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Ovanför skärmen
Jag hade en .. vad heter det? Min dotters f d makes mamma, lärarinna och bondmora
i Iowa, skrev en spalt för en tidning .. eller var det ett morgonprogram i lokal radio?
Spalten hette i alla fall Over the Fence eller Över Staketet och handlade om små
hushållstips, sådana som mororna på landet eller hemmafruar i stan delade med sig av
(tider det begav sig) när de tar paus för pratstund över staketet, tips om om barn, kök,
måtider, alla de sysslor i ett hushåll som a l d r i g t a r s l u t .
Varför inte göra likadant? Skvaller över planket är inte fel, bygger systerskap mellan
grannar, brödraskap i snickarboa´na i trädgår´ns yttersta hörn. Småtips, väl enkla för
planlagda föredrag i Hägersten, sådana som violblyga användare kommer underfund
med och har nytta av när vi parkerar oss framför datorskärmen.
FaceBook fungerar med direkta samtal, men alla gillar det inte.
Man kunde kalla det för Över Skärmen eller Över tangentbordet eller något ditåt?
Nu kallar vi det MacSnack och så mycket bättre kan det inte bli enligt mig.
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Här kommer några tips från mig som dessvärre
tillbringar det mesta av dygnet framför dator:
Ett kortkommando:
Jag har nytta av cmd/”kringla” (cmd = kommando)
(knappen närmast till vänster om den långa mellanslagstangenten
längst ner på tangentbordet)
plus tangent plustecken + i översta raden till höger.
Dessa knappar tryckta efter varann ger större/läsbar text
på internet (Cursern, blippen eller ”lilla strecket” (som blinkar)
måste sättas på rätt dokument, det som ska läsas).
Ju fler gånger man trycker desto större blir texten.
Jag prövar på allt där jag tycker texten är för liten.
Är den inte det överallt nu för tiden? Alltså:
1) Vä pekfinger på cmd/ruin och så
2) Hö pekfinger på +.
Flera gånger ger större bokstäver. Jag prövar på allt!
Finns det enklare sätt att avsluta alla program?
Ganska nyligen har jag hittat ett nytt trick.
Bra eller dåligt kan bara våra lärda teknikinstruktörer i MacSen avgöra.
Jag har mycket ofta väldigt många program igång.
När jag ska stänga ner för natten eller för ”Vila”,
så är det svårt att avgöra hur många program jag
har aktiva. Det syns ju inte om man tryckt bort dem
med den röda punkten uppe i vänsterhörnet.
Nu klickar jag upp Tvångsavsluta under äpplet i
menyraden.
Där är alla aktiva program uppradade.
Så kan jag för varje program aktivera, stänga ner på
normalt sätt. Kul att se när de ett efter ett försvinner
från Tvångsavsluta . Sedan bara att avslut även Tvångsavsluta med
röda pricken. Finder måste vara kvar!
Jag har nyligen börjat lära mig om iCloud.

Vill så gärna f ö r s t å, hänga med ..
Har också, begriper inte hur det gick till .. gick kanske av sig självt,
men lyckats grunka mig fram till att koppla ihop min iMac med iPhone och resedator
MacAir. Dessutom försöker jag åtminstone skriva romaner.
Ibland kommer jag på något fiffigt på bussen.
Idag tog jag mig före att för första gången skriva ner den fiffiga meningen
i Anteckningar i iPhone (mitt minne är 0 när det gäller att komma ihåg vad jag
tänker).
Av en slump får jag framåt kvällen för mig att snoka litet i den där iCloud-boxen i
luften. Vad har jag den till?
Öppnar bl a Anteckningar i iCloud och Sesam! .. där ligger min fiffiga mening som
jag fick i huvudet på bussen och som jag helt glömt bort (både mening och att den
fanns nedtecknad). Bara att kopiera och klistra in i manus. Heureka!
En sak till som finns på iCloud: Man får nog passa det där monstret litet,
så det inte får i sig för mycket .. Alla mina nedladdningar från internet till
”skrivbordet” har också ramlat upp i iCloud ser jag. Deklarationsbilagor, fakturor,
bankID-installer .. vill jag ha det i iCloud? Näää!
Det verkar gå att ta bort .. får se hur det blev? Behöver väl någon mer MacKurs om
iClouds mystificiteter, antar jag. Skriver mer .. om ni vill?
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.. så säger dottern: ”Att du inte sparar allt i iCloud?”
What? Kollar 9kr/månad för 50 GB. Man har ju börjat lita på att ”luft” är pålitlig
”materia”!
Kanske kommer jag dit också småningom?

Skriv något, ”vill” något, tipsa, maila mig!
Jag är red för den här SnackHörnan wivianner(at)tele2.se
Det är 10 år sedan! Detta har tipsats om tidigare, men
eftersom jag fortfarande skrattar och gråter läggs länken
in igen:

https://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc
Steve Jobs talar vid Stanford University! Stay Hungry, ”Stay
Folish” tycker jag passar fint in på oss MacSeniorer!

