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GUIDE
Avsluta flera program
Säg att du har fyra program igång som du vill avsluta. Tryck Kommando-tab som för att växla mellan program. Tryck tab tills du står på
det program du vill avsluta. Släpp inte Kommando, tryck på Q, tabba till nästa program tryck Q och fortsätt så tills du avslutat de program
du ville. Riktigt smidigt, du behöver alltså aldrig växla till programmet för att avsluta det.
Snabbutloggning

Skift-Kommando-Q öppnar en dialogruta och loggar ut din användare efter 60 sekunder om du inte avbryter processen. Har du
lösenord på ditt konto blir datorn låst och kan bara öppnas med ditt lösenord. Perfekt om du jobbar i ett kontorslandskap med överdrivet
nyfikna kollegor.
Finjustera volymen

Har du irriterat dig på att volymen justeras med så stora steg när du trycker på volymknapparna på din Mac? Det känns lite som den
berömda ketchupeffekten - allt eller inget. Men så svartvitt behöver det inte vara - öva in fingersättningen Skift-Alt-volymknapp som låter
dig finjustera volymen. Varje steg blir nu istället fyra steg!
Göm dockan snabbt
Docken är vår kompis, men ibland känns det som den tar upp onödigt mycket värdefull skrivbordsyta. Lösningen är Kommando-Alt-D som
gömmer och ta fram docken snabbt. Perfekt om du tillfälligt vill få mer utrymme på skärmen utan att behöva ändra inställningarna
permanent för docken i Systeminställningar.
Byt program

Med tangentkombinationen Kommando-tab växlar du mellan dina aktiva program utan att behöva använda Exposé och din mus. Håll
nere Kommando och tryck på tab tills det program du vill växla till är valt, släpp upp tangenterna. Snabbt, enkelt, och riktigt snyggt.
Öppna programmappen
Laddar du hem och installerar mängder av små fiffiga program du inte kommer ihåg namnet? Då är det svårt att söka efter dem med
Spotlight när du vill starta dem. Öppna ett Finderfönster och tryck Kommando-Skift-A så öppnas programmappen och du ser alla
program du har installerat på din Mac. Trycker du Kommando-Skift-U kommer du direkt till den lite bortglömda men nyttiga
verktygsmappen.
Så tömmer du papperskorgen snabbare!

Papperskorgar har en tendens att bli överfulla innan vi tar tag i eländet och tömmer dem. Precis likadant är det med papperskorgen i OS
X. Men egentligen är det barnsligt enkelt att tömma den - Kommando-Skift-Alt-Backsteg tömmer papperskorgen utan någon dialogruta
som frågar dig om du verkligen vill tömma den.
Öppna Tvångsavsluta-dialogen
Programmet svarar inte. Badbollen har kommit fram på din skärm för att stanna och frustrationen når snabbt obehagliga nivåer. Då är
det Kommando-Alt-esc som öppnar dialogrutan och ger dig möjlighet att välja vilket program du behöver tvångsavsluta när det slutat
svara.
Vila, stänga av eller starta om snabbare!

ctrl-eject tar fram dialogrutan där du kan välja mellan att starta om, sätta datorn i vila eller stänga av helt. När rutan är framme trycker du
bara R för att starta om, S för att sätta datorn i vila eller Kommando-plus för att avbryta. För dig med en bärbar Mac går det givetvis lika
snabbt om inte snabbare att trycka på strömknappen, där du får fram samma val.
Möblera om i menyfält

Har du tröttnat på att ikonerna i verktygsfälten i olika program ligger lite huller och buller och inte alls som du vill ha dem? Busenkelt fixat!
Håll inne Kommando samtidigt som du klickar på din mus och drar så kan du flytta om ikonerna i de olika menyfälten precis som du vill
ha dem.
Zooma steglöst
Okej. Kanske inte den perfekta starten - här måste du faktiskt använda musen lite, men du behöver inte flytta på den.
Kommando+skrollhjulet (kulan i Mighty Mouse) ger dig nämligen en steglös zoom av allt som syns på din skärm. Du kan även zooma i
filmer. Skulle inte kortkommandot fungera använder du Alt-Kommando-8 för att aktivera zoomen som annars återfinns under Hjälpmedel i
Systeminställningar.
Släck skärmen!

Skift-ctrl-eject låter dig snabbt och enkelt släcka din skärm, perfekt om du inte vill sätta din Mac i viloläge men inte störas av skärmens
sken. Samma kombination igen tänder skärmen. Kan dessutom även vara ett snabbt sätt att förhindra att nyfikna ser vad du gör om de
försöker se din skärm. Nu behöver du aldrig mer bli ertappad med att surfa på PC för Allas sajt!
Växla mellan flikarna i Firefox

Är du en riktig powersurfer och kör med Firefox? Då lär du snabbt sitta med ett gäng öppna flikar. För att slippa använda musen och
klicka på dem när du vill byta flik trycker du bara ctrl-Tab och tabbar dig fram till den flik du vill. Funkar dock inte i Safari.
Markera text
Om du markerar text med musen kan du spara in mycket tid på att använda tangentbordet istället. Skift+pil låter dig markera enstaka
tecken eller markera hela rader upp/ner. Skift+Alt+pil markerar hela ord och markera ord Skift-Kommando-pil markerar till slutet av raden.
Favoriterna i repris är Kommando-C för att kopiera, Kommando-X för att klippa ut och Kommando-V för att klistra in.
Markera rektangulärt
Okej, här får vi ta fram musen igen, men det är ett bra litet knep (som dock bara fungerar i Cocoa-program – vilket innebär att du kan
skrolla i programmet fast du har ett annat aktivt program eller fönster framför ): håll ner Alt medan du markerar text, så behöver du inte
markera med full sidbredd. Praktiskt när någon skickar dig en “tabell” som byggts upp med mellanslag.
Justera volymen utan ljudeffekten

Om du inte vill stänga av ljudeffekten helt som hörs när du ändrar volymen så kan du göra det tillfälligt genom att hålla inne Skift när du
ändrar volymen.
Fler kortkommandon som inte ens finns. Ännu...
Det var väl inte så farligt? Förhoppningsvis har du ett gott minne och har memorerat tangentkombinationerna, för det finns så många fler!
Och vi vill påminna om att du faktiskt kan lägga till egna möjliga och omöjliga kortkommandon genom att använda inställningspanelen du
hittar under: Systeminställningar > Tangentbord och mus > Kortkommandon.
Läs vidare i vår superguide om hur du blir expert på Macen:
Inledning
Del 1: 18 tidsbesparande kortkommandon
Del 2: Fler oumbärliga kortkommandon
Del 3: Quicksilver - Ruskigt snabbt, äckligt kompetent
Del 4: Låt Macen skriva åt dig

Del 5: Alternativ till kortkommandon

MER FRÅN IDG-NÄTVERKET
Jobba smartare med din Mac
Bli expert på Macen - Del 1: 18 tidsbesparande kortkommandon
Bli expert på Macen - Del 4: Låt Macen skriva åt dig
Taggar Guide Mac Mac OS X Mac OS X Leopard kortkommandon

Nyhetstips ? Kontakta redaktören: Joel Westerholm | Kontakta MacWorld | Policy om personuppgifter, cookies & copyrightinfo
Karlbergsv. 77 106 78 Stockholm Tel: 08 -453 60 00 Karta | Copyright © 1996 -2008 International Data Group

