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tilpasse skærmindstillinger mac os x

i denne guide kan du lære, hvordan du tilpasser 
skærmindstillingerne på din mac. guiden kan være nyttig, når du 
skal tilslutte en ekstern skærm eller en projektor til din mac og 
justere forhold og indstillinger mellem skærm eller projektor og 
din mac.

til at starte med skal du gå til indstillinger for skærm. det gør du 
ved at åbne system preferences - enten fra din dock eller vha. 
spotlight søgefunktionen øverst til højre - og vælge ‘skærm’.

Under skærm har du mulighed for at ændre skærmens opløsning. 

du har også mulighed for at placere ikonet for skærmindstillinger 
i din menubjælke øverst i Os X, hvilket kan være en fordel, hvis 
du ofte har behov for at ændre indstillingerne for skærmen. det 
gøres ved at sætte flueben i ‘Vis skærm på menulinje’.

med dette ikon kan du ændre opløsning for både skærm og 
projektor direkte fra menulinjen.
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For at tilslutte en skærm eller projekter skal du bruge en Vga eller 
dVi adapter. dette er en adapter, som konverterer signalet fra 
mini displayport til Vga eller dVi.

når man har forbundet den nye skærm/projektor, skal man sikre 
sig, at den er tændt. Herefter vil systemet selv finde og kalibrere 
den nye skærm/projekter.

Hvis du ønsker at bevare skrivebordet forlænget, men samtidig 
samle alle vinduer på din primære skærm, kan dette gøres ved 
at klikke på ‘saml vinduer’.

Herefter kan du trække vinduer over på det andet skærmbillede, 
som du eksempelvis ønsker at få vist på den tilsluttede projektor.

Funktionen kan anvendes flere gange og er nyttig, hvis man i 
løbet af en præsentation mister overblikket over åbne vinduer og 
deres visning på hhv. skærm og projektor.

tilslUtning aF skærm Og prOjektOr

systemet vil automatisk forlænge dit skrivebord, når du tilslutter 
en ekstern skærm eller projektor. dette giver en forøgelse af 
dit arbejdsområde, og du vil let kunne trække vinduer, som du 
ønsker at arbejde med, over på det nye skærmbillede.

Hvis du har tilsluttet en ekstern skærm eller projektor, uden at din 
mac har registreret det, kan du klikke på ‘Find skærme’ nederst til 
højre for at foretage en manuel søgning efter eksterne enheder.

FOrlængelse aF skriVebOrd
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Hvis du ønsker at ændre skærmenes placering i forhold til 
hinanden, kan det gøres under ‘opstilling’. din primære skærm er 
markeret med en hvid bjælke foroven.

dette gør det muligt at placere skærmene på vidt forskellige 
måder i forhold til hinanden. Ønsker du eksempelvis at bytte 
rundt på skærmene, så skrivebordet forlænges i den anden 
retning, skal du bytte rundt på skærmene ved at trække dem i 
dette felt.

Vælge placering aF skærme

du har mulighed for at få vist samme skærmbillede på begge 
skærme ved at slå ‘dublering af skærmbillede’ til.

du kan anvende denne funktion, hvis du ønsker at have samme 
billede på din skærm og på projektoren eller den eksterne skærm.

dUblering aF skærmbilledet

Klik på skærmen, du ønsker at flytte, hold musen nede og træk 
skærmen til dens nye position.

Når du trækker den primære skærm, vil du se en rød firkant 
omkranse hele skærmen, så du ved, hvilken skærm du er ved at 
placere.
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din primære skærm er markeret med en hvid bjælke foroven.

Hvis du har forlænget dit skrivebord og ønsker at bytte rundt på 
din primære og din sekundære skærm, kan du gøre det ved at 
trække den hvide bjælke hen på den anden skærm som vist på 
billedet.

skiFt primær skærm

det er ikke umiddelbart muligt at lukke låget på din mac i løbet af 
din præsentation, uden at computeren går i dvale. Hvis du ønsker 
at forhindre dette (enten ved at lukke låget eller i det hele taget), 
kan du installere og anvende gratis tredjeparts-løsninger såsom 
nosleep og insomniaX.

Hvis du ønsker at bruge en ekstern skærm, ekstern mus og 
eksternt tastatur, eksempelvis på dit kontor, er det imidlertid 
muligt at tilslutte disse eksterne enheder, tænde mac’en og lukke 
låget umiddelbart derefter, uden at computeren går i dvale.

ekstra inFOrmatiOn

denne funktion, skærmdublering, kan også aktiveres ved hjælp 
af genvejen, som du kan vælge at placere i menubjælken 
på din mac. Hvis du ofte forestår undervisning eller afholder 
præsentationer, hvor du ønsker at ‘spejle’ billedet på din mac, 
kan du altså gøre det hurtigt og let ved at placere genvejsikonet 
i menubjælken.
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adVanced multimedia group analytics group

denne manUal er Udarbejdet aF

advanced multimedia group er en gruppe under 
aU it bestående af studentermedarbejdere. Vores 
primære opgave er at videregive viden i form 
af manualer, kurser og workshops for relevante 
brugergrupper.

Vores kursusaktiviteter er især fokuseret inden 
for MS Office, Adobe CS og CMS. Vi engagerer 
os derudover i e-læringsaktiviteter og auditiv og 
visuel formidling af undervisning. i amg udfører vi 
konkrete videoopgaver, hvor vi optager, redigerer og 
distribuerer undervisning, ligesom vi udfører varierede 
ad-hoc projekter forespurgt af ansatte.

desuden løser amg opgaver inden for webudvikling 
og supporterer studerende og ansattes daglige brug 
af typo3.

Analytics Group er en gruppe af studentermedar-
bejdere under AU IT, som primært støtter forskere og 
ansatte i deres arbejde.

Vores kompetencefelt spænder vidt og dækker ek-
sempelvis spørgeskemaundersøgelser, analyser 
og bearbejdelse af indsamlede data. AG tilbyder 
ligeledes undervisningsassistance i diverse analytiske 
værktøjer såsom SAS, SPSS og Excel ved at udbyde 
kurser tilrettelagt af vores studentermedhjælpere. 
Disse kurser ligger ofte i direkte forlængelse af de 
studerendes læringsproces inden for deres specifikke 
fagområde og imødekommer derved deres aktuelle 
behov.

AG varetager således den tekniske support i 
forbindelse med analytisk software.

spØrgsmål eller kOmmentarer til manUalens indHOld bedes rettet til
bertel kirkeby
adVanced@asb.dk


