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Mac OS X 10.5 Leopard
Installationshandbok

 

Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn:  

 

Du behöver bara 
uppgradera till Leopard. Se ”Uppgradera Mac OS X” på sidan 1.

 

Om du vill installera ett nytt system raderar du hårddisken innan du installerar Mac OS X 
eller ytterligare program: 

 

Gå till ”Anpassade installationer” på sidan 4

 

.

 

Om du vill veta vilken version av Mac OS X som är installerad väljer du Apple (

 

) > 
Om den här datorn.

 

Uppgradera Mac OS X

 

Uppgradera till Leopard och börja använda alla de suveräna nya funktionerna. Det är 
enkelt – följ bara de här stegen.

 

VARNING: 

 

Om du installerar Mac OS X på din nuvarande Mac OS X-startskiva låter du 
installationen slutföras. Om du avbryter kommer du kanske inte att kunna starta med 
den nuvarande Mac OS X-startskivan.
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Steg 1: Mata in installationsskivan för Mac OS X

 

Dubbelklicka på symbolen Installera Mac OS X och klicka sedan på Starta om. 
Installeraren öppnas automatiskt när datorn startas om.

 

Steg 2: Följ anvisningarna på skärmen.

 

Välj det språk som du vill använda och klicka sedan på framåtpilen. 
Välkomstskärmen visas.

Dubbelklicka på den här symbolen 
på installations-CD-skivan.

Klicka på Starta om 
när du vill börja.
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Installeraren vägleder dig genom installationsprocessen:

Det var allt. Mycket nöje med Mac OS X Leopard!

 

Välkommen

 

Klicka på Mer information på välkomstsidan om du vill veta 
mer om systemkrav och övrig information du kan behöva innan
du installerar.

 

Licens

 

Läs och acceptera licensavtalet för programmet.

 

Välj målplats

 

Om du har fler än en hårddiskvolym väljer du en målplats och 
klickar sedan på Fortsätt.

 

Installationssammanfattning

 

Klicka på Installera när du vill börja installera Leopard.

 

Installera

 

Installeraren visar installationens förlopp.
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Anpassade installationer

 

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar Mac OS X om du vill:
Â

 

Installera Mac OS X på datorn för första gången
Â

 

Arkivera ditt nuvarande Mac OS X-system
Â

 

Radera hårddisken innan du installerar Mac OS X
Â

 

Installera extra program som finns på installationsskivan för Mac OS X

 

Förbereda installationen

 

Om du tänker radera hårddisken, eller arkivera ditt nuvarande system utan att bevara 
användare och nätverksinställningar, bör du anteckna de nuvarande nätverks-
inställningarna. Det gör det lättare att ansluta igen när du har installerat Mac OS X. 
Gå till Systeminställningar > Nätverk och ta en titt på de här inställningarna:

 

Om nätverket ansluts via: Skriv ner följande:

 

Ethernet, DSL- eller 
kabelmodem med DHCP

 

Ingenting. DHCP ställer in Internetanslutningen automatiskt.

 

AirPort med DHCP

 

Namnet på AirPort eller det trådlösa nätverket och lösenordet du 
fått av AirPort-nätverksadministratören

 

Ethernet, DSL- eller 
kabelmodem (manuellt)

 

IP-adress (en sifferserie som liknar 12.345.56.789)
Delnätsmask (en sifferserie som liknar 10.255.255.255)
Routeradress (en sifferserie som liknar 10.208.32.2)
DNS-servrar (frivilligt, en sifferserie som liknar 10.255.255.255 och 
ett namn som liknar 

 

Internetleverantörsnamn

 

.se)
Sökdomäner (frivilligt, ett namn som liknar 

 

Internetleverantörsnamn

 

.se)

 

Modem med uppringning

 

Telefonnummer, användarnamn och lösenord som du fått av 
Internetleverantören
DNS-servrar (frivilligt, en sifferserie som liknar 10.255.255.255 och 
ett namn som liknar 

 

Internetleverantörsnamn

 

.se
Sökdomäner (frivilligt, ett namn som liknar 

 

Internetleverantörsnamn

 

.se)
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Installera Mac OS X

 

Följ de här stegen om du vill påbörja en anpassad installation av Mac OS X Leopard.

 

Steg 1: Mata in skivan Mac OS X Install

 

Dubbelklicka på symbolen Installera Mac OS X och klicka sedan på Starta om. 
Installeraren öppnas automatiskt när datorn startas om.

 

VARNING: 

 

Om du installerar Mac OS X på din nuvarande Mac OS X-startskiva låter du 
installationen slutföras. Om du avbryter kommer du kanske inte att kunna starta med 
den nuvarande Mac OS X-startskivan.

Dubbelklicka på den här symbolen 
på installations-CD-skivan.

Klicka på Starta om 
när du vill börja.
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Steg 2: Följ anvisningarna på skärmen.

 

Välj det språk som du vill använda och klicka sedan på framåtpilen. 
Välkomstskärmen visas.

Installeraren vägleder dig genom installationsprocessen. I avsnitten nedan finns mer 
information om att välja en målplats om du har fler än en volym på datorn, att välja 
installationsalternativ och att välja ytterligare program att installera.

 

Steg 3: Välj målplats

 

I panelen ”Välj målplats” väljer du den volym som du vill installera Mac OS X på. Hur 
mycket utrymme som krävs för installationen visas på skärmen.
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Steg 4: Välj hur du vill installera Mac OS X

 

Klicka på knappen Alternativ och välj ”Arkivera och installera” eller ”Radera och 
installera”. Ett av de följande fönstren visas på skärmen:

Välj hur du vill installera Mac OS X och klicka sedan på OK. Klicka på Fortsätt när du vill 
gå vidare till nästa panel.

 

Installera Mac OS X

 

Det här alternativet visas om du inte har Mac OS X installerat på datorn, eller om du har 
en äldre version av Mac OS X (10.2.8) som inte kan uppgraderas. Välj det här alternativet 
om du vill installera Leopard på datorn. 

 

Arkivera och installera

 

Välj det här alternativet om du vill installera ett nytt system på datorn. 

Med ”Arkivera och installera” flyttas dina befintliga systemfiler för Mac OS X till en 
mapp som heter Tidigare system. Sedan installeras en ny kopia av Mac OS X på 
volymen som du har valt. Program som är installerade av Mac OS X, till exempel 
Adressbok och Safari, arkiveras och nya versioner installeras i mappen Program.

Användarkonton och deras hemmappar arkiveras också i mappen Tidigare system, 
såvida du inte väljer ”Behåll användare och nätverksinställningar”.

Detta väljs om Mac OS X 
redan har installerats 
på volymen.

Detta väljs om Mac OS X inte 
är installerat.
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Markera kryssrutan ”Behåll användare och nätverksinställningar”

 

 

 

om du vill importera 
befintliga användarkonton, hemmappar och nätverksinställningar till det nya systemet. 
I användarkontona finns bland annat:
Â

 

Hemmappar och deras innehåll
Â

 

Inställningar
Â

 

Adressbok-databaser
Â

 

Webbläsarbokmärken
Â

 

Nätverksinställningar och platser

Med ”Behåll användare och nätverksinställningar” kopieras även den befintliga mappen 
/Användare/Delat till det nya systemet.

 

Obs! 

 

Du kan inte starta datorn med mappen Tidigare system, men inställningarna, 
typsnitten, insticksfilerna och andra objekt finns tillgängliga om du behöver dem.

Vissa program och insticksprogram måste eventuellt installeras om efter ”Arkivera och 
installera”.  Typsnitt som installerades i systemmappen /Bibliotek/Typsnitt kan installeras 
i det nya systemet genom att du kopierar dem från mappen Tidigare system. 

 

Radera och installera

 

Den här metoden raderar målvolymen fullständigt och installerar sedan en ny kopia
av Mac OS X. 

 

Steg 5: Välja ytterligare programpaket att installera

 

Den förvalda installationen innehåller all programvara som behövs för att använda 
Mac OS X. Installationsskivan för Mac OS X innehåller även annan programvara, till 
exempel skrivardrivrutiner, typsnitt och översättningar, som du också kan installera. 
Du kan se de tillgängliga paketen om du klickar på Anpassa i fönstret 
installationssammanfattning.

Panelen Anpassad installation visas (se nästa sida). Klicka på pilarna om du vill se 
specifika komponenter. Markera programvara du vill installera och klicka sedan på Klar. 

 

VARNING: 

 

Om du raderar målvolymen kommer allt som finns på volymen att raderas: 
användarkonton, nätverksinställningar och alla filer och mappar. Om det behövs kan 
du avsluta installeraren och säkerhetskopiera filerna innan du raderar målvolymen.
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Obs! 

 

Du kan också använda installationsskivan för Mac OS X till att installera ytterligare 
programpaket senare.

När du vill installera Mac OS X och markerad programvara klickar du på Installera 
i fönstret installationssammanfattning av installationen.

Klicka på pilen om du 
vill visa komponenter.

All komponenter 
installeras.

Endast de 
markerade 
komponenterna 
installeras.
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Ställa in Mac OS X efter en ny installation

 

Läs det här avsnittet om du har installerat Mac OS X för första gången, eller 
om du valde att göra en anpassad installation som inte bevarade användar- 
och nätverksinställningar.

När du har installerat Mac OS X startar installeraren om datorn. Mac OS X 
Inställningsassistent visas och hjälper dig att ställa in det nya systemet. 
Inställningsassistenten leder dig genom processen att överföra information, 
skapa ett Apple-ID och .Mac-medlemskap, skapa ett eget användarkonto, ställa 
in Internetanslutning och registrera din kopia av Mac OS X. 

 

Överföra information från en annan Mac-dator eller -volym

 

Inställningsassistenten hjälper dig att överföra information från en annan Mac OS X-
dator eller -volym till det nya Mac OS X-systemet. Om du väljer att överföra information 
uppmanas du att välja vilka objekt du vill överföra. Du kan överföra användarkonton, 
nätverksinställningar och andra inställningar, program, filer och  mappar. Vissa 
överförda program fungerar eventuellt inte och måste i så fall installeras om.

 

Obs! 

 

Du måste inte överföra information under installationen. Du kan använda 
Flyttassistent, ett verktyg som installeras med Mac OS X Leopard, och när som 
helst överföra program, filer och mappar från en annan dator eller volym.

 

Skapa ett användarkonto

 

Användarkontot som du skapar vid installationen är en administratör på din dator. Du 
uppmanas att skapa ett användarnamn och lösenord. Det är viktigt att du kommer ihåg 
exakt hur du skriver in dem, inklusive om du använder versaler. Du kan behöva båda 
när du ska logga in på datorn eller utföra administrativa uppgifter, till exempel att 
installera nya program. 

 

Ställa in Internetanslutningen

 

Med inställningsassistenten är det enkelt att ställa in Internetanslutningen. Om du inte 
har någon Internetanslutning kan du skaffa en från en Internetleverantör. 

 

Obs! 

 

Om du inte kan ansluta till Internet under inställningen kan du alltid använda 
Inställningsassistent för nätverk och ansluta senare. Öppna Systeminställningar och 
klicka på Nätverk. Sedan klickar du på ”Hjälp mig”. 

Om du redan har en Internetanslutning bör du samla in information om den 
innan du installerar Mac OS X. Då är du förberedd för att ställa in anslutningen 
med inställningsassistenten. 
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Anslutningsinformationen du behöver finns i datorn på följande platser:

Följande tabell visar vilken information du behöver för att ansluta till Internet:

Om du redan har ett .Mac-medlemskap ser du till att ha medlemsnamnet och 
lösenordet tillgängligt under inställningen. Om du inte kommer ihåg ditt .Mac-lösenord 
går du till webbplatsen för .Mac (www.mac.com). 

Om du inte känner till vilken anslutningsinformation du har kontaktar du din 
Internetleverantör, nätverksadministratör eller den person som administrerar 
ditt privata nätverk.

 

Ställa in ditt e-postkonto

 

Om du redan har ett e-postkonto behöver du bara din e-postadress (till exempel 
poberg@mac.com) och lösenord för att ställa in kontot i Leopard.

Första gången du öppnar Mail visas Mail Inställningsassistent som hjälper dig att ställa 
in dina e-postkonton. 

 

Om du för närvarande 
använder: Hittar du information här: 

 

Mac OS X

 

Systeminställningen Nätverk

 

Windows

 

Kontrollpanelerna Internet, Modem och Nätverk

 

Om nätverket ansluts via: Skriv ner följande:

 

Ethernet, DSL- eller 
kabelmodem med DHCP

 

Ingenting. DHCP ställer in Internetanslutningen automatiskt.

 

AirPort med DHCP

 

Namnet på AirPort eller det trådlösa nätverket och lösenordet du 
fått av AirPort-nätverksadministratören

 

Ethernet, DSL- eller 
kabelmodem (manuellt)

 

IP-adress (en sifferserie som liknar 12.345.56.789)
Delnätsmask (en sifferserie som liknar 10.255.255.255)
Routeradress (en sifferserie som liknar 10.208.32.2)
DNS-servrar (frivilligt, en sifferserie som liknar 10.255.255.255 och 
ett namn som liknar 

 

Internetleverantörsnamn

 

.se)
Sökdomäner (frivilligt, ett namn som liknar 

 

Internetleverantörsnamn

 

.se)

 

Modem med uppringning

 

Telefonnummer, användarnamn och lösenord som du fått av 
Internetleverantören
DNS-servrar (frivilligt, en sifferserie som liknar 10.255.255.255 och 
ett namn som liknar 

 

Internetleverantörsnamn

 

.se)
Sökdomäner (frivilligt, ett namn som liknar 

 

Internetleverantörsnamn

 

.se)
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Säkerhetskopiera systemet med Time Machine

 

När du har installerat Leopard ansluter du en extern hårddisk till datorn och använder 
Time Machine till att göra en uppdaterad kopia av allt på datorn. 

 

Återskapa systemet

 

Om du behöver installera Leopard på nytt, och du har skapat en säkerhetskopia med 
Time Machine, kan du återskapa allt på datorn till det tidigare tillståndet.

 

Steg 1: Mata in skivan Mac OS X Install

 

Dubbelklicka på symbolen Installera Mac OS X och klicka sedan på Starta om. 
Installeraren öppnas automatiskt när datorn startas om.

 

Steg 2: Välj Återskapa system från säkerhetskopia

 

Välj Återskapa system från säkerhetskopia i menyn Verktyg och klicka sedan på Fortsätt 
i fönstret som visas.

 

Steg 3: Markera en källa med en säkerhetskopia

 

Markera den volym som innehåller den Time Machine-säkerhetskopia du vill återskapa 
och klicka sedan på Fortsätt.

När systemet har återskapats startar datorn om från den volym du har använt till att 
återskapa inställningar och filer.

 

VARNING: 

 

När du återskapar systemet raderas allt innehåll på volymen du återskapar till.
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Svar på vanliga frågor

 

I följande avsnitt finns svar på frågor om att installera och använda Mac OS X.

 

Installera Mac OS X

 

Avsluta installeraren.
1

 

Välj Mac OS X Installeraren > Avsluta Mac OS X-installerare och klicka sedan på 
Startskiva. 

 

2

 

Välj startskiva och klicka på Starta om.

 

Du vill använda tangentbordet i stället för musen.

 

Du har fullständig åtkomst till tangentbordet när du använder Installeraren och 
Mac OS X Inställningsassistent. Välj knappar, popupmenyer och andra alternativ 
genom att trycka på tabbtangenten. Öppna popupmenyer genom att trycka på 
nedåtpil. Markera objekt genom att trycka på mellanslag.

 

Du får inte starta installeraren.

 

Om datorn är ansluten till ett nätverk kan nätverksadministratören hindra dig från att 
installera program eller uppgradera Mac OS X. 

 

Installeraren öppnas inte.

 

Om Installeraren inte öppnas startar du datorn från installationsskivan genom att starta 
om datorn medan du håller ned C-tangenten. 

Om Installeraren fortfarande inte öppnas startar du om datorn och håller ned 
musknappen eller styrplattans knapp, så att skivan matas ut. När datorn har startat 
matar du in installationsskivan för Mac OS X. Använd inställningspanelen Startskiva till 
att välja installationsskivan som startskiva och starta sedan om.

 

Installeraren kan inte reparera skivan.

 

Om det visas ett meddelande om att installeraren inte kan reparera skivan måste du 
kanske radera den. Detta raderar alla filer på skivan.

Innan du raderar skivan kan du avsluta Installeraren och säkerhetskopiera filer (kopiera 
dem till en annan skiva). När du är klar att radera skivan öppnar du Installeraren. Sedan 
följer du instruktionerna i ”Anpassade installationer” på sidan 4 och väljer ”Radera 
och installera”.

 

VARNING: 

 

Om du installerar Mac OS X på din nuvarande Mac OS X-startskiva låter du 
installationen slutföras. Om du avbryter kommer du kanske inte att kunna starta med 
den nuvarande Mac OS X-startskivan.

 

VARNING: 

 

Om du raderar målvolymen kommer allt som finns på volymen att raderas: 
användarkonton, nätverksinställningar och alla filer och mappar. Om det behövs kan 
du avsluta installeraren och säkerhetskopiera filerna innan du raderar målvolymen.
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Installeraren kan inte uppdatera hårddiskdrivrutinen.

 

Installeraren kan inte uppdatera drivrutiner för hårddiskar från andra tillverkare än 
Apple. Använd det skivverktyg som tillverkaren rekommenderar till att uppdatera 
hårddiskens drivrutin innan du installerar Mac OS X. Använd en version av verktyget 
som är kompatibel med Mac OS X.

 

Installationen misslyckades.

 

Om det inte gick att installera Mac OS X försöker du med följande:
Â

 

Koppla bort alla externa enheter som du inte behöver under installationen.
Â

 

Använd Skivverktyg och reparera hårddisken.

När du har kopplat bort onödiga enheter startar du från installationsskivan för 
Mac OS X. Välj språk och klicka på framåtpilen. Öppna Skivverktyg genom att välja 
Verktygsprogram > Skivverktyg. Markera volymen som du vill installera på och klicka
på Reparera skiva. När du har reparerat eventuella problem avslutar du Skivverktyg och 
klickar på Fortsätt för att försöka installera igen.

Om det fortfarande inte går att installera Mac OS X försöker du installera en gång till 
med alternativet ”Radera och installera”.  Se ”Anpassade installationer” på sidan 4.

 

Mac OS X-installationen avbröts och du kan inte starta datorn.

 

Starta om datorn medan du håller ned musknappen eller styrplattans knapp, så 
att installationsskivan matas ut. Datorn kan kanske starta i det senaste systemet 
du använde. Om den inte gör det och du har ett annat Mac OS-system installerat 
på datorn startar du om datorn medan du håller ned alternativtangenten för att 
välja en startskiva.

Om datorn inte startar på det här sättet matar du in installationsskivan för Mac OS X i 
datorn och håller ned C-tangenten medan du startar om. Öppna inställningspanelen 
Startskiva och välj en startskiva.

 

Du kanske måste installera om Mac OS X.

 

Om du vill installera om den här versionen av Mac OS X väljer du ”Arkivera och 
installera” på panelen Alternativ. Sedan väljer du alternativet att behålla dina 
inställningar för användarkonton och nätverk.

Om du måste återställa datorns program använder du den programskiva som 
levererades tillsammans med datorn. Om du vill ha hjälp läser du i användarhandboken 
till datorn. 

 

Du vill installera Mac OS X på fler än en dator.

 

Läs licensavtalet som följde med ditt exemplar av Mac OS X.



 

 15

 

 

 

Logga in i Mac OS X

 

Att ”logga in” innebär att du kommer åt datorn genom att ange namn och lösenord 
för ett användarkonto på datorn. Mac OS X är förinställt till att automatiskt logga in 
på användarkontot som du skapar när du ställer in Mac OS X. 

 

Du kan inte logga in på datorn.

 

Se till att du skrivit in namn och lösenord på exakt rätt sätt. Det spelar roll om du 
använder stora eller små bokstäver. Om du fortfarande inte kan logga in, men vet 
namnet och lösenordet för en administratörsanvändare, till exempel den första 
användaren som du skapade, loggar du in som administratör. Sedan använder du 
inställningspanelen Konton och ändrar ditt lösenord. 

 

Du kommer inte ihåg ditt lösenord och måste återställa det.

 

Om du inte kommer ihåg ditt lösenord, och du har installationsskivan för Mac OS X, 
matar du in skivan och startar om datorn samtidigt som du håller ned C-tangenten. 
När Installeraren visas väljer du språk och klickar på framåtpilen. Välj Verktyg > Återställ 
lösenord, och följ instruktionerna på skärmen. 

 

Tips om att skapa bra lösenord. 

 

Skriv ner en mening som betyder något för dig, och ta sedan ut den första bokstaven 
i varje ord, eller ta ut alla vokaler. Säkerheten blir bättre om du inte använder ett riktigt 
ord. Använd minst åtta tecken, både versaler och gemener, siffror och symboler. Här är 
några exempel:
Â

 

”Jag sover 7 timmar varje natt.” (aoe7iaaea)
Â

 

”Jag arbetar 8 timmar per dag.” (arb8timdag)
Â

 

”Min son Trevor är fem år yngre än min dotter Anna.” (M$3vor5ymd@)

 

Du kan inte logga in på ditt fjärranvändarkonto.

 

Om du försöker logga in på en server för att använda ditt användarkonto, men 
inloggningen misslyckas, kontaktar du systemadministratören.

 

Få information om Mac OS X

 

Använd Mac OS  Hjälp när du vill få svar på frågor om Mac OS X. Där finns information 
om nyheter i Mac OS X och hjälp om kundfrågor. Mac OS Hjälp innehåller tusentals 
sidor med information. Använd sökfunktionen och leta snabbt upp det ämne som 
intresserar dig, eller klicka på Index och leta rätt på ämnet där. 

 

Så här använder du Mac OS Hjälp:
1

 

Välj Hjälp > Mac Hjälp i Finder. 

 

2

 

Skriv frågan i textrutan och tryck på returtangenten. 

Om du vill ha hjälp med ett program som ingår i Mac OS X väljer du programmets hjälp 
i menyn Hjälp medan du använder programmet.



 

 

 

Få hjälp på Internet

 

Besök Apples webbplats på www.apple.com/se om du vill ha hjälp via Internet.

Apples webbplats innehåller massvis med information om Mac OS X.
Vad du än är intresserad av kan du få hjälp från Apple eller andra Mac-användare 
i diskussionsgrupper.

Titta på följande delar av webbplatsen:
Â

 

Klicka på Mac OS X, så får du många idéer om hur du kan använda Mac OS X och 
information om nya program.

Â

 

Klicka på Support om du vill besöka området Apple Support, där det finns support 
till och teknisk information om alla Apple-produkter. Här kan du:
Â

 

Söka i tusentals artiklar om Apple-produkter genom att ange text i sökfältet och 
klicka på förstoringsglaset. Klicka på Advanced Search om du vill göra mer 
specifika sökningar.

Â Klicka på Downloads om du vill få uppdateringar till Apple-program.
Â Klicka på Manuals eller Specifications om du vill få PDF-filer med handböcker 

eller annan information om Apple-produkter.
Â Klicka på Discussions om du vill hitta svar från eller ställa frågor till andra 

Mac-användare.
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