מקשים

פעולה

C
D
N
R
T
X
(Option (Alt
Shift-Option--delete
Option--P-R
option--O-F
-V
-S
עכב ר-למטה
Shift

אתחול מהדיסק
אתחול מהפ רטישיין ה ראשון
אתחול מש רת רשת
מאתחל את מסך המחשב
כוונון לדיסק FireWire
אתחול מ) OSX-אם  9מותקן על אותו כונן(
מ ראה את האיקונים של כל הכוננים מהם ניתן לאתחל ,לבחי רה
אתחול מכונן חי צוני )או דיסק(
 .Zaps the parameter RAMללחוץ עד ה צפ צוף השני
מעלה מסך חומ רה ) (Firmwareפתוחה
מ ראה הודעת יוניקס בזמן אתחול ,כיבוי וLogout-
אתחול במ צב משתמש יחיד
מחלץ דיסק תקוע
מיד אח רי הדלקה :מכבה הא רכת ליבה )(kernel extension
אח רי כניסה :מונע מחלונות  Finderותוכנות שעולות באתחול מלעלות.
ישובו שוב באתחול הבא.
סגי רת כל חלונות הFinder -
פותח או סוג ר תיקיה נבח רת בת צוגת רשימה
פותח תיקיה במ צב רשימה ואת כל התיקיות בתוכה
סוג ר תיקיה וכל התיקיות בתוכה
פותח תיקיית אב
בוח ר בשולחן העבודה
פותח את הסמל הנבח ר
פותח או סוג ר את כל התיקיות בחלון
בוח ר את הסמל הבא בסד ר הא’-ב’
בוח ר את הסמל הקודם ב-א’-ב’
מעבי ר את הסמל הנבח ר לפח
פותח את הכונן או התיקייה שמתחת לסמן העכב ר )בזמן ג רי רת העלאת-
קפי צה של תיקייה(
Log Out
 Log Outללא אש רו ר
ריקון הפח
ריקון הפח ללא אש רו ר
ריקון הפח ללא אש רו ר
גולל את חלון ה Finder-לכל כיוון במ צב רשימה
מגדיל את החלון למסך מלא
סוג ר את כל חלונות הFinder-
מעבי ר אותו לתוך או מחוץ לתיקיית מע רכת )ד רושה סיסמת מנהל(
מקפיץ תיבה לכיבוי ,שינה ,י ציאה ,אתחול מחדש
עוב ר למ צב שינה
מכבה
מאלץ אתחול מחדש
מחביא את חלונות התוכנית עליה עובדים
מחביא את כל שאר התוכנות
“מעיף” ומ ציג את כל החלונות של כל התוכנות
“מעיף” ומ ציג את כל החלונות בהילוך איטי
מ ציג את כל החלונות של התוכנה העליונה
“מעיף” את כל החלונות של כל התוכנות כדי לה ראות את שולחן העבודה
ק ריאה לwidgets-
לחי צה ושח רו ר :מעב ר הלוך-חזו ר בין תוכנות פתוחות
החזקה של  :מ ראה סמלים מ רחפים של תוכנות פועלות ) Shiftכדי
לדפדף אחו רה(
מעב ר לחלון הפתוח הבא בתוכנה ) Shiftלס ריקה לכיוון השני(
פותח תיבת אילוץ סגי רה
אילוץ-סגי רה ל רוב התוכנות )ללא אש רו ר(
לוכד את תמונת החלון כמסמך PDF
מיי צ ר תיבת גלילה ,ג רו ר כדי לבחו ר חלק מהחלון ולהפוך אותו למסמך
) PDFהקשה על רווח מביאה את “המ צלמה”(
פותח תיבת Spotlight
מחליף שפה במקלדת )אם מוגד רת יות ר משפה אחת(
עוב ר לתוכנה חדשה ומסתי ר את הקודמת
עוב ר לתוכנה חדשה ומסתי ר את הקודמת
מסד ר או מסי ר תפ ריטים או סמלי ס רגל
פותח תיבה המ ראה את הו רי התיקייה
ממזע ר את כל החלונות
מ ראה את ההנפשה בהילוך איטי )מזעו ר Expose, Dashboard ,וכו’(
מ ראה/מסתי ר את הדוק
מגלה את הסמל האמיתי בFinder-
מעב ר לתוכנה זו ומחביא את כל הית ר
פותח תיבת קי צו ר
מונע מסמלי הדוק מלזוז ,כדי להטיל סמל עליהם
גו ר ר את הע צם
דג
מאלץ תוכנת דוק לפתוח את הסמל שנג ר ר אליה

-Option-ג רי רת סמל אל הדוק

פותח תיבת “העדפות”

-פסיק

קטגו ריה
אתחול

Shift
Option--W
חץ ימינה ,חץ שמאלה
-Optionחץ ימינה
-Optionחץ שמאלה
-חץ למעלה
-Shift-Option-חץ למעלה
-חץ למטה )או (-O
-Optionקליק על המשולש
Tab
Shift-Tab
-Delete

בFinder-

רווח
Shift--Q
Shift-Option--Q
Shift--Delete
Shift-Option--Delete
 “-Optionרוקן פח”
-Option-ג רי רה
-Optionקליק על כפתו ר זום
-Optionקליק על סגי רה
-ג רי רת סמל
CTRL-Eject
Option--Eject
CTRL-Option--Eject
Ctrl--Power
-H
Option--H
F9
Shift-F9
F10
F11
F12
-Tab

מקשי כח

ניהול תוכניות

-Tab

~ -
Option--Esc
shift-option--Esc
shift--3
Shift--4
 -רווח
 -רווח
-Optionקליק על סמל מהדוק
-Optionקליק בחלון
-ג רי רה
-קליק על כות רת החלון
-Optionקליק על מזעו ר
-Shiftקליק
Option--D
-קליק על סמל מהדוק
-option-קליק על סמל מהדוק
-CTRLקליק על סמל מהדוק
-ג רי רת סמל אל הדוק
-ג רי רת סמל דוק

תיבות דיאלוג

shift--3

לוכד את תמונת החלון כמסמך PDF
מיי צ ר תיבת גלילה ,ג רו ר כדי לבחו ר חלק מהחלון ולהפוך אותו למסמך
) PDFהקשה על רווח מביאה את “המ צלמה”(
פותח תיבת Spotlight
מחליף שפה במקלדת )אם מוגד רת יות ר משפה אחת(
עוב ר לתוכנה חדשה ומסתי ר את הקודמת
עוב ר לתוכנה חדשה ומסתי ר את הקודמת
מסד ר או מסי ר תפ ריטים או סמלי ס רגל
פותח תיבה המ ראה את הו רי התיקייה
ממזע ר את כל החלונות
מ ראה את ההנפשה בהילוך איטי )מזעו ר Expose, Dashboard ,וכו’(
מ ראה/מסתי ר את הדוק
מגלה את הסמל האמיתי בFinder-
מעב ר לתוכנה זו ומחביא את כל הית ר
פותח תיבת קי צו ר
מונע מסמלי הדוק מלזוז ,כדי להטיל סמל עליהם
גו ר ר את הע צם
דג
מאלץ תוכנת דוק לפתוח את הסמל שנג ר ר אליה

-Option-ג רי רת סמל אל הדוק

פותח תיבת “העדפות”
“קליק” על ביטול
“קליק” על תיבה כחולה
מעב ר לתיבת החיפוש

-פסיק
Esc
Enter
option--F

Shift--4
 -רווח
 -רווח
-Optionקליק על סמל מהדוק
-Optionקליק בחלון
-ג רי רה
-קליק על כות רת החלון
-Optionקליק על מזעו ר
-Shiftקליק
Option--D
-קליק על סמל מהדוק
-option-קליק על סמל מהדוק
-CTRLקליק על סמל מהדוק
-ג רי רת סמל אל הדוק
-ג רי רת סמל דוק

תיבות דיאלוג

