשרת צפייה
והאזנה לקובצי מדיה או לסטרימינג .אך עם זאת היא מוגבלת
בשיטות קידוד הוידאו אותם היא מסוגלת לטעון .לכן אמליץ
על תוסף שנקרא  Perian .Perianהוא תוסף חינמי שמוסיף
תמיכה ב AVI, DIVX, FLV, MKV ,H.264, AC3-ועוד .התוסף
עובד ברקע ומשתלב בצורה אינטגרלית בהגדרות המערכת.
בנוסף ,ניתן גם להרחיב את תמיכת  Quicktimeלצפייה
בקבצי וידאו של חלונות על ידי התקנת Windows Media
 Componentsשל  .Flip4Macעל ידי התקנת התוסף נוכל
לצפות בקבצים בסיומת  wmaו wmv-דרך נגן הQuicktime-
או ישירות מהאינטרנט.

נגן מדיה אלטרנטיבי
בהנחה והרחבת התמיכה של  Quicktimeלא תספיק לנו ו/
או שפשוט נרצה נגן בעל אפשרויות והגדרות מתקדמות יותר
הניתנות לשינוי על ידי המשתמש ,נתקין את  .MPlayerxנגן
 MPlayerXהוא נגן קוד פתוח שמסוגל להתמודד עם מרבית
הסיומות ומרבית הקידודים והפך לסטנדרט עבור משתמשים
רבים בכל הנוגע לצפייה והאזנה למדיה.

זאת מאפשרת אפשרויות מתקדמות שעל מנת להרוויח אותן
ללא התוכנה נאלץ להיכנס לפקודות  .Terminalהאפליקציה
שאמליץ עליה נקראת  Burnוהיא מאפשרת לצרוב דיסקים
רגילים או  ,DVDעבור צריבת נתונים ,מוסיקה ,וידאו ושכפול
דיסקים במערכות קבצים שונות שיתאימו למק ו/או ל.PC-

עבודה עם קבצי RAR
כחלק מהתמיכה של מערכת  OS-Xבקבצים דחוסים,
זאת תומכת בקבצי  ZIPבצורה אינטגרלית דרך התפריטים.
אך כאשר המערכת נתקלת בקבצי  RARהיא אינה יודעת
להתמודד איתם ולכן נאלץ גם כאן להיעזר באפליקצית צד
שלישי .כאן אמליץ על אפליקציה בשם  ,UnrarXקטנה פשוטה,
חינמית ,אשר תומכת בצפייה ,בדיקה ,סיסמאות וחילוץ מקבצים
דחוסים.

תיקון ג'יבריש בקבצי מוסיקה
לעיתים אנו נתקלים בקבצי אודיו שהגיעו אלינו מסביבה
חלונאית ,בעלי קידוד לא נכון ואינם קריאים לעין .את אותם
קבצים ניתן לתקן באמצעות אפליקציה שנוצרה על ידי שריג
בעבר ודאבל טים בהווה ונקראת  .iTunesGibFixהאפליקציה
מאפשרת לתקן שיר בודד או רשימה שלמה.

תיקיית שיתוף בין מחשבים
 DropBoxהוא פתרון צד שלישי נהדר ליצירת תיקיית שיתוף
בין מחשבים בסביבות עבודה שונות (מק ,אייפון ,חלונות וכו') ,בין
אם מחוברים לאותה רשת ובין אם מחוברים לאינטרנט .כאשר
 DropBoxמזהה מחשבים באותה הרשת היא מיד עוברת
לשיתוף ישיר ומבצעת את כל שינוי הקבצים בצורה מהירה,
יעילה יותר ועושה שימוש ב Growl-על מנת לדווח לנו על
השינויים שנעשו.

צריבה
מאחר וצריבה במק נעשית דרך יישומים שונים ,לדוגמה ,צריבת
נתונים ,דרך ה ,Finder-צריבת מוסיקה ,דרך  ,iTunesשכפול
דיסק דרך  Disk Utilityוכו' .השימוש באפליקציות שונות לצורך
פעולת צריבה פשוטה עשוי לבלבל ולכן נשתמש באפליקציה
חינמית וקטנה שתעשה לנו את העבודה פשוטה יותר ועם
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טל | 050-9955595 .פקסmail@kobiani.com | 153-50-9955595 .

