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Chrome mac os 10. 5

Mac OS X Leopard Geliştirici (ler) Apple Aile İşletme Şirketi Mac OS XSource CSS Type (ayrıca Açık Kaynak Bileşenleri) Ticari Yazılım Lisansı, Apple Kamu Kaynak LisansıRelead Kernel Hybrid (XNU) İlk Sürüm 10.5 Ekim 2007 Son Kararlı Sürüm 10.5.8 (Build 9L31a) / 13 Ağustos 2009 (11 yıl önce) (2009-08-13) destek platformu IA-32, X86-64, PowerPC
ile Mac OS X, Waipac makinenin resmi sitesi, altıncı nesil Mac OS X bilgisayar işletim sistemi üretilen ve Apple tarafından yayımlanan (sürüm 10.5). Bu kez kedigiller familyasından Panthera cinsinin 4 büyük kedisinden biri olan leopar versiyonu (veya pars) olarak adlandırılmıştır. Leopard, 26 Ekim 2007'de Mac OS X Tiger'ın halefi olarak tanıtıldı ve iki
sürümü mevcuttur: pc, Mac OS X Server için uygun bir masaüstü ve sunucu sürümü. [1] Fiyat olarak, bir masaüstü sürümü için 129 $ ve sunucu için 499 $ olarak fiyatlandırıldı. Leopard'ın yerine mac OS X Snow Leopard (sürüm 10.6) getirildi. Leopard, Mac OS X'in yalnızca Snow Leopard gibi Mac tabanlı Intelde PowerPC mimarisini destekleyen en son
sürümüdür. Apple yazılım güncelleştirme yöntemi ile güncelleştirin. Mac OS X Leopard, uygulamalar ve geliştirici araçlarının yanı sıra, temel işletim sistemi bileşenlerini kapsamasıyla önceki sürümlerden 300'den fazla özelliğe sahiptir. Diğer sürümlerin aksine, leopar masaüstü tamamen yeniden tasarlandı. En belirgin yenilik açılabilir / kapalı yığınları
olduğunu. Bu sayede sistem veri karmaşasında kolayca elde edilebilir. [2] Tiger, iTunes'da ilk kez görülen kapağın görsel akışı için büyük boyutlu gözden geçirilmiş masaüstü ve görsel navigasyon arabirimi kullanarak yeniden tasarlanan kaldırım, Stacks, Finder'ı saydam menü çubuğuyla güncelledi. Diğer göze çarpan özellikler arasında 64 bit GUI
uygulamaları, Time Machine adı verilen otomatik bir yedekleme programı, birden fazla bilgisayarda spot ışıkları aramaları, ön sıra desteği ve daha önce sadece bazı Mac modellerinde kullanılabilen Photo Booth yer almaktadır. [3] Microsoft Vista kurulum için tek bir DVD gerektirirken, bu geniş özelliğe sahip çift katmanlı leopar diskle piyasaya sürüldü. Toplam
sürüm 10.5 alan 7 GB alır. Standart sürüme ek olarak, sunucu sürümü de mevcuttur. Yükleme 9 GB sabit disk alanı gerektirir. Ayrıca yazılım geliştirme araçlarının kurulumu ile 12 GB'a kadar olabilir. Vista sabit disk alanı 7 GB gerekir. Apple, ilk olarak Apple CEO'su Steve Jobs tarafından duyurulan çita ekran zaman çerçevesine ulaşamadı. Haziran 2005'te
ilk kez tartışılan Jobs, Apple'ın Leopard'ı 2006 sonunda veya 2007 başında sunması gerektiğini söyledi. Apple şirketin ilk akıllı telefon, leopar iPhone geliştirme ilgilenen Şirket, piyasanın Ekim 2007'ye kadar erteleneceğini bildiren bir bildiri yayınladı. Sistem gereksinimlerinin Leopard sürümünün vurgulamak PowerPC mimarisini destekleyen Mac OS X en son
sürümü oldu, daha sonra sürümleri sadece IA-32 ve X86-64 işlemci desteklenen sağlanan. (Başka bir IA-32 sonraki sürümü, Snow Leopard desteklendi). Apple, belirli özel uygulama eylemleri (iChat duvar kağıdı gibi) için bir Intel işlemcinin gerekli olduğunu belirlemelerine rağmen, aşağıdaki çekirdek leoparlar sistem gereksinimlerini gösterir. [4] İşlemci:
Herhangi bir Intel işlemci, PowerPC G5 işlemci (PowerPC 970) veya G4 (PowerPC G4) (867 MHz ve daha hızlı). Optik sürücü: Dahili veya harici DVD sürücü. (İşletim sistemi kurulumu için) Bellek: en az 512MB RAM. (Ek bir RAM (1 GB) sabit disk kapasitesi geliştirilmesi için önerilir: en az 9 GB kullanılabilir disk alanı. Leopard'ın altyapısı, 32 bit yazılım ve
sürücülerle kolayca çalışabilen 64 bit işletim sistemine dayanır. Yani platform 64 bit dayanmaktadır. Çok merkezli destek, geliştirilmiş G/Ç, Unix-Core ve Bridge entegre metin ABD desteği ve ağ bant genişliği optimize edilebilir. Ayrıca meditasyon ve şeffaflık için etkileri vardır. Leopard'ın satılan sürümü her işlemci türünün ayrı sürümlerinde piyasaya
sürülmedi, ancak bunun yerine PowerPC ve Intel işlemcilerde çalıştırılabilen evrensel bir sürüm oluşturuldu. Intel tabanlı Mac ve Intel ikili yüklü tabletler yalnızca içerir. Yükleme sırasında kontrol ve kurulum yetersizse işlemci türü ve hızı kapatılır; Ancak, yükleme desteklenen bir Mac üzerinde gerçekleştirilirse, Leopard yavaş G4 işlemci aygıtlarında (örneğin,
733 MHz Quicksilver) çalışır ve sabit disk daha yavaş/desteklenmeyen bir kişiye aktarılır (sürücü, dahili mekanizma, firewire harici olabilir). Leopar perakende ambalaj Mac OS X önceki sürümlerine göre çok daha küçüktür . Aynı zamanda X bir lens kapağı yapar, mor galaksi üzerinde yüzen görünmesini sağlayan, küçük bir sanal Leopard masaüstü arka plan
anımsatan. Leopard makinelerini daha sonra iMac G4'lerle düz bir panelle destekler, ilk iMac G5 ve ii mac G5 (ortam ışığı sensörü ile), (iSight) iMac G5 III, iMac Intel Core Duo ve (mevcut) iMac Intel Core 2 Duo, PowerBook G4, Power Mac G5, iBook G4, MacBook, MacBook, MacBook Pro, Mac Air, Mac Pro, Mac Mini, Xserve G5, Xserve RAID Macintosh
Server G4 ve eMac ile daha sonra. Üzerinde çalışabilir. Leopard yükseltilmiş G4 867 MHz veya daha hızlı çalışan yüklü olduğu sürece büyük cihazlarda çalışabilir, sabit disk alanı, 512MB RAM ve DVD sürücü ücretsiz en az 9 GB vardır. Ancak çita 900 MHz iBook G3 modelinde çalışmaz, ancak 867 MHz'lik minimum gereksinimleri aşar. Bunun nedeni, G3
işlemci hattında AltiVec desteğinin olmamasıdır. Leopar bu bir G3 ve eski 867 MHz G4 Bu yüklemek için kesmek olabilir, ama sistem kararsız, programlar, özellikler ve işlevler çok yanlış veya hiç çalışmıyor olabilir. Bu bilgisayarlar yalnızca Mac OS X Snow Leopard'ın kurulumuna ve çalışmasına izin verir. Ancak, bazı bilgisayarlarda (örneğin 2011 Mac Mini
modeli) leoparlar onlara hack olmadan yüklenebilir. Şu anda, LeopardAssist sadece yavaş G4S üzerinde çalışır, ve birçok kişi başarıyla bu eski makinelere leopar yükleyebilirsiniz. Desteklenen aygıtlara erişimi olan onaylı cihaza Leopard'ı yükleyen kullanıcılar daha sonra yalnızca desteklenmeyen aygıta aktarıldı. Bunun yerine, Leopard bir Mac Da DVD
önyükleme kurma desteklendi, sonra Firewire hedef disk modu ile desteklenmeyen bir Mac yüklendi. Hubbard, AltiVec etkin leştirilmiş PowerPC işlemcilerin (G4 ve G5) yanı sıra Intel için de monte edilse de, bu yöntemlerin her biri yalnızca G4 veya daha yeni işlemcili Mac'lerde çalışır. Apple bilgisayarlarda Intel işlemciler için hareket bu yana, x86 işletim
sistemi (Hackintosh) topluluk şimdi geliştirdi ve Mac OS X Tiger ve sonraki sürümleri yüklemek ve Apple'ın X86 tabanlı olmayan bilgisayarlarda başarılı bir şekilde çalışmasına izin verir, Mac OS X için Apple'ın lisans anlaşması ihlal rağmen Yeni özellikler ve değiştirilen son kullanıcı özellikleri Apple Mac X Leopard os dahil olmak üzere 300'den fazla yeni
özelliklere sahip olduğunu duyurdu : İş akışını kolay başlangıç noktalarıyla kolayca başlatmak için yeni ve geliştirilmiş Otomator. Oluşturma ile yeni arabirim geliştirmeleri olabilir. Artık, kullanıcının iş akışını hızlı bir şekilde düzenleyen veya kullanıcı için eylemi kaydetmesine ve iş akışı yordamı olarak yeniden başlatmasına olanak tanıyan (yerleşik Autochier
unsymned, butona basın veya uygulamayı kontrol etmek gibi) sağlayan Watch Me Done adlı yeni bir yordam kullanabilirsiniz. [5] Bu, RSS akışları için eylemlerle daha kullanışlı otomatik iş akışı, iSight kamera, video görünümü, PDF manipülasyonu ve çok daha fazlasını oluşturabilir. Mac'e dönüş: MobileMe kullanıcıları için bir özellik olarak, kullanıcıların
çevrimiçi evden uzakta kalırken bilgisayarınızdaki dosyalara erişmelerini sağlar. Boot Camp: Windows XP (SP2 veya sonraki) veya Windows Vista gibi diğer işletim sistemlerinin Intel tabanlı Mac'lerde ayrı bir bölüme (veya bireysel bir dahili sürücüye) yüklenmesini sağlayan bir yazılım yardımcısı. [6] Pano: Web Clip, Yığınlar adlı yeni bir montaj özelliğine
sahip yeniden tasarlanmış bir 3B görev çubuğu içerir, fan stili veya ağ stili veya (10.5.2'den beri) dosyaları liste stilinde görüntüler, kullanıcıların canlı kontrol paneli aracında Safari'de görüntülenen herhangi bir web sayfasının bir bölümünü açmalarına olanak tanır ve geliştiricilerin kod araçlarına yardımcı olması için dashcode sağlar. Eski ThinkMac blok
R.L.'de, kullanıcı arabirimi Rıhtım raf boyunca çarpıldı. Sözlük artık Vikipedi'den ve ayrıca Apple'dan terimler sözlüğü arayabilirsiniz. Ayrıca Japonca sözlük Daijisen, Progressive E-J ve SJ Progressive Sözlükler ve 25.000 kelime hazine tsukakata ve Acaro Ruigo Reikai Jiten içerir (Japonca sözlük Daijisen, Progressive E-J ve SJ Progressive Sözlükler ve
25.000 kelime hazine tsukakata ve Acaro Ruigo Reikai Jiten (辞 Japonca Tüm bu Japon yayıncı Shogakukan Finder kapak akışı ve kaynak listesi gibi kenar çubuğu da dahil olmak üzere iTunes 7 görülen benzer özellikleri ile yeniden tasarlanmıştır tarafından sağlanmaktadır. Yeniden başlatma, orijinal Apple TV arabirimine çok benzeyen ön sıradaydı. iCal
takvimini ve grup tablosunu ve postadan olay davetlerini eşitleyin. Kod, uygulama çalışmadığında bile geçerli tarihi de yansıtır. [7] Mac OS X'in önceki sürümlerinde, kod her zaman uygulama kodunda 17 Temmuz'da görünürken, uygulama çalışırken, çalışmıyordu, ancak geçerli tarihti. Kullanıcıların iPhoto, Apple Keynote sunumları, QuickTimeden videoları
ve diğer Quick Look özelliklerinden fotoğraflar eklemelerine olanak tanıyan iChat Theater; [8] iChat aynı zamanda Apple'ın uzak masaüstü ekran paylaşımı ile önceden var olan bir özellik uygulamasıdır. RSS uzantıları, kırtasiye malzemeleri, notlar ve zaman yönetimi de dahil olmak üzere Apple Mail geliştirmeleri. Zaman yönetimi, tüm uygulamalar için geçerli
olan sistem çapında bir hizmet kullanır. [9] Ağ dosya paylaşımı, denetim panelini paylaşarak izinleri, AFP, FTP ve SMB üzerinde daha ayrıntılı denetim ve Mac OS 9'dan beri kullanılamayan tek tek klasörleri paylaşma olanağı içerir. Ebeveyn denetimi artık internet kullanımına kısıtlamalar ekleme ve herhangi bir yerden uzak ayar kullanarak ebeveyn
denetimleri ayarlama olanağını içerir. Gerçek zamanlı filtreler ve mavi/yeşil ekran teknolojisine sahip video kaydı da dahil olmak üzere fotoğraf kabini iyileştirmeleri. Capture Podcast, kullanıcıların podcast'leri kaydetmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Bu bir podcast üreticisi ile MacOS Server pc erişimi olmalıdır. Önizleme açıklama
desteği, grafik, denizaltı, arama, alfa anlık koordinasyon ve ses atonlama araçları ekleyin. Harici bir uygulamada belge sağlayan bir pencere açılmadan hızlı bir görünüm ve tam ekran önizleme görülebilir. Hızlı Görünüm eklentileri kullanılabilir, böylece yükleyici paketleri gibi diğer dosyaları da görüntüleyebilirsiniz. Safari 3 web klibi ile. Sanal Masaüstü Alanı
uygulaması, her masaüstünde belirli Windows uygulamaları yla birlikte kullanıcı başına birden çok masaüstü sağlar. Kullanıcılar seçilir Belirli alanları (örneğin, bir iş ile ilgili, biri görevler için, diğeri eğlence için) ve aralarında geçiş yapabilir. Görev denetimi boşluklarda çalışır ve kullanıcının tüm masaüstünü tek bir ekranda bir bakışta görmesini sağlar.
Kullanıcılar en fazla 16 boşluk oluşturabilir ve denetleyebilir ve uygulamalar aralarında geçiş yaparak çok büyük bir çalışma alanı oluşturabilir. Spaces'in otomatik geçiş özelliği bazı kullanıcıları rahatsız etti. Apple, bu özelliği 10.5.2-de devre dışı eden yeni bir tercih ekledi, ancak pencereler arasında geçiş yaparken hala hatalar bulundu. 10.5.3'te bu sorun ele
alındı. Spotlight, diğer bilgisayarları (dosya sistemi izinleri ile) arama yeteneğinive mantıksal işleçler (mantıksal iletişim aygıtları) gibi ek arama yeteneklerini içerir. [10] Time Machine, kullanıcının silinen dosyaları dosyanın başka bir sürümüyle kurtarmasına veya değiştirmesine olanak tanıyan otomatik bir yedekleme programıdır. [11] Çoğu zaman veri
kurtarma için ileri yönde atılmış bir adım olarak nitelendirilse de, zaman makinesi üçüncü taraf yedekleme yazılımının yeteneklerini kaybettiği için eleştirildi. 19 Mart 2008'de AirPort ve time machine için güncellemeler yayınlandı ve Zaman Makinesi için AirPort Extreme Base'e bağlı bir usb sabit disk in kullanımına izin verildi. Küresel Erişim Geliştirmeleri:
VoiceOver ve Konuşma sentezleyicisi için yeni yüksek kaliteli ses çevirileri ve Braille için daha fazla destek gibi uygulamalarda önemli iyileştirmeler. [12] Böyle şeffaf bir menü çubuğunda, yeni simgeler ve 3B dock olarak kullanıcı arabiriminde birçok değişiklik. Ayrıca, Apple simgesi artık mavi yerine siyah. R.L. Prior, ThinkMac bloğunda leopard'ın kullanıcı
arabiriminde saydam bir liste çubuğu ve yeni klasör simgeleri de dahil olmak üzere bir dizi değişikliği eleştirdi. 11 Şubat 2008'de 10.5.2 sürümüyle menü çubuğu saydamlığını devre dışı düşürme özelliğiyle menü çubuğuna azaltılmış saydamlık eklendi. Rusça toplam 18 dilde desteklenmiştir. Leopard sağlanan klasik VoiceOverde Alex ses uygulamaları için
destek kaldırır. Bu onun en doğal ve anlaşılabilir sesi. Geliştirici teknolojileri, yerel destek sayesinde 64 bit uygulamalar için birçok kitaplık ve çerçeveyle 64 bit kakao uygulamaları sağlar. Bu kitaplıklar ve çerçeveler kullanarak, 32 bit uygulamalar varolan bir emülatör veya çeviriye gerek kalmadan çalışmaya devam etmelidir. Çita, Target-C 2.0 çalışma süresi
sunan çöp toplama gibi yeni özellikler içerir. Xcode 3.0 güncelleştirilmiş dili destekler ve kendisiyle yeniden oluşturmuştur. Başlangıç ve hedef alanını seçerek, yeni bir çerçeve ve temel animasyon, geliştiricinin karmaşık hareketler oluşturmasına olanak tanır. Temel animasyonun temel amacı, küçük miktarlarda yazılım kodunda karmaşık animasyonlar
oluşturmaktır. Apple OpenSolaris ve Gadgets proje (eski Xray) DTrace içine dahil Grafik arabirimi ekler. DTrace, kullanıcılara, yöneticilere ve geliştiricilere işletim sisteminin performansını ayarlamak için kullanabileceğiniz araçlar ve uygulamalar sağlar. Yeni Köprü programlama programcılar kakao çerçeveleri ile bir arayüz için Python ve Ruby dilleri
kullanmanıza olanak sağlar. Raylar üzerindeki yakut, opengl Çita Yığını varsayılan kuruluma dahildir ve 2.1 sürümü için güncellenmiştir ve köşe işleme hızını artırmak için LLVM (düşük seviyeli sanal makine) kullanır. Apple LLVM-i, GNU çevirmen grubunu birleştirmek için çalışıyor; LLVM diğer işletim sistemi tesislerinde kullanılmak üzere ilan edilmemiştir.
Birlik grafik başlığı ve medya sitesi birçok diğer özellikleri doğruladı, masaüstü canlı olarak, temel animasyon nedeniyle mümkündür. Özel yamalar, geliştiriciler için yeni bir PDF seti ve QuickTime API'lerinde gelişmeler ile Quartz besteci gelişmeler. FSEvents pencere uygulamaları, belirli bir dizin ağacında bildirim şeması değişiklikleri için kayıt sağlar. Leopard
ZFS içerir ama dosya sisteminin uygulama okuyun. Aralık 2006 ortalarında, çita önizleme bir kopyası ZFS güneşdestek eklemek için geldi. Jonathan Schwartz, Sun Microsystems başkanı, 6 Haziran 2007 tarihinde, bu ZFS-in Leopard için bir dosya sistemi haline geldi övdü. Ancak, Mac OS X için ilk projenin pazarlama müdürü 11 Haziran 2007 tarihinde hfs
Plusun Leopardda değil, mevcut ZFSin, kullanılacak duyurdu. Apple daha sonra ZFSin bir ama okumak sürümü dahil olacağını duyurdu. Leopard, ÜÇÜNCÜ taraf sürücüleri kullanarak HD DVD ve Blu-ray diskleri okumak için UDF 2.5 sürücüleri içerir, ancak dvd oynatıcı yazılımı sadece HD dvd yanmış dvd Studio Pro oynayabilirsiniz. Leopar verilerini
sınıflandırmak için gizli bir anlamsal eşleme gerçekleştiren bir çerçeve (örneğin, metin) içerir. Leopard tam UNIX sertifikalı açık kaynak bsd kodu ile çalışan ilk işletim sistemidir. Intel işlemcileri üzerinde çalıştırdığınızda, sertifika yalnızca Leppard için geçerlidir. [13] Leopard J2SE 5.0, başarılı saldırılar için daha fazla dahili esneklik oluşturmak ve saldırıların
başarılı olmasını önlemek için yeni güvenlik özellikleri oluşturmayı amaçlayan güvenlik iyileştirmeleri içerir. Rastgele Kütüphane: Çita, kütüphanesitelerini rasgele bellekte veren kitaplıkta rastgelelik uygular. Güvenlik açığı genellikle bu kitaplık eylemlerinin bilinen adreslerinde programın güvenilir belleği zayıflatır, değiştirilmiş işlemler veya dosyaları başlatmak
için girilen kod sağlar. Kitaplıktaki rastlantlık daha sonra ASLR için daha eksiksiz bir uygulamaya sıçrama olasılığı yüksektir. [14] Uygulama Katmanı Güvenlik Duvarı - Leopard iki güvenlik duvarı motoruyla çalışır: Mac OS X'in önceki sürümlerinde bulunan orijinal IPFIREwall BSD ve yeni uygulama katmanı güvenlik duvarı. Çekirdek önemli işlemler
gerçekleştirmeden önce IP verilerini yakalayan ve filtreleyen IPFW'lerin aksine, uygulama katmanı güvenlik duvarı Süreçlere bağlı olarak, soket tabakasında çalışır. Böylece, bir güvenlik duvarı katmanı uygulamak uygulama başına filtreleme kararları verebilir. Tüm uygulama katmanı güvenlik duvarı Leopard kullanıcı arabiriminde görüntülenir. Ayrıca sistem
işlemleri için birçok ilke özel durumları yapar: mDNSResponder filtreli değildir veya süper kullanıcı ayrıcalıkları ile çalışan yazılım. [15] Destek, Sandbox-Leopard-Role Access Control (RBAC) temel düzeyinde içerir. Örneğin RBAC, Apple Mail gibi bir uygulamadan parola veritabanı düzenlemesini önlemek için tasarlanmıştır. Uygulama-Leopard kodlaması, kod
imzayı doğrulamak ve ortak anahtar şifrelemesini kullanmak için bir çerçeve sağlar. İmzalar, yeni sürüm karşısında özel güvenlik ayrıcalıklarına sahip olmalarını sağlamak için kullanılabilir. Bu, kullanıcı güvenlik taleplerinin sayısını azaltır ve kullanıcının her şeye tamam'ı tıklatma özelliğiyle eğitilir. Güvenli Konuk Hesabı - Leopard sistemine erişim, bir hesapla
konuklara verilebilir, sistemi silebilir ve oturum açarken sıfırlayabilir. [16] Leopard'ın güvenlik özellikleri yayıncı Heise belgeleriyle zayıf veya etkisiz olarak eleştiriliyor. Birçok araştırmacı, eklenen çita kütüphanesinin rastgele özelliğinin diğer platformlardaki olgun uygulamalara kıyasla etkisiz olduğuna ve daha sonra misafirler tarafından yeni bir güvenli konuk
hesap sistemine erişmek için yararlanılabilebileceğine dikkat çekerek dikkat çekerek, bu kütüphanenin diğer platformlardaki olgun uygulamalardan yararlanabilebileceğine dikkat çekerek, bu kütüphanenin diğer platformlardaki olgun uygulamalara daha sonra erişebileceğini belirttiler. Version10.5 orijinal sürümü 26 Ekim 2007 tarihinde piyasaya sürüldü ve



yazılım 9A581 yapıldı. Ancak, Darwin 9.0 bu karma DVD orijinal sürümüdür. Ayrıca, sürümün 8 sürümü daha mevcuttur. Mac OS X Leopard 10.5.1 15 Kasım 2007 tarihinde piyasaya sürüldü ve 9B18 yılında yapıldı. Unamesi Darwin 9.1, karma DVD ikinci orijinal sürümüdür. Birçok hata düzeltildi ve sürüm iyileştirmeleri yapıldı. AirPort, Paylaşılan Bulucu
kenar çubuğundaki AirPort disklerinde parola korumalı hesapları göstermenize olanak tanır. Kablosuz ağlar için kaydedilen parolalarla ilgili bir sorunu giderir. Mac'ime Geri Destekli Mac Etkin Mac'te Finder paylaşılan kenar çubuğunda görünerek Mac güvenilirliğine başvuruyu geliştirin. Nat DLink portallarıyla uyumluluğu artırın. Disk aracı veya terminal
kullanılarak disk görüntüleri oluşturulduğunda uyarı nın verilebileceği bir sorunu giderir. Birden çok RAID grubu, aynı disk sırasında disk bölme işlemi geliştirir. ICal iCal alarmları artık daha güvenilir e-posta ile teslim edilir. CalDAV hesabı üzerinden katılımcıları aradiğinizde bir sorunu giderir. HTML bağlantısı içindeki kapalı ek e-postalardaki e-postalardaki
sütunları yeniden boyutlandırdığınızda veya kırtasiye şablonları arasında geçiş yaptığınızda gelişmiş kararlılık tıklanabilir Bir sorunu yerinde çöz. Basit kurulum özelliği kullanılarak eklenen ve SMTP bağlantı hatası nedeniyle iletilerin gönderilemediği e-posta hesaplarıyla ilgili bir sorunu işler, Mac eşitlemeyle akıllı posta kutusu uyumluluğunu artırır ve akıllı
posta kutularını kullanırken ne yapılması gerektiğiyle ilgili bir sorunu giderir. Microsoft Windows için paylaşılan klasörlerin yalnızca ağ SMB üzerinden bağlandığında okunabileceği bir sorunu giderin. Pde kağıt besleme baskısına kullanıcı tarafından seçilmiş özel bir değer kümesini kaydettiğinizde varsayılan ın sıfırlandığı bir sorunu giderir. Güvenlik, güvenlik
duvarı imza kodu sorunu giderildi, güvenlik duvarı dahili olduğunda veya ebeveyn denetimleri beyaz olarak listelendiğinde, harici uygulamalar artık güvenlik duvarı sekmesini çalıştırmadı, tüm engelleme seçeneği artık yalnızca temel hizmetlere izin verir. Yeni Apple güvenlik güncelleştirmeleri içerir. [17] Sistem ve Finder Finder bölümleri arasında dosya
indirirken olası veri kaybı sorununu çözer. FileVault belirli bir kullanıcı hesabını kapattıktan sonra oturum açma yla ilgili bir sorunu giderir. Mac Web Gallery ve diğer bazı web siteleri ve uygulamalar tarafından kullanılan reasr tabanlı Adobe Flash yeniden yapılandırması ile uyumluluğu artırın. Bazı Adobe Flash tabanlı siteler ve uygulamalarla ilgili olası metin
çizim sorununu düzeltin. Kullanılan sürücülerin bazıları zaman makinesi ile işlenmiştir (ntfs sürücüleri bölümün herhangi bir boyutu ve düzeni yanı sıra özellikle, tek bölümlü MBR sürücüleri boyutu 512 GB daha büyük) zaman makinesi nde ait klasörlere kurtarılan dosyaları yedekleyerek hiyerarşiye geri yüklenebilir. Mac OS X Leopard 10.5.2 11 Şubat 2008
tarihinde piyasaya sürüldü ve 9C31 ve 9C7010 yılında yapıldı. Açılan güncelleştirilemez. Unamesi Darwin 9.2 Bu güncelleştirme de PowerPC veya Intel tabanlı Mac hem de birçok iyileştirmeler sunuyor. Mac OS X 10.5.x müşterilerinin etkin Dizin Etkin Dizin etki adlarına bağlanmasını engelleyebilecek veya engelleyebilecek sorunları keşfedin. AirPort, bağlantı
ve stabiliteyi artıran 802.1x iyileştirmeler içerir. Panik mac'ime belirli bir çekirdeği geri kaldırır daha fazla üçüncü taraf yönlendiricilere destek ekler. [18] Pano, Apple Widget'ın belirli performansını artırır. (Örneğin, sözlük) kullanıcı arabirimi öğeleri geçtikten sonra veya etkin ebeveyn denetimi içeren bir hesaptan başlamak için erişilemediği bir sorunu giderir.
Menü görünümü seçeneği, klasör görünümü seçeneği ve ağ görünümü için güncelleştirilmiş arka plan ile yığınlar güncelleştirin. Masaüstü saydamlığını ve ekran koruyucu tercihlerini kapatma seçeneği, menü çubuğuyla ilgili okunabilirlik sorunlarını çözer. Seçili tüm listeler biraz daha az saydam olmalıdır. iCal iCal optimizasyonu, tam zamanlı toplantılara
verilen yanıtları yansıtır. Toplantıyı iptal ettikten sonra Takvimde kalabilecek bir sorunu giderin. iCal takvimlerinde. Mac eşitlemeile ilgili kararlılık sorunlarını giderin. Olayın boyutunu küçülten ve bir olayı katılımcılarla düzenlerken güncelleştirilmiş bir olayı kaydetmeyen bir sorunu giderin. iChat, bir hesaptan oluşturulan iChat seslerinin, başka bir hesaptan
duyulmuş olabilecek hesaplara kaydedildiği bir sorunu giderir ve yedekleme yaparak iChat'in boşta kalma süresinden etkilenen bir sorunu giderir. Bir yönlendiricinin arka tarafında zaman artırılmış iChat bağlantısı, daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde açılmak için iChat'in önceki sürümlerinden kaydedilmiş sohbetler sağlar. Kullanıcıların gönderenden ileti
almamasınımümkün olmayan metin konuşmalarıyla ilgili bir sorunu giderir. Bir sorunu gidermek, iChat'i yeniden açmadan aim sohbet odasına yeniden katılmanızı engelleyebilir. AIM 6 ve üçüncü taraf yönlendiricilerle görüntülü sohbet uyumluluk sorunlarını çözer. AIM silahların mesaj hassasiyeti ile ilgili bir sorunu giderir. iSync, Samsung D600E ve D900i
telefonlara destek ekler. Finder sütun görünümünde klasörün içeriğini görüntülerken Finderin'in beklenmedik şekilde sonlandırabileceği bir sorunu çözümleyin. Bilgi erişim bölümünde kullanıcılara ve gruplara ulaşıldığında Finderin'in beklenmedik bir şekilde sona erdirebileceği bir sorunu giderir. İzinlerin bir klasör takma adı üzerinde ayarlanmasını engelleyen
bir sorunu giderir. Subsic komutun görsel bir sürücüdeki diske yazabileceği bir sorunu giderir. Görüntülenmeyen dosyalar içeren bir klasördeki bir dosyayı sildiğinizde kaydırıcının olmadığı bir sorunu düzeltin. Paylaşım ve izinler bölümü, Windows Info'daki dişli kodunu kontrol ettikten sonra devre dışı/gri gibi göründüğünde sorunu giderir. Onarım kodunun
önizlemesini kapattığınızda, bir görüntü yazdırmaya çalıştığınızda oluşabilecek Finderden tercihine bir sorun güvenilmeyebilir. Posta iletisi listelerini işaretle &gt; Leopard'a yükselttikten sonra kenar çubuğunda mac klasörlerinin bir kopyasının görünebileceği bir sorunu düzelterek bir sorunu okuma seçeneği olarak düzeltin. Veri algılama doğruluğu artırır.
Bölünmüş görünümü kullanarak ileti penceresinde görünen bir notu geçirme yle ilgili bir sorunu giderir. Taslaklar klasöründeki iletileri silme yle ilgili bir sorunu giderir. Safari URL alanında kodunu sürükleyerek posta iletisine ekleyebileceğiniz bir sorunu giderir. Notlar klasöründeki bir öğeyi açtığınızda bulunan bir sorunu giderir. RSS akışının teslim olmasını
engelleyebilecek bir posta sorununu giderin. Konuya göre düzenlemede seçilen iletide maviden griye yanıp sönebilme sorununu giderir. Bir e-postadaki yapılacaklar arasında kaydırma yla ilgili bir sorunu giderin. Bazı MIME yapılarının ve e-postalarının gövdesinin görüntülenemeyebildiği bir sorunu giderin. Postayla America's Online (AOL) hesap tabanlı
iletilerle performansı artırın. Bazı ISK'lar postada otomatik olarak ayarlanırken sorunları giderirken sorun giderme de vardır. Bir sorunu çözmek için bazı ağlarda bazı SMTP sunucularına posta gönderemezsiniz. Posta artık sorunları önlemek için GrowlMail 1.1.2 veya erken üçüncü taraf eklentisini otomatik olarak devre dışı kılabilir. Posta kutusu listesinde
büyük simgeleri görüntülemek için bir seçenek ekleyin. AFP ağ birimine bağlandığınızda oluşabilecek bekleyen bir sorunu çözer. Ebeveyn denetimi tercihleri bölümünü açtığınızda kararlılığı artırın. İzin istekleri için e-posta adresinde değişiklik olmasını engelleyebilecek bir sorunu giderir. Ebeveyn denetimi ile etkin bir konuk hesabı için yazıcıyı yönetme
sorununu giderir. Yerel ağdaki diğer Macdan yazıcı yöneticisi ayrıcalıklarını ayarlama yla ilgili bir sorunu giderir. Bazı uygulamaların izin vermesini engelleyebilecek bir sorunu giderir. Ayrıca web içeriğini filtreleme ile doğruluk sorunlarını çözer. PDF belgesinde gezinirken önizlemeyi geliştirin. PDF'de tıkladıktan sonra PDF belgesindeki sekmeleri engelleyen
bir sorunu giderin. Posta, e-posta eklerinin en güvenilir yazdırmadan önce bir önizlemeden oluşturulması için belgeyi en iyi duruma getirin. Yazdırma bilgisayarı uyku modundayken uzak yazıcıların silinebileceği bir sorunu giderir. Bazı Microsoft Office uygulamalarını kullanırken yazdırma performansını artırın. Yatay, kopyalama, çift taraflı yazdırma gibi bazı
yazdırma seçenekleriyle ilgili bir sorunu çözer ve böylece görev Microsoft Windows tarafından paylaşılan bazı yazıcılarla yapılabilir. AirPort Extreme veya AirPort Express'in USB bağlantı noktasına bağlı bazı yazıcılara destek ekler. Bir diskten bazı Canon yazdırma yazılımı yüklediğinizde oluşabilecek hızın dışındaki bir sorunu çözün. Ham görüntü birkaç
kameraya RAW görüntü desteği ekler. [19] Safari Safari, bazı güvenilen alanların onarımında sorunları çözdü. Giriş ve kurulum yardımcısı, kurulum yardımcısında her zaman beklenmeyen bir şekilde görünebilecek bir sorunu giderir. Giriş sırasında kararlılığı ve performansı artırın. Sistemin dilbilgisi denetleyicisinin doğruluğunu artırın. Düzeltme başlatılırken
otomatik disk başarısız olursa, bilgisayar artık kapatılır. Time Machine Time Machine, özelliklere erişmek için menü çubuğu seçeneği ekler (menü ek zaman makinesi tercihlerinde etkin olabilir). Durum listesi varsayılan olarak görüntülenir. Bilgisayar adı katışımlı olmayan karakterler veya ASCII olmayan karakterler içeriyorsa yedekleme güvenilirliğini artırır.
Video bulucutarafından görüntülenen yedek diskin Time Machine için seçilen diskle senkronize edilemeyebildiği bir sorunu giderin. Bazı dış sorun giderme sürücülerinin Time Machine tarafından tanımlanmamış sorunları var. Diğer üçüncü taraf uygulamaları çalıştırırken genel kararlılığı artırır. Yanlış arama sonuçları, belirli Otomator Bul/Filtre eylemlerinde
görüntülenebilen sorunları giderir. Latin ve Rusça klavye düzenleri ile ilgili bir sorunu giderir. Arka planda Saverin gücü arka ışığı ayarlamadan önce kapatılabilecek bir sorunu giderir. Mac OS x Leopard 10.5.3 kullanılabilir 28 Mayıs 2008 9D34 yazılımı nda üretılmış. Delta güncelleştirmesi, Mac OS X 10.5.2 ile 10.5.3 arasında bir güncelleştirme sağlar. Açılan
güncelleştirme 10.5.3-e Mac X 10.5, 10.5.1 veya 10.5.2 güncellemeleri sağlar. Darwin 9.3. Mac OS X 10.5.3 güncellemesi Mac OS X 10.5 çalıştıran tüm kullanıcılar için önerilir ve yapıştırma kararlılığını, uyumluluğu ve güvenliği artırarak genel işletim sistemi düzeltmelerini içerir. Yıl yeni Apple güvenlik güncelleştirmeleri içerir. [20] Uygulamaların Helvetica
yerine Helvetica Narrow'u kullanmasına neden olabilecek bir sorunu düzeltin. Bazı USB aygıtlarında video ve ses oynatma kekemeliği ile ilgili sorunu giderin. Word Day, iTunes resmi ve ekran sohbetleri slaytlarıyla ilgili kararlılık sorunlarını çözer. Finderin'in bazı ekli sabit disklerde görünmeyebileceği bir sorunu giderir. Farklı ekran çözünürlüğü kullanarak
birden fazla Mac'te Widget kontrol paneli. Mac senkronizasyonu yla ilgili bir sorunu giderir. Yazılım güncelleştirmesi, ilerleme çubuğu göstergesinin doğruluğunu artırır. Paylaşım tercihlerinde bilgisayar adınız boşsa Finderin var olmayan bir sorunu giderir. Active Directory bağlayıcısı geliştirildi ve girildi. Gecikme, yerel etki alanında Etkin Dizin kullanıcısı olarak
girişi iptal eder. AFP dosya sunucusu birimlerinde geliştirilmiş arama ışıkları. Mac OS X 10.4 dizinine bağlı müşteriler artık oturum açma penceresinde parolalarını değiştirebilir. Safari, Bir Microsoft ISA proxy'si aracılığıyla Internet'e bağlanırken güvenilirliği artırır. Adres defteri, yerleşik aramayı kullanarak kişileri ararken kararlılık sorunlarını giderir. Bir arada
(&amp;) karakter ve sorun giderme içeren başlıklar. AirPort 802.1X davranış ve güvenilirliği artırır. Zaman kapsülleri kullanırken güvenilirliği artırır. Otomatiktör, çalıştırdığınızda Göster seçeneği etkinleştirildiğinde bazı eylemlerin çalışmayabileceği bir sorunu giderir. Yeni iCal olayının çalışmayabileceği bir sorunu düzeltin. İş akışlarının bulucunun bağlamsal
listesinde kaydolmasını engelleyen bir sorunu giderir. Dosyaları tarihe göre arayan bir autochik senaryosunun güvenilirlik sorunlarını giderir. İş akışlarının Finder bağlamsal listesinde kaydolmasını engelleyen bir sorunu çözümleyin. Belirtilen Finder ürünlerini almak için yordamla çalışmaya başladığınızda, alarm iletişim kutusundan autochier eklediğinizde,
yordamın güvenilir bir çalışan sorununu düzelterek dosyaları kopyalarken otomatik iş akışının finder eklentileri olarak çalışmaması sorununu giderir. iCal olayları, üzerlerinde özel bir etiket izin vererek olası gizlilik sorunlarını ele alar. Denetçinin bina içindeki toplantı odalarının kapasitesi ve kullanılabilirliği hakkında bilgi görüntülemediği bir sorunu çözer.
Geçerli günün haftalık görünümünün sol-sağ sütununda görünebileceği bir sorunu giderir. Uyarılar, davetler ve ekli toplantılardaki güvenilirlik sorunlarını giderin. Yedeklemelerden iCal'ı geri alırken güvenilirlik Reform. Otomatik tamamlama ile, kullanılabilirlik verileri ve konum adlarıyla ilgili doğruluk sorunlarını işler. iCalin'in takvimi silen geçmiş olaylar için iptal
bildirimleri gönderebileceği bir sorunu giderir. iCal eşitleme ile kararlılık sorunlarını giderin. iChat, ekran paylaşımı yla güvenilirlik sorunlarını giderir. iChat'te kaydedilen sohbet kopyalarını açılıp kapatıldıktan sonra kullanımda olarak bildirebileceğiniz bir sorunu giderin. Spotlight'ta oynanmıyor grup sohbetleri sorununu giderir. Etkin bir konuşmadan yalnızca 250
ileti kaydedilir. Sınırsız hat kaydetmek için düzeltildi. Mac mobil cihazlarda oluşabilecek geri alma sorunlarını işler. Her dakika yeni iletileri denetlemek için postaları otomatik olarak ayarladığınızda postanın boş uykuya dalmasını önleyebildiği bir sorunu giderir. Büyük ekleri bir e-posta iletisine sürükleyerek karşılaşabileceğiniz kararlılık sorunlarını giderin.
Dosyaları dock posta koduna sürüklediğinizde, pencereler iki aygıtı açık hale getirirse, bir sorunu giderme oluşabilir. Çevrimdışı yken posta kutusunda değişiklik yaptığınızda kararlılık sorunlarını işler. Ardışık boşlukların düz metinde bulunabileceği kaydırma sorunlarını çözer. Safari, gönderildiğinde belirli web sayfalarında bozuk görünen sorunları giderir.
Sütundaki cc alıcılarını gönderilen posta kutularından, taslaklara ve gidenlere doğru yanlış listeleyen sorunları ele alın. Düz metin notlarında yer alan eklerile kararlılık sorunlarını giderin. Sertifikalı RSS akışıyla metanet sorunlarını giderin. Varolan bir dosya e-postası takma ad takArak gönderilemeyecek bir sorunu giderir. Ebeveyn denetimleri, uygulama kaydı
ve zaman sınırları yla birlikte kararlılık sorunlarını giderir. Ebeveyn denetiminin zorunlu uykuu önleyebildiği bir sorunu giderir. Web içerik filtreleri ile performans sorunlarını çözer. Kendi iChat sürümünü oluşturmamış olabilecek yönetilen hesaplarla ilgili bir sorunu giderir. 4 bayt lık ve beyaz bir dosyayla ilgili sorunları keşfedin ve düzeltin. Boşluklar, farklı bir
alana geçiş ve özgün alana dönen uygulama çerçevelerini farklı bir etkin pencereyle yeniden düzenleyerek, varolan alanda bu uygulama için bir pencere varsa, kaldırımdan uygulamayı etkinleştiren farklı bir alana geçiş sorununu giderir. Sekmenin komutu yanlış bir şekilde yeni bir alana geçirebileceği bir sorunu çözümle. . Mac. Time Machine'inizde tercihleri
eşitlediğinizde Spaces ile ilgili güvenilirlik sorunlarını çözümlediğinizde Zaman Kapsülü ile zaman makinesi uyumluluk düzeltmeleri içerir. Taşınabilir mac'i pil gücüyle yedeklerken de bazı sorunları çözer. Hatayı çözer ve Diyafram 2 ile uyumluluğu düzeltir. Zaman aygıtı, tam bir yedeklemeyi yedeklerken kararlılık sorunlarını çözer ve giderir. Time Machine'i
kullandıktan sonra belirli işlev anahtarlarının devre dışı edilebildiği bir sorunu giderir. Sorun giderme, yeterli alan içermeyen bir yedekleme birimini yanlış gösteren olası bir uyarı iletisidir. Postada. İletileri güvenli bir şekilde geri yükleyen Time Machine güncelleştirmeleri. VoiceOver GW Micro Braille Braille Tech, HIMS, Nippon ve B'Pener Rejeneratif
Görüntüler sağlayan Braille Update 1.0 görüntüleri içerir. Braille Point 7 ve 8 alt satırında bir sorunu giderin. HTML sayfa bağlantı noktalarından VoiceOver tarafından ihmal edilebilir bir sorunu giderir. Metin alanlarında etkin noktaların kullanılmasını engelleyen bir sorunu giderir. Yazım hataları olan çok sayıda sözcük varsa, VoiceOverin yazım la ilgili bir
sorunu giderir ve bu da yalnızca ilk sözcüğü yazım hatalarıyla duyurabilir. Mac OS X Leopard 10.5.4 30 Haziran 2008 tarihinde piyasaya sürüldü ve 9E17 yılında yapıldı. Bu DVD perakende üçüncü sürümüdür. Delta güncelleştirmesi, Mac OS X 10.5.3'ten 10.5.4'e kadar bir güncelleştirme sağlar. Açılan güncelleştirme, 10.5.4-E Mac X 10.5, 10.5.1 veya 10.5.3
güncellemeleri sağlar. Mac OS X 10.5.4 Unamesi Darwin 9.4 güncellemesi, yapıştırma stabilitesi, uyumluluğu ve güvenliği geliştirerek genel işletim sistemi düzeltmelerini içerir. Yıl yeni Apple güvenlik güncelleştirmeleri içerir. Adobe Creative Suite 3 dosyalarının uzak bir sunucuda kaydedilip yeniden açıldığı bir sorunu giderir. Birkaç kamera için ek RAW
görüntü desteği içerir. X11 uygulamasının kısmen yüklenmesine neden olabilecek bir sorunu giderir. L2TP VPN istemcisinin güvenilirliğini artırır. AirPort, AirPort güvenilirlik sorunlarını 5 GHz ağile çözer. Logic Studio veya MainStage'den yavaş performansa neden olabilecek AirPort sorunlarını giderir. iCal, toplantı istekleri, iptal bildirimleri, iPhone'a katılma ve
senkronizasyon için tüm iCal güvenilirliğini artırır. yaratıcısına haber vermeden iCal etkinliğini silmenizi engelleyen bir sorunu düzeltin. Tüm takvimlerde olayların kullanılabilirliğini etkileyen bir sorunu giderir. Bilgi takvimleri üzerindeki onay kutusu artık yalnızca gelen kullanılabilirlik/meşgul çağrıların saydam olması için etkinleştirilir. Devralınan takvimlerin ayrı
bir pencere olarak gösterilmesini engelleyen kullanıcı arabirimi sorununu çözümleyin. Katılımcıları bir olaydan diğerine kopyalama ve yapıştırma yla ilgili bir sorunu giderir. iCal, özellikle işaretlenemeyen bir sorunu düzelterek Dosun tercihlerinde bunu yapmak üzere ayarlanmış olsa bile, iCal'daki olayları belirli bir süre den sonra silemeyecek bir sorunu
düzeltin. Safari Secure web sayfalarını yüklerken olası bir performans sorununu giderin. Ayrıca, akıllı kartta müşteri sertifikaları içeren güvenli web sayfalarına erişirken karşılaşabileceğiniz sorunları da inceler. Spaces ve Exposé [21] Finder penceresi ile bir boşluk üzerinden geçiş yaptığınızda aktif bir uygulama yerine hedef alanda bir uygulama olarak Finder
sorunu çözmek ve sistem tercihleri Spaces bir sorunu çözmek listeden bir uygulama sürükleyerek istenen alana uygulama atamaları atamak olamaz. Pencerelerden sadece birini aşağı indirebilen exposé sorunu görme sorununu çözer. Mac OS X Leopard 10.5.5 15 Eylül 2008 tarihinde piyasaya sürüldü ve 9F33 yılında yapıldı. Delta ve Güncelleştirme.
Unamesi Darwin 9.5 bu düzeltmeleri içerir. Apple'ın yeni güvenlik güncelleştirmeleri arasında MacBook Air için video oynatma, işlemci çekirdeği kılavuzları ve uzak disk paylaşımıyla düzeltilen kararlılık sorunları yer alıyor. Bu da bazı Mac'lerin her gün aynı anda beklenmedik bir şekilde açıldığı bir sorunu giderir. Renk paletine erişirken TextEditin'i
bulamamakla ilgili bir kararlılık sorununu işler. Geliştirilmiş aydınlatma performansını artırın. İnsanların Avuç Içi tabanlı aygıtlarla düzgün bir şekilde senkronize edilemeyebileceği bir sorunu giderir. adres defteri ve iCal ile iPhone senkronizasyonunun güvenilirliğini artırın. Etkin Dizin geliştirmeleri bir konuşma sözlüğü geliştirme içerir. Sürüm 10.4 Mac OS X.
gibi bazı Samba sunucularına bağlanan Mac OS X 10.5 müşterileri için Kerberos kimlik doğrulama sorunları giderme kapsamlı grafik geliştirmeleri içerir. Akıllı Grup adres defteri oluşturduğunuzda oluşabilecek kararlılık sorunlarını giderir. Birden çok sayfaya yayılan ve yazdırma sorununu çözen bilgiler içeren başlıklar. Takım araçları aracı el aracındaki disk
aracı ve ayna programı, baskın hacmini yeniden yazarken güvenilirliği artırır. Dizin aracında görüntülenen sunucu durumunun güvenilirliğini artırır. yinelenen olayları daha doğru işlemek için iCal güncelleştirmeleri. Toplantı katılımcılarını seçerken performansı artırın. Tüm soluk (gri) güncelleştirme seçeneğinin bazı takvimlerin bağlamsal listesinde olabileceği
bir sorunu giderir. Ancak, takvimokuma ile ilgili sorunları çözer. Davet edenin olayları farklı bir takvime taşımasını engelleyen bir sorunu giderir. Yayımlanmış takvimlerin eşitlendiği bir sorunu giderin. Posta, görüntülenen IMAP iletileriyle performans sorunlarını inceler. AIM Combeserv, Hanmel, Yahoo!, ve Time Warner Road Runner e-posta hesapları için
SMTP ayarları ile ilgili bir sorunu giderir. Dosyaları dock'un posta koduna sürükleyerek oluşabilecek kararlılık sorunlarını giderir. İş parçacığı katlandığında tarihin görünmediği yapılandırılmış bir konu görünümü açısıyla ilgili bir sorunu giderir. Geçici kenar çubuğundan kaybolan RSS besleme sorununu düzeltin. İleti gönderirken posta gücünü artırın. Bir taslağı
eklerle birlikte kaydettiğinizde güvenilirliği artırır. MobileMe genel senkronizasyon güvenilirliğini artırır. Mac güvenilirliğimi artırır. Zaman makinesi zaman kapsülü ile zaman makinesinin güvenilirliğini artırır. Geliştirmedeki ilk ve yedeklemeleri etkileyebilecek performans sorunları. Yedekleme biriminin yeterli boş alan içermeyen yanlış bir uyarı iletisini göstermek
için görünebileceği bir sorunu düzeltin. Zaman makinesi artık iPhone yedeklemek ve mac yanı sıra diğer öğeleri (~ / kütüphane / destek uygulaması) bulunur. Mac OS X Leopard 10.5.6 2 biçimleri vardır: 9G55 15 Aralık 2008 tarihinde başlatılan ve 9G66 programı 6 Ocak 2009 tarihinde başlatıldı. Delta ve açılan güncelleme mevcuttur. Darwin Dışı Solunum
9.6. 9G66 programı DVD perakende (mac kutu seti parçası) dördüncü sürümüdür. Bu bir Içerir. Adres defteri, adres defterini iPhone'unuzun, aygıtlarınizle ve diğer uygulamalarla senkronize etme güvenilirliğini artırır. AirPort bağlantıları, intel tabanlı Mac'li büyük kablosuz ağlarda dolaşım iyileştirmeleri de dahil olmak üzere güvenilirliği artırır. Taşınabilir ana
kılavuzdaki müşteri yönetimini ve dosyaların eşzamanlı güvenilirliğini geliştirin. Mac OS X 10.5.4 ve 10.5.5'te ortak PPD kullanan yazıcıları görmeyen yönetilen kullanıcılar için bir sorunu giderir. UUID tabanlı ByHost tercihlerini kullanan istemci bilgisayarlar artık yönetilen ekran koruyucu ayarlarını takip ediyor. iChat, sohbet penceresinde şifreleme uyarısı nın
görünmesine neden olabilecek bir sorunu giderir. iChat durumu AppleScript üzerinden görünmez bir durumdur şimdi iChat. Metin yerine resim eklenmiş olabilecek Microsoft Office belgesinden yapıştırılan metinle ilgili bir sorunu giderir. Bu grafik oyunun performansı için genel iyileştirmeler içerir. iChat grafik geliştirmeleri, kapak akışı, yuva ve iTunes içerir.
Belirli ATI grafik kartlarıile olası grafik bozulması ile ilgili sorunlar için düzeltmeler içerir. Posta performans ve genel güvenilirlik düzeltmeleri içerir. Doktorun iletişiminin doğruluğunu artırır. Önemsiz olarak tanımlanan iletilerin gelen kutunuzda kalmasına neden olabilecek bir sorunu giderir. Eki için dosya uzantısına postanın eklenmesine neden olabilecek bir
sorunu giderin. Postanın ayrılmasını engelleyebilecek bir sorunu giderir. PDF ekleri yazdırma nın güvenilirliğini artırır. MobileMe Mac'te kılavuzlar, takvimler ve rezervasyonlar bilgisayarınızda, diğer cihazınızda veya web'de me.com bir dakika içinde otomatik olarak senkronize edilir. Apple'ın ağı, özellikle sunucuda barındırılan ana dizini kullanarak dosya
hizmetini geliştirir. TCP bağlantılarının performansını ve güvenilirliğini artırın. AT&amp;T 3G kartlar için güvenilirlik ve performansı artırır. Daha fazla ssh sunucusuna uymak için SSH istasyon komutunu güncelleştirin. Adobe CS3 uygulama paketi için geliştirilmiş baskı. Brother ve Canon USB tabanlı yazıcılar için geliştirilmiş baskı. Ebeveyn denetimleri,
ebeveyn hesabının iTunes Store'a erişebileceği bir sorunu giderir. Zaman sınırlarında genel ayarlamalar içerir. Sürükleyip bırakarak safari izin verilen web siteleri eklemenizi engelleyen bir sorunu giderin. Time Machine, zaman makinesi yedekleme birimlerinin bulunmasına neden olabilecek sorunları giderir. Zaman makinesi zaman kapsülü ile güvenilirliği
artırır. Safari Web proxy sunucularıyla uyumluluğu artırın. Ayrıca genel Mac OS X güvenlik iyileştirmeleri içerir. [22] Mac OS X Almanca veya İsviçre-Almanca'ya atandığında hesap makinesindeki hatalar düzeltildi. Satrancın performansını ve güvenilirliğini artırır. DVD oynatıcının performansını ve güvenilirliğini artırır. iCal için performans iyileştirmeleri dahildir.
Eylem, uygulama gibi otomatik yeni iCal olayları üzerinde çalıştığında bir sorunu giderir. Taşınabilir Trackpad sistem tercihleri kısmını ekleyin. Savunma Bakanlığı için ortak erişim kartı olarak akıllı kartlarla uyumluluğu artırın. Yönetilen saat dilimi verileri ve birçok ülke için gün ışığından yararlanma saati güncelleştirmeleri. Mac OS X Leopard 10.5.7 12 Mayıs
2009 tarihinde piyasaya sürüldü ve 9J61 yılında yapıldı. Delta ve açılan güncelleme mevcuttur. Ancak Darwin 9.7 bu acil reformları içermektedir. Bu güncelleştirme genellikle en son güvenlik düzeltmelerini içerir. [22] Birkaç harici kamera için ek RAW görüntüler desteği içerir. [19] NVIDIA grafikleri, geliştirilmiş video oynatma ve yeni tosh gösterge hareketleri
performansı ile. Dvorak klavye düzeni mac OS X 10.5.6 ile ilgili bir sorunu giderin. Adaptör ünitesi, stok, hava ve plaka filmleri widget güvenilirliğini ve doğruluğunu artırır. Gmail'de oturum açken sorunlara neden olabilecek sorun çözmeyi keşfedin. Yahoo ile senkronize iletişim! Zamanın güvenilirliğini artırır. McPro için yuva genişletme yazılımı şimdi PCIe
yuvasının doğru yapılandırma notları. Akış denetimi, bazı Ethernet anahtarları etkinleştirildiğinde ağ performansını artırır. Mac OS X sunucusu 10.4 tarafından barındırılan ev ağı dizinleri için kararlılığı artırın. Mac OS X Server 10.4, Time Capsule ve harici AFP sunucuları gibi Spotlight aramasını desteklemeyen ağ birimleri nin aranması, arama sonuçlarını
iyileştirir. Dizin hizmeti ve müşteri yönetimi için birçok iyileştirmeler içerir. Klavye ve kablosuz fare bağlantısı performansını artırın. iCal CalDAV ile genel güvenilirliği artırır. Mobil ile senkronize etmek güvenilirliğini otomatik olarak artırır. Posta notları ile eşitleme ve güvenilirlik sorunlarını çözer. Gönderilen posta kutusundan ileti gönderirken BCC alanının yanlış
doldurulmasını neden olabilecek bir sorunu giderin. Ebeveyn denetimleri, ebeveyn denetimleri ve uygulama kısıtlamalarıyla tutarlılığı artırır. Tam ekran oyunlarda ve kullanıcılar arasında hızlı geçişte zaman sınırlarının düzgün çalışmadığı bir sorunu giderir. Yazdırma, bazı harici yazıcıların yanlış kağıt tepsisine yazdırmasına neden olabilecek bir sorunu çözer.
Sorumsuz kullanıcı hesapları artık ebeveyn denetimi sağlamanıza ve yazıcı yönetimini seçerek yazıcı eklemenize ve kaldırmanıza olanak sağlayabilir. Diğer baskı güvenilirlik ve kararlılık iyileştirmeleriçerir. Mac OS X Leopard 10.5.8 5 Ağustos 2009 tarihinde piyasaya sürüldü ve 9L30 yılında yapıldı. Delta ve açılan güncelleme mevcuttur. Darwin'in 9.8
yaşında bir amesi'si var. Buna onarımlar dahildir: Safari sürüm 4.0.2 yükseltmeleri. Safari 4, tüm geçmiş aramasının doğruluğunu artırır. Bazı çözümlerin yazılım tercihlerinde görüntü kısmında görünmediği bir sorunu giderin. Diyafram görüntüsünü Otomatik Olarak sürüklemek şimdi iPhoto işlemini başlatmak yerine yuva işlemini yanlış başlatır. Dijital fotoğraf
makinelerinden büyük fotoğraf ve film dosyalarının içe aktamasını engelleyebilen bir sorunu çözer. Yabancı USB kameralar ve yazıcılar için bluetooth genel güvenilirliğini artırır. Başlangıç sürelerini uzatabilecek bir sorunu giderin. iCal'ın güvenilirliğini artırır. iDisk'teki veri güvenilirliği sorunlarını giderin. AFP'de genel güvenilirliği artırır. Yönetilen istemcide genel
kararlılığı artırır. AirPort ağlarına katılmada uyumluluk ve güvenilirliği artırır. Eşitleme hizmetinin güvenilirliğini artırın. Farklı harici kameralar için ek RAW görüntü desteği içerir. Bazı harici USB sabit diskleriyle uyumluluğu artırır. En son güvenlik düzeltmelerini içerir. DictionaryTrainer sorununu çözer ve Japonca için argo analiz eder. The Conforming
Leopard'ın yayınlanmasından sonra, giriş işlemi başlamadan önce ortaya çıkan mavi ekranda önyükleme sırasında askıya alınan kurulumla ilgili yeni Leopard olayları burada bildirildi. Apple Unsanityden Booster App (APE) olarak adlandırılan desteklenmeyen bir ek takviyesi ile bu sorunları durdurdu. Bazı kullanıcılar APE'nin yükleme sırasında logitech fare
sürücülerine sessizce yüklendiğinden haberdar değildi. Ancak, yalnızca APE'nin (2.0.3) en son sürümünü yüklememiş kullanıcılar etkilenmiştir. Apple, bu sorunu çözmek için bilgi tabanlı bir makale yayımlamıştır. Google Chrome tarayıcısı Chrome 21 ile başlayan çita desteği bırakacağını duyurdu. O zamana kadar Chrome otomatik olarak
güncelleştirilmeyecek ve yeni Chrome tesislerine izin verilmeyecek. Firefox 16'yı Ekim 2012'de gönderdikten sonra* Firefox, Leopard'a olan desteğini de düşürdü. [23] TenFourFox, Firefox'un çita desteğinin azalmasından sonra piyasaya sürülen Firefox Architecture PPC'nin limanı oldu. Daha önce: Mac OS X Tiger Mac OS X Leopard26 Ekim 2007 Sonra:
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