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Bli expert på Macen - Del 2: Fler oumbärliga kortkommandon
Av Jimmy Lee Skrufve |

GUIDE Guiden fortsätter här i del 2.
Kortkommandon du bara måste kunna!
Alt-Skift-Kommando-radera töm papperskorgen utan att
visa en dialogruta
Skift-Kommando-N ny mapp
Kommando-O öppna
Kommando-S spara
Skift-Kommando-S spara som
Kommando-P skriv ut
Kommando-W stäng fönster
Kommando-I visa info
Kommando-F sök
Kommando-Z ångra
Kommando-X klipp ut
Kommando-C kopiera
Kommando-V klistra in
Kommando-A markera allt
Kommando-Skift-3 ta en skärmavbild av hela skärmen
Kommando-Skift-4 ta en skärmavbild av en vald markering
Kommando-Skift-4, tryck sedan ned ctrl samtidigt som du
markerar ta en bild av skärmen och placera den i Urklipp
Kommando-Skift-4, sedan mellanslag ta en bild av det
markerade fönstret
29 riktigt smarta kortkommandon
Skift-Kommando-Q öppnar Logga ut-dialogen och loggar ut
dig efter 60 sekunder om du inte avbryter.
Skift-Alt-Kommando-Q logga ut omedelbart utan dialogruta
Skift-Kommando-radera - töm papperskorgen
Kommando-H dölj aktivt fönster
Alt-Kommando-H dölj övriga fönster
Kommando-N nytt fönster
Kommando-D duplicera

Kommando-L skapa alias
Kommando-R visa original (i Finder)
Kommando-T lägg till Finderfönstrets sidfält
Kommando-radera flytta till papperskorgen
Kommando-1 visa som symboler
Kommando-2 visa som lista
Kommando-3 visa som kolumner
Kommando-J visa visningsalternativ
Kommando-K anslut till server
Kommando-M minimera fönster
Alt-Kommando-M minimera alla fönster
Kommando-? öppna Hjälp
Kommando-mellanslag öppna Spotlight (Mac OS X 10.4 eller senare)
Kommando-esc aktiverar Front Row på vissa Apple-datorer
Alt-Kommando-D visa/dölj dockan
Kommando-tab växla program
Kommando-uppåtpil flytta en katalog uppåt
Kommando-nedåtpil flytta en katalog nedåt
Alt-Kommando-esc tvångsavsluta
ctrl-mata ut dialogrutan med Starta om, Vila, Stäng av
Alt-Kommando-mata ut eller Alt-Kommando-strömknapp vila
Funktion-radera (endast bärbara) borttagning framåt (tar bort tecknet till höger om insättningspunkten)
Om musen går sönder

I fönstret Hjälpmedel kan du aktivera Mustangenter. När Mustangenter är aktivt kan du flytta muspekaren med hjälp av det numeriska
tangentbordet. Om datorn inte har ett numeriskt tangentbord använder du Fn-tangenten längst ner till vänster på tangentbordet.
8 flytta upp
2 flytta ner
4 flytta åt vänster
6 flytta höger
1, 3, 7 och 9 flytta diagonalt
5 vänsterklicka på musknappen
0 hålla ned musknappen
. (punkt) släpp musknappen
(om du använt 0:an
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