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Życzymy przyjemnego Makowego czytania.
Redaktor naczelny Mój Mac Magazyn 

Przemysław Marczyński

A pple znów dokonał rewolucji na rynku kom-
puterów osobistych. Wykonał to w  jedyny 
znany sobie sposób - nagle i  z  zaskoczenia. 
Nikt przecież nie spodziewał się premiery no-

wego komputera. Na marcowej konferencji mogliśmy się 
spodziewać aktualizacji MacBooka Pro lub MacBooka Air.  
Dostaliśmy jednak całkowicie nowy sprzęt - MacBooka. 
Nowa linia komputerów zmienia rynek IT. Zmienia i za jed-
nym ruchem porządkuje cyfrowy świat. A  to za sprawą 
złącza USB-C, które ma zastąpić wszystkie stosowane do 
tej pory wtyczki. Koniec z szukaniem USB, FireWire, Thun-
derbolta, DisplayPort… Uzbierało się tych złącz przez lata, 
gdy okiełznywaliśmy komputery. W nowym numerze Mój 
Mac Magazyn również wprowadzamy porządki ale w sys-
temie OS X. Wiosna nastraja do sprzątania, warto również 
zajrzeć na dysk wysłużonych komputerów. W tym wyda-
niu zastanawiamy się również nad nowym MacBookiem 

i  spróbujemy odpowiedzieć na pytanie dla kogo Apple 
przygotowało ten komputer. Przedstawimy burzliwą histo-
rię Amigi i Maków. Przeczytacie również o kulturze pisania, 
a także cofniemy się w czasie gdzie dyski miały 40MB po-
jemności.

Na samym początku lektury nowego wydania Mój Mac 
Magazyn mam ogromną przyjemność oddać w Państwa 
ręce zupełnie nowe wydawnictwo. Czasopismo tworzone 
przez ludzi, którzy piszą o Apple i technologii od lat. Każdy 
z nas dołożył wszelkich starań aby zawartość numeru była 
ciekawa zarówno dla nowych użytkowników i pasjonatów 
sprzętu Apple jak również osób, które szukają ciekawych 
felietonów. Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa wrażeń 
z lektury tego numeru. Zapraszamy do zostawienia opinii 
na redakcja@mojmac.pl. Będziemy nastawiać ucha na Wasz 
głos i chcemy z każdym kolejnym wydaniem być coraz lepsi. 
Liczymy, że nam w tym pomożecie.
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Firma Microsoft udostępniła najnowszą wersję pa-
kietu biurowego Office 2016 dla Mac. Programy Word, 
Excel, PowerPoint oraz Outlook można pobrać za dar-
mo ze strony producenta. Microsoft zapewnia, że do 
czasu wydania oficjalnej wersji aplikacje będą syste-
matycznie aktualizowane i będzie można ich używać 
za darmo. Najbardziej rzucające się w oczy zmiany to 
nowy wygląd oraz silniejsza integracja z chmurą Micro-
softu – OneDrive. Planowana data premiery nowego 
pakietu Office 2016 to jesień tego roku.

www.products.office.com

Wersja testowa Office’a 2016 dla Mac

iWork dla iCloud 
dla wszystkich

Otwarte testy iOS 8

Apple powoli zmierza do zakończenia 
beta testów zestawu aplikacji biurowych: 
Pages, Numbers i Keynote w chmurze. Apli-
kacje do tej pory można było testować pod 
specjalnym adresem dla betatesterów.  
Dziś już nie ma żadnych ograniczeń do 
używania tych narzędzi. Wystarczy dostęp 
do przeglądarki internetowej oraz system 
Windows lub Linux.

www.icloud.com

Apple, podobnie jak w przypadku 
systemu operacyjnego dla kompute-
rów, rozpoczyna testować iOS’a. Odby-
wa się to na identycznych zasadach jak 
przy OS X. Na stronie Apple Beta So-
ftware Program możemy pobrać wyge-
nerowany dla naszego telefonu/tabletu 
certyfikat. Po jego instalacji będziemy 
powiadamiani o kolejnych wersjach te-
stowych systemu iOS. 

www.appleseed.apple.com

NOWOŚCI ZE ŚWIATA IT

http://products.office.com/en-US/mac/mac-preview
https://www.icloud.com
https://appleseed.apple.com/sp/betaprogram/
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Kolejna aktualizacja OS X Yosemite przynosi bardzo 
ważną zmianę. Od tej pory aplikacją, która będzie odpo-
wiedzialna za zarządzanie cyfrowymi fotografiami, bę-
dzie nowy program – Zdjęcia. Na zasłużoną emeryturę 
odchodzi iPhoto, który od 2002 roku obsługiwał zdjęcia 
użytkowników komputerów Apple. Nowa aplikacja ma 
„spłaszczony” interfejs znany z iOS oraz mocniej integru-
je się z chmurą iCloud.

www.apple.com/pl/icloud/photos/

OS X 10.10.3 z aplikacją Zdjęcia

Usługa telewizji w Apple TV już jesienią
Gazeta The Wall Street Journal podaje, że trwają rozmowy z grupami mediowymi Discovery i Viacom o możliwości 

uruchomienia usługi telewizyjnej poprzez internet. Przesył sygnału ma się odbywać poprzez Apple TV i ma kosz-
tować w granicach 30-40$. W skład pakietu prawdopodobnie wejdą stacje telewizyjne ABC, CBS, Fox, Discovery, 
Animal Planet, TLC, MTV oraz Comedy Central. Pewne jest, że już w kwietniu ruszy możliwość oglądania HBO Go 
poprzez Apple TV.

www.apple.com/pl/appletv/

NOWOŚCI ZE ŚWIATA IT

https://www.apple.com/pl/icloud/photos/
https://www.apple.com/pl/appletv/


Wiosną
obrodziły
jabłka

To
miała być konferen-
cja bez niespodzia-
nek. Wszyscy czekali 
na więcej informacji 
związanych z nową li-
nią produktów firmy 
Apple – zegarkami 
Apple Watch. Jednak 
9. marca najgłośniej 
mówiono o nowym 
laptopie. I to rów-
nież nie był koniec 
ciekawostek na po-
kazie Apple zorgani-
zowanym pod nazwą 
„Spring Forward”.

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI
@pemmax

»

https://twitter.com/pemmax
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Telewizja bez granic
Koniec przymusowego wiązania się umo-

wami z operatorami sieci kablowych i  tele-
wizyjnych. Apple zapowiada duże zmiany 
na tym rynku rozrywki. Wydaje się, że na 
tym polu znalazł też potężnego sprzymie-
rzeńca – HBO – jedną z najlepszych stacji te-
lewizyjnych na świecie. Od kwietnia usługa 
HBO Now będzie dostępna na urządzeniach 
Apple TV. Za kwotę 14,99 dolarów klienci 
otrzymają dostęp do wszystkich produkcji 
(w  tym archiwalnych) tej stacji telewizyjnej. 
Niestety funkcja ta będzie dostępna tylko 
na terytorium Stanów Zjednoczonych (przy-
najmniej na razie). Zapowiada się ogromna 
rewolucja w  sposobie sprzedaży kanałów 
telewizyjnych. The Wall Street Journal przypuszcza, że trwa-
ją rozmowy z gigantami medialnymi, których wynikiem ma 
być udostępnienie takich kanałów, jak: MTV, Animal Planet, 
Discovery, ABC, Fox i innych na urządzeniach Apple TV.

iPhone na usługach medycyny
Apple pracuje nad narzędziem, które ma pomóc oso-

bom przewlekle chorym w  codziennym zmaganiu się ze 
skutkami ich przypadłości. Środowisko ResearchKit ma uła-
twić tworzenie programów medycznych dla osób z  par-
kinsonem, cukrzycą czy astmą. Plany Apple na tym polu 

są bardzo rozległe, a  współpraca z  ośrodkami naukowymi 
i  szpitalami ma pomóc w  budowaniu przyjaznych aplika-
cji dla osób chorych. Apple pokazuje swoje szlachetne ob-
licze, przekazując środki na rozwój tego typu projektów.  
Co ważne ResearchKit będzie rozpowszechniany na zasa-
dach Open Source – otwartego kodu dostępnego dla wszyst-
kich zainteresowanych.szlachetne oblicze, przekazując środki 
na rozwój tego typu projektów. Co ważne ResearchKit będzie 
rozpowszechniany na zasadach Open Source – otwartego 
kodu dostępnego dla wszystkich zainteresowanych.

»
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Nowy MacBook 
Pokaz nowego laptopa wywołał najwięcej dyskusji.  

Niewątpliwie jest to duży krok do przodu i  trzeba tu 
powiedzieć wyraźnie, że inżynierowie Apple wykonali 
ogrom pracy, projektując nowego MacBooka. Ekran 12″ 
Retina o rozdzielczości 2304 x 1440 pobiera o 30% mniej 
energii niż poprzednia generacja komputerów. Stworzo-
no laptopa, którego układ logiczny jest o 67% mniejszy 
niż MacBooka Air 11″. Waga komputera sięga 0,92 kg.  
Pomimo tak daleko idącej miniaturyzacji i  braku kom-
promisów w sferze jakości obrazu komputer ten pozwoli 
na 9 godzin pracy w sieci. Nowy MacBook to także nowa 
klawiatura opierająca się na całkowicie innym mechani-
zmie reakcji klawisza pod naciskiem palca, a także nowy 
gładzik z  funkcją kontroli nacisku – Force Touch. Jednak 
największym echem odbiło się w środowisku użytkowni-
ków użycie tylko jednego portu USB-C. Złącze to pozwala 
przesyłać obraz na zewnętrzny monitor, kopiować dane, 
a równocześnie jest ładowarką. Osobiście nie będę pła-
kał za USB 3.0. Za rok większość pamięci przenośnych 
i dysków będzie obsługiwała ten standard. Martwi mnie 
natomiast obecność tylko jednego złącza w tym kompu-
terze. Będziemy mogli dokupić odpowiednie przejściówki 
w sklepie Apple, które rozwiążą problem równoczesnego 
ładowania i  transferu danych. Jednak jest to koszt pra-
wie 80$, który podnosi cenę nie tak taniego przecież 
komputera. Za model z procesorem 1,1GHz Intel Core M 
przyjdzie nam zapłacić 6299 zł. Procesor taktowany czę-
stotliwością 1,2GHz to wydatek 7799 zł. Komputery są 
dostępne w kolorach: srebrny, złoty i gwiezdna szarość. 
Sprzedaż MacBooka rozpocznie się 10 kwietnia.

Jeszcze szybsze MacBooki Air i MacBooki Pro
Apple odświeżyło również linie komputerów przeno-

śnych. Jak zaznaczył Philip Schiller, jest to znacząca ak-
tualizacja dla wszystkich laptopów z Cupertino. Zarówno 
seria 13″ modeli Pro, jak również 11″ i 13″  Airy otrzymała 
nowe procesory Intela piątej generacji. Zmiany w nowych 
modelach sięgnęły również kart graficznych. MacBooki 

są napędzane teraz procesorami o częstotliwości 3,1 GHz 
oraz 3,4 GHz. Za wyświetlanie obrazu odpowiada układ 
graficzny Intel Iris 6100. Przeniesiono tu również gładzik 
z  MacBooka obsługujący technologię wyczuwania siły 
nacisku Force Touch. MacBooki Air działają na bazie po-
dzespołów: Intel Core i7 2,2 GHz, port Thunderbolt 2 oraz 
karty graficznej Intel HD 6000. Nowe dyski montowane 
w tych laptopach mają być dwa razy szybsze od tych, jakie 
były instalowane w poprzedniej generacji komputerów.

Apple Watch
Głównym punktem prezentacji był Apple Watch.  

Zapowiadany już rok temu przez Tima Cooka produkt był 
najbardziej wyczekiwaną częścią tej konferencji. Najważ-
niejsza informacja, która dotarła do klientów, a  która nie 
była do tej pory znana, to data premiery zegarka. 24 kwiet-
nia klienci w  Australii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niem-
czech, Hongkongu, Japonii, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach 
Zjednoczonych będą mogli kupić nowy produkt w portfo-
lio firmy Apple. Przedsprzedaż rozpocznie się 10 kwietnia. 
Zegarki będą dostępne w trzech kolekcjach: Apple Watch 
Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition. W każdym z tych 
modeli będą dostępne dwie wielkości ekranu: 38mm. 
i 42mm. Wraz z premierą zegarków mamy uzyskać dostęp 
do nowych aplikacji: Instagram, Twitter, Nike+ czy Shazam.  
          5
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Samsung GALAXY S6     CENA: Od 699€
Firma Samsung wprowadziła na rynek największe-

go konkurenta dla iPhone’a  – Samsunga GALAXY S6.  
Obudowa telefonu została wykonana z  metalu i  szkła 
Corning Gorilla Glass 4. Wyświetlacz 5,1″ potrafi wyświe-
tlać obraz w rozdzielczości 2560x1440 px. Wbudowany 
aparat potrafi wykonać zdjęcie w  rozdzielczości 16MP. 
Nowy telefon współpracuje z  płatnościami mobilnymi 
Samsung Pay, które będą chronione poprzez system 
skanowania linii papilarnych. Telefon będzie dostęp-
ny od 10 kwietnia w konfiguracjach z pamięcią 32 GB,  
64 GB bądź 128 GB.

www.samsung.com

Oto kłódka na rower dopasowana do Twojego iPho-
ne’a i Apple Watcha. Ten zamek posiada wszystko, co 
inteligentne urządzenia mieć powinny. Do otworze-
nia zamka wystarczy Ci urządzenie z  iOS, nie musisz 
dźwigać pęku kluczy. Wbudowany akcelerometr jest 
równocześnie czujnikiem aktywującym alarm pod-
czas próby nieautoryzowanego dostępu do U-Locka. 
Dzięki wbudowanej funkcji udostępniania w aplikacji 
Noke będziemy mogli zdalnie otworzyć znajomym 
kłódkę i  pożyczyć im rower. Noke U-Lock posiada 
również możliwość śledzenia poprzez GPS miejsca, 
gdzie zaparkowaliśmy nasz pojazd. Nic dodać, nic ująć  
– zamek na rower niemal idealny.  

www.fuzdesigns.com

Noke U-Lock      CENA: 99$

Chromebook Pixel 2    CENA: Od 900$
Google zaprezentował nowego laptopa Chromebook 

Pixel z portem USB-C. Sprzęt pracuje pod kontrolą sys-
temu Chrome OS. Komputer posiada dotykowy ekran 
o przekątnej 12,85 cala i rozdzielczości 2560x1700 pik-
seli. Cały sprzęt napędza procesor Intel Core i5 2,2 GHz. 
Google wciąż mocno ogranicza zasoby pamięci swo-
jego komputera, zmuszając użytkowników do pracy 
w chmurze. Z  tego powodu nowy Pixel posiada zaled-
wie 32 GB powierzchni dyskowej (w wyższej konfiguracji 
64 GB). Komputer może pochwalić się baterią, na której 
będziemy pracować do 12 godzin.   

www.google.com

NOWOŚCI SPRZĘTOWE

http://www.samsung.com/pl/promotions/galaxy/
http://fuzdesigns.com/pages/noke
http://www.google.com/chromebook/pixel/
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Sony ma ogromną chęć wprowadzić technologię wir-
tualnej rzeczywistości (VR) do swoich gier. Ujawniono 
w ostatnim czasie, że trwają prace nad projektem Mor-
pheus – specjalnych gogli do trójwymiarowej rozrywki. 
Obraz wyświetlany jest na ekranie OLED o rozdzielczo-
ści 1920xRGBx1080px odświeżanej przy częstotliwości 
120 Hz. Specjalne sensory na hełmie będą współpraco-
wały z kamerą konsoli PS Camera i  rejestrowały ruchy 
gracza. Cena i data premiery nie są znane.

Projekt Morpheus     CENA: B.d.

TP-Link CPE210        CENA: 230ZŁ

BlackBerry P’9983

Już nie chcemy ograniczać swojego dostępu do sieci 
jedynie w  kubaturze mieszkania. Wychodząc na prze-
ciw temu problemowi, TP-Link wprowadził na rynek 

urządzenie CPE210. Dzięki niemu 
skutecznie będziemy mogli posze-
rzyć zasięg sygnału Wi-Fi i  prze-
nosić go na znaczne odległości 
nawet w  trudnych warunkach at-
mosferycznych. W  wodoodpor-
nej obudowie zamknięto nadajnik 
o wysokiej mocy i czułości znacznie 
przewyższający parametrami tra-
dycyjne przekazywanie sygnału Wi-
-Fi. TP-Link CPE210 może pracować 
w  temperaturach od –30°do +70°. 
Sprzęt posiada również wbudowa-
ny system ochrony przed wyłado-
waniami atmosferycznymi.

www.tp-link.com.pl

Wygląd kolejnego telefon BlackBerry został stwo-
rzony przez projektantów z firmy Porsche. Cena?  
Bagatela 1650€. Do jego wykonania użyto najwyższej 
jakości materiałów: skóry, szkła, grafitu i stali. P’9983 
posiada ekran o przekątnej 3,1 cala z klasyczną klawia-
turą QWERTY, z której słynie BlackBerry. 64 GB będzie 
musiało wystarczyć na wszystkie dane, jakie będziemy 
chcieli zapisać w telefonie. Nowa słuchawka powinna 
wytrzymać 14 godzin rozmów.   

www.us.blackberry.com

NOWOŚCI SPRZĘTOWE

http://www.tp-link.com.pl/products/details/?categoryid=&model=CPE210#over
http://us.blackberry.com/smartphones/blackberry-p9983/overview.html
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Kto powiedział, że technologią interesują się tyl-
ko mężczyźni? Z  tego założenia wyszli twórcy torebki 
o nazwie Leoth, naszpikowanej elektroniką, wykonanej 
z najlepszej jakości skóry i po prostu pięknej. A co znaj-
dziemy w  jej wnętrzu? Wbudowany akumulator o  po-
jemności 6000 mAh pozwalający na ładowanie kilku 
urządzeń naraz. Latarkę oświetlającą wnętrze torebki 
oraz „Keep it Safe”, czyli ukrytą kieszeń do przechowy-
wania Twoich najcenniejszych skarbów. Leoth to weara-
bles w najlepszym wydaniu.

www.kickstarter.com

Leoth – torebka dla kobiety-geek 

Portfel Bellroy Carry Out 

Hydrogen-1 

Bellroy to marka znana i  ceniona. Portfele sygno-
wane logo tej firmy to esencja komfortu, ale przede 
wszystkim minimalizmu. Nie inaczej jest z  modelem 
Carry Out, w  którym upchniecie praktycznie wszyst-
ko, co znajdziecie w  kieszeniach spodni. Od bilonu 
i  banknotów, przez dokumenty, karty kredytowe  
aż po iPhone’a. Po otwarciu Carry Out czeka Was także 
niespodzianka. Drugi miniportfel na karty kredytowe 
i banknoty.

www.bellroy.com

Wiosna coraz bliżej. Czas odkurzyć swoje stare buty 
lub… kupić nowe. Świetną propozycję na nadchodzą-
cą wiosnę prezentuje marka Hydrogen-1, której motto 
to wygoda i elegancja w jednym. Wszystkie modele tej 
marki cechują się minimalizmem, komfortem i estetyką 
wykonania. Nie można odmówić im także stylowości. 
Redakcji przypadł do gustu model FI114. Panie znajdą 
także coś dla siebie.

GADŻETY

www.hydrogen-1.com

https://www.kickstarter.com/projects/msmcintosh/leoht-tech-handbags-made-beautifully 
http://bellroy.com/wallets/carry-out-wallet
http://hydrogen-1.com
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PRZEGLĄD APLIKACJI MIESIĄCA OSX

W przypadku gdy potrzebujemy poznać swój własny 
adres IP, z tą aplikacją będziemy go mieć zawsze w Noti-
fication Center (o ile sobie tego zażyczymy). Dodatkowo 
program pokaże nam nazwę dostawcy internetu, lokal-
ny numer IP oraz mapkę z geolokalizacją numeru IP. Po-
wyższe informacje można w  szybki sposób skopiować 
do schowka, by przesłać je gdzieś dalej.

www.itunes.apple.com

IPinator         CENA: 3,99€

Breaking (jest też na iOS)       CENA: 4,99€
Kolejna aplikacja mieszcząca się w Centrum Notyfikacji. 

Tym razem w  widgecie znajdziemy informacje z  serwi-
sów, które wskaże-
my jako źródło. Po 
kliknięciu na tytuł 
newsa, zostaniemy 
od razu przeniesie-
ni do strony www. 
Czy agregator treści 
w  centrum notyfi-
kacji to na pewno 
najlepsze rozwiąza-
nie pod względem 
użyteczności Noti-
fication Center? Na 
to pytanie niech od-
powie sobie każda 
osoba, która stanie 
przed chęcią zaku-
pu Breaking.

itunes.apple.com

GAget (jest też wersja na iOS)  CENA: 2,99€

Alternote (wersja beta)       BEZPŁATNY

Nazwę aplikacji należy 
rozszyfrować jako Google 
Analytics widget. Jeśli prze-
raża nas mnogość infor-
macji na stronie statystyk 
Google i  wystarczą nam 
podstawowe informacje 
o  odwiedzinach naszej 
strony, podane w  ładnej 
formie cyfrowo-graficz-
nej, to ta aplikacja może 
nam się spodobać. Po jej 
instalacji statystyki będą 
dostępne pod jednym 
ruchem palców… o ile na-
prawdę potrzebujemy co 
chwilę sprawdzać, ile osób 
odwiedziło danego dnia 
naszą witrynę.

www.itunes.apple.com

Nowocześnie wyglądający edytor tekstu, który może być 
również alternatywnym klientem Evernote. Do tworzonych 
tekstów możemy dodać obrazek czy listę zadań do zrobienia. 
To, co zasługuje na duży plus, to drzewo notatników i doku-
mentów, które znajduje się po lewej stronie okna programu. 
Program ma również dostępny tryb „distraction free” pozwa-
lający skupić się na treści. Jest również przełącznik na tryb 
nocny zmieniający kolorystykę całego interfejsu.

www.alternoteapp.com

https://itunes.apple.com/pl/app/ipinator/id959111981
https://itunes.apple.com/pl/app/breaking-news-in-your-today/id940103986?ls=1&mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/gaget-simple-widget-for-google/id968487158?mt=12
http://alternoteapp.com
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PRZEGLĄD APLIKACJI MIESIĄCA iOS

Lubisz Flappy Bird? A może wręcz odwrotnie: irytowa-
ła Cię ta gra? Podobne odczucia miałem przy Lastronaut. 
To niekończący się bieg uzbrojonego ludzika, który jest 
atakowany przez maszyny chcące zniszczyć ludzkość. 
Całość okraszona grafiką rodem z Commodore 64. Ste-
rowanie jest tak samo proste jak grafika czy pomysł na 
grę. Prawa strona ekranu to strzał, lewa to skok. Podczas 
biegu możemy czasem odpocząć, podziwiając 8-bitowe 
slow-motion w wykonaniu naszego bohatera.

www.itunes.apple.com

Lastronaut          BEZPŁATNY

OneEdit Pro                       CENA: 2,99€
Minikombajn do podstawowych edycji plików gra-

ficznych. Możliwości programu nie ograniczają się do 
nakładania filtrów, dodawania napisów i ramek. Dodat-
kowo możemy zmie-
niać rozdzielczość 
obrazka, obracać 
go, odbijać lustrza-
nie, oraz zmieniać/ 
usuwać dane GPS. 
Aplikacja ma rów-
nież dość bogate 
możliwości ekspor-
towania pliku wyni-
kowego w  różnych 
formatach, w  róż-
ne miejsca zarówno 
w internecie, jak i na 
telefonie.

itunes.apple.com

Black - B&W Film Emulator     BEZPŁATNY

Dart Mobile          BEZPŁATNY

Zamiana fotografii na 
ich czarno-białe wersje 
nie jest niczym specjal-
nym, jednak efekty filtrów 
tej aplikacji są fantastycz-
ne. Z  założenia mają one 
odwzorowywać prawdzi-
we klisze aparatów analo-
gowych. Z  uwagi na fakt, 
że aplikacja jest darmowa, 
polecam spróbować jej na 
kilku własnych fotogra-
fiach. Ja byłem zauroczo-
ny tym, co otrzymałem. 
Oprócz filtrów są również 
do dyspozycji inne narzę-
dzia, jak winietowanie, 
zmiana kontrastu czy edy-
cja krzywej.

www.itunes.apple.com

Aplikacja do szybkiego wysyłania e-maili zawierających py-
tanie oraz kilka proponowanych odpowiedzi. Pytanie od wy-
syłającego znajduje się w  tytule e-maila, natomiast w  treści 
znajdują się odpowiedzi. Idea oraz prostota tego rozwiązania 
zawarta jest w fakcie, że odbiorca otrzymuje wiadomość z ład-
nymi, klikalnymi przyciskami-odpowiedziami na zadane pyta-
nie. Wystarczy pojedyncze kliknięcie w wybrany przycisk (oraz 
ewentualne zaakceptowanie wysłania wiadomości) i pytający 
otrzymuje odpowiedź drogą mailową.

  www.itunes.apple.com

https://itunes.apple.com/app/lastronaut/id805839157
https://itunes.apple.com/us/app/oneedit-pro/id405952381?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/black-b-w-film-emulator/id939009354?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/dart-mobile/id961618264?mt=8
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Niezawodne zasady web designu. 
Projektowanie spektakularnych  
witryn internetowych

Aby użytkownik mógł swobodnie poruszać się po 
sieci w  różnych miejscach i  na różnych urządzeniach, 
konieczne jest rozwijanie coraz bardziej zaawansowa-
nych, wygodniejszych i  szybszych aplikacji interneto-
wych działających po stronie serwera. Do niedawna 
większość tych aplikacji była pisana w  językach PHP, 
Python lub Java, obecnie natomiast ogromną popular-
ność zdobywają w  tej dziedzinie język C# i  platforma 
MVC. Książka jest właśnie rozszerzeniem tej tematyki, 
to zbiór praktycznych wskazówek i objaśnień pozwala-
jących w krótkim czasie rozpocząć przygodę z  tworze-
niem aplikacji internetowych. Już teraz poznaj proces 
powstawania kodu aplikacji i  jego wdrażania przy uży-
ciu różnych narzędzi.

Wydawnictwo Helion 2015
www.helion.pl

NOWOŚCI WYDAWNICZE
C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie  
nowoczesnych portali internetowych

Jak nauczyć programistę tworzyć atrakcyjne, eleganc-
kie i estetyczne strony WWW bez pomocy grafika? W tej 
bogato ilustrowanej książce znajdziesz odpowiedzi na te 
pytania. Poznasz najlepsze zasady projektowania stron 
internetowych, zdobędziesz wiedzę na temat dobiera-
nia kolorów, tworzenia układów stron oraz korzystania 
z  tekstur. Książka kładzie nacisk na tworzenie respon-
sywnych stron, które prezentują się dobrze zarówno  
na dużych, jak i małych ekranach.

Wydawnictwo Helion 2015
www.helion.pl

http://helion.pl/ksiazki/c-6-0-i-mvc-5-tworzenie-nowoczesnych-portali-internetowych-krzysztof-zydzik-tomasz-rak,c6mvc5.htm 
http://helion.pl/ksiazki/c-6-0-i-mvc-5-tworzenie-nowoczesnych-portali-internetowych-krzysztof-zydzik-tomasz-rak,c6mvc5.htm 
http://helion.pl/ksiazki/niezawodne-zasady-web-designu-projektowanie-spektakularnych-witryn-internetowych-wydanie-iii-jason-beaird-james-george,nieza3.htm 
http://helion.pl/ksiazki/niezawodne-zasady-web-designu-projektowanie-spektakularnych-witryn-internetowych-wydanie-iii-jason-beaird-james-george,nieza3.htm 
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Kultura pisania
Wyobraźmy sobie świat bez słowa pisanego. Ludzi, którym 
pokazany długopis kojarzy się z różnymi czynnościami, ale 
nie z tą najbardziej oczywistą dla nas. Taka wizja nie jest 
niemożliwa do urzeczywistnienia. Właściwie nasz gatunek 
realizuje ją z determinacją od dłuższego już czasu. 

PAWEŁ RATAJCZAK
@pawelratajczak

https://twitter.com/pawelratajczak/
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W obecnych czasach, zdominowanych 
przez multimedialne środki prze-
kazu, kultura pisania zanika. Pisa-

nia odręcznego, kaligrafii. Wystarczy przejrzeć 
zeszyty (tak, jeszcze istnieją) młodych ludzi 
uczących się w  szkołach podstawowych lub 
gimnazjach. Chaotyczne kulfony zastąpiły wy-
pracowane przez ćwiczenia, sprawne pocią-
gnięcia długopisu w  starannie prowadzonych 
zeszytach w linie.

Oglądając ten dorobek ówczesnego po-
kolenia zaczynam tęsknić za czasami, 
w  których hasło „język polski” przywodziło  
na myśl długie godziny przepisywania wy-
pracowań i  towarzyszący temu ból ręki. 
Niestety tej „ewolucji” nic nie jest w  stanie 
zatrzymać, a klasyczny homo scribens zosta-
nie zastąpiony przez człowieka znającego tyl-
ko wygląd klawiatury w swoim komputerze, 
smartfonie czy tablecie.

Początki pisma
Człowiek w sposób naturalny od zawsze 

dążył do porozumiewania się. Na początku 
były to proste gesty, później prymitywne 
rysunki, do dziś odnajdywane na ścianach 
jaskiń, a  datowane na tysiące lat p.n.e.  
Naturalną koleją rzeczy było, że ten sposób 
komunikacji przestał wystarczać. W  efek-
cie tego nasz przodek stworzył pismo. 
Pismo jakże różne od obecnie znanego, 
ale pozwalające na przekazanie znacznie 
większej ilości informacji niż wcześniej sto-
sowane formy. Najstarsze formy pisma to 
pismo obrazkowe (piktograficzne). Ich wiek 
sięga IV wieku p.n.e. 

Co ciekawe, mimo dynamicznego rozwoju 
pisma piktografia przetrwała do dnia dzisiej-
szego. Używamy jej na co dzień i nie wyobra-
żamy sobie bez niej komunikacji. Elementy 
pisma obrazkowego znajdziemy wszędzie. 
Są nimi znaki drogowe, znaki rozmieszczane 
w środkach komunikacji publicznej, a nawet 
emotikony używane podczas prowadzenia 
konwersacji w  sieciach społecznościowych, 
rozmowach SMS-owych etc.

Przełom
Przełomem w  „dyscyplinie” piśmienni-

czej było wynalezienie pisma drukowanego, 
przenoszonego na materiał (także papier) 
za pomocą wykonanych czcionek i  farby. 
Chociaż ta technika została pierwszy raz 
wykorzystana w Chinach około roku 105, to 
za ojca pisma drukowanego uważa się Jana 
Gutenberga. W tych czasach jednakże królo-
wał analfabetyzm. Umiejętność pisania i czy-
tania posiadali nieliczni. Wśród nich mnisi 
przepisujący stare manuskrypty, Biblię i inne 
ważne dokumenty. Językiem wykorzystywa-
nym do tego celu była łacina.

Niemniej jednak moment, w  którym po-
wstała pierwsza drukarnia, można uwa-
żać za początek końca pisania odręcznego.  
Nic na to nie wskazywało przez długie wie-
ki, ludzkość nadal z  powodzeniem używała 
tuszu i pióra. Dopiero w 1714 roku brytyjski 
inżynier Henryk Mill, wynajdując urządzenie 
pozwalające na pisanie pojedynczymi czcion-
kami na papierze, przypieczętował powolną 
utratę zdolności, którą przed wiekami po-
siedliśmy w naturalny sposób. Tym urządze-
niem była oczywiście maszyna do pisania.

Czasy obecne
Co prawda, maszyny do pisania nigdy nie 

stały się powszechnymi narzędziami służą-
cymi do przekazywania informacji. Była to 
raczej domena urzędów, dziennikarzy i pisa-
rzy. Jednakże kolejnym etapem w tej ewolucji 
był komputer, powszechny dostęp do inter-
netu oraz telefony pozwalające na przekazy-
wanie sobie nie tylko informacji głosowych, 
ale także tekstowych.

Gdzieś w  tej historii zgubiliśmy faksy, te-
leksy i wiele innych urządzeń, ale umówmy 
się, że są to poboczne elementy potwier-
dzające tylko zanik form pisania odręcznego  
na korzyść pisma drukowanego.

Przyszłość
Nie ma sensu walczyć z czymś, co jest nie-

uchronne. Pisanie „maszynowe” stało się 
chlebem powszednim. Piszemy namiętnie, 
szybko. Czasami najpierw piszemy, a później 

„
Wyobraźmy 
sobie świat bez 
słowa pisanego. 
Ludzi,  
którym poka-
zany długopis 
kojarzy się 
z różnymi czyn-
nościami, 
ale nie z tą naj-
bardziej oczy-
wistą dla nas. 
Taka wizja nie 
jest niemożliwa 
do urzeczywi-
sniena.  
Właścwie nasz 
gatunek reali-
zuje ją z de-
terminacją od 
dłuższego już 
czasu. 

»                   ”
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myślimy, a  przecież umiejętność myślenia jest tak stara 
jak sam człowiek.

Skoro nie da się powrócić do czasów, w których otrzy-
many list pachniał talkiem lub perfumami, a  jego treść 
była równie ważna jak forma, w jakiej został przekazany, 
to może warto skupić się na tym, jakie narzędzia obecnie 
posiada człowiek oraz czy jakość przekazu stoi na równie 
wysokim poziomie co kiedyś.

Edytory tekstu, notatniki,
czyli narzędzia współczesnego człowieka

Bez wątpienia żyjemy w pięknych czasach. Na własne 
oczy możemy doświadczać ewolucji i rewolucji w różnych 
dziedzinach życia. Najbardziej dynamicznie i  spektaku-
larnie rozwija się przemysł technologiczny. Jak grzyby po 
deszczu wyrastają firmy prezentujące coraz to nowe roz-
wiązania, a obecne komputery posiadają moc obliczenio-
wą, o jakiej nie mógłby pomarzyć Alan Turing projektujący 
swoją maszynę.

Komputery wraz ze swoim rozwojem przejęły także za-
dania, jakie spełniały maszyny do pisania. Te ostatnie zo-
stały zastąpione przez sprzęt komputerowy praktycznie 
wszędzie. Łatwość obsługi i  możliwości, jakie daje opro-
gramowanie pozwalające na pisanie tekstu, są nie do 
podważenia nawet przez najbardziej zagorzałych wielbi-
cieli pisma odręcznego. Jeśli dodamy do tego technologię 
pozwalającą na dzielenie się treścią lub możliwość rozpo-
częcia pisania na jednym urządzeniu, a dokończenie go na 
innym praktycznie w czasie rzeczywistym, to otrzymamy 
coś, nad czym nie można przejść do porządku dziennego.

Wbrew powszechnej opinii pierwszy edytor tekstu 
o  nazwie Electric Pencil został stworzony tylko dlatego,  
że jego autor, Michael Shrayer, chciał oprócz tworzenia 
oprogramowania pisać na tym samym komputerze także 
jego instrukcje obsługi.

Większość użytkowników zapytanych o  edytor tek-
stu wymieni na pierwszym miejscu Microsoft Word. 
Nie jest to nic dziwnego, ponieważ przez długie lata fir-
ma z  Redmond z  powodzeniem utrzymywała monopol  
na najpopularniejszy system komputerowy skierowany 
do przeciętnego użytkownika, Windows, a co za tym idzie 
i oprogramowanie dla niego tworzone, czyli pakiet Office, 
którego integralną częścią jest Ms Word. Na szczęście nie 
jest on jedynym dostępnym narzędziem, a jego alternaty-
wy są równie ciekawe.

Zostańmy przez chwilę jeszcze przy oprogramowaniu 
firmy Microsoft, gdyż na początku marca światło dzien-
ne ujrzał nowy, odświeżony pakiet Office dla kompute-
rów Mac. Na razie co prawda jest to wersja Preview (beta),  
ale już teraz zapowiada się on doskonale. Tworzenie do-
kumentów tekstowych w  dołączonym Wordzie nabrało 
nowej jakości, co prawdopodobnie zmusi konkurencję  
do weryfikacji swoich planów i jeszcze bardziej wytężonej 
pracy, na czym w sumie skorzystamy my, użytkownicy.

Wróćmy jednakże do pisania... Word, najpopularniejszy 
edytor tekstu, stał się także edytorem najbar-
dziej znienawidzonym. Jego sposób formato-
wania dokumentów przyprawiał i przyprawia 
nadal o  dreszcze niejedną osobę. Brak zgod-
ności dokumentów wstecz do dziś jest ka-
rygodnym niedopatrzeniem, sprawiającym,  
że przyjemność pisania sprowadza się do bo-
lesnego obowiązku.

Dlatego też powstały alternatywy, pozwala-
jące na „projektowanie” dokumentów w sposób 

»
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uproszczony, ale bez utraty ważnego formatowania, które 
nadaje ton dokumentom, tak jak kiedyś nadawał je charak-
ter pisma osoby piszącej.

Od jakiegoś czasu coraz większą popularność zdoby-
wa markdown. Język znaczników służący do formatowa-
nia tekstu w sposób naturalny z wykorzystaniem znaków 
dostępnych na klawiaturze. Jest on niezależny od urzą-
dzenia, a  do jego wykorzystania potrzebny jest wspie-
rający go edytor tekstu. Zapis dokumentów odbywa się 
w czystym tekście, przez co jest możliwy do odtworzenia 
także w  każdym innym edytorze. Twórcom markdown, 
Johnowi Gruberowi i Aaronowi Swartzowi, podczas two-
rzenia tego języka przyświecał tylko jeden cel – całkowita 
prostota. Nauka języka trwa bardzo krótko i nie wymaga 
żadnych zdolności programistycznych. Natomiast lista 
edytorów jest na tyle długa, że każdy powinien znaleźć 
coś dla siebie.

Najbardziej popularne to Byword, iA Writer, Typed, 
Ulysses czy WriteRoom. Każdy z nich inaczej podchodzi 
do sposobu pisania, dostarczając nam autorskich roz-
wiązań mających na celu jak najlepsze usprawnienie pro-
cesu twórczego. Każdy z nich także może być zastąpiony 
przez inny. Na tym właśnie polega urok markdown. Pro-
ducenci oprogramowania nie spoczęli jednakże na lau-
rach. Dzięki możliwościom, jakie daje Apple, edytory 
tekstu zawitały na iPhone’a  oraz iPada, a  łatwość udo-
stępniania dokumentów w  chmurze oraz najnowsze 
technologie pozwalają na szybkie dokończenie pisania 
na dowolnym innym urządzeniu.

Inną grupą edytorów są proste notatniki. Ich zadaniem 
jest gromadzenie pomysłów, spostrzeżeń lub tworzenie 
prostych list zadań. Jeżeli zechcecie prowadzić własny 
pamiętnik, wystarczy sięgnąć po Day One. Dzięki nie-

mu zanotujecie każdą myśl i  okrasicie ją multimediami. 
Wszystko w kolejności chronologicznej. Często tworzycie 
podręczne notatki? Nic prostszego, nada się do tego No-
tebooks 7 ze swoim zaawansowanym systemem lub pro-
sty i ładny Notefile. Hitem ostatnich dni jest kontekstowy 
GhostNote, którego recenzję możecie przeczytać w  tym 
wydaniu magazynu. Aplikacja pozwala na dodawanie no-
tatek praktycznie do każdego pliku, strony www etc.

Osoby nostalgicznie spoglądające na stare czasy mogą 
spróbować swoich sił z aplikacjami pozwalającymi na pi-
smo odręczne za pomocą specjalnego stylusa lub po 
prostu palca. Przykładowe programy to Penultimate lub 
Notability. Jest to jednakże tylko marna namiastka papie-
ru i długopisu.

Pisanie a kultura
Jak widzicie homo modernus potrafił zapewnić sobie 

przetrwanie także w tej dziedzinie. Czasami tylko doskwie-
ra mu fizyczny brak dotyku szorstkiego papieru, jego za-
pachu i przyjemności kreślenia liter. Charakter twórcy listu 
wyrażany przez nacisk pióra na papier i kształt czcionki 
został zastąpiony podkreśleniami, wytłuszczeniami, inter-
punkcją i emotikonami. To tak, jakbyśmy nagle papeterię  
i atrament zamienili na drukowany komiks. Można i tak, 
ale to chyba droga na skróty.

A kultura pisania? Ta nie powinna ulec zmianie. Pisząc 
cokolwiek i gdziekolwiek, miejmy świadomość, że zosta-
wiamy tam kawałek siebie. Jest takie powiedzenie, że czło-
wieka można poznać po butach, jakie nosi. Ja uważam,  
że także po tym, co pisze i w jakiej formie. Nawet jeśli ro-
bimy to anonimowo, to róbmy to z klasą. Nie hejtujmy, 
używajmy polskich znaków skoro gęśmi nie jesteśmy. Po-
każmy, że co jak co, ale kulturę pisania mamy wysoką.    5



Podczas ostatniej prezentacji „Spring 
forward” Apple pokazało światu zupeł-
nie nowy komputer – MacBooka. Nazwa 
jest stara, ale konstrukcja zupełnie nowa. 
MacBook to od teraz najlżejszy, najcieńszy 
i najbardziej mobilny komputer w historii.

Nowy MacBook ma kilka cech, dzięki któ-
rym nie sposób go pomylić z niczym innym. 
Jest cieńszy od MacBooka Air, ale ma ekran 
Retina, podobnie jak MacBook Pro. Nie ma 
praktycznie żadnych złączy i można go zamó-
wić, podobnie jak iPhone’a czy iPada w trzech 
kolorach – srebrnym, szarym i złotym.

MacBook ma jeszcze kilka innych cech, któ-
rych nie widać na zewnątrz, a które są, cokol-
wiek by mówić, przełomowe w historii rozwoju 
komputerów osobistych.

Kto wybierze 
nowego 
MacBooka
i dlaczego cena 
nie ma znaczenia

»

MICHAŁ
MASŁOWSKI
@mmmaslov

https://twitter.com/mmmaslov
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Brak wiatraków
MacBook to pierwszy komputer na rynku bez aktyw-

nego chłodzenia. W środku nie znajdziemy ani jednego 
wiatraka. Nowe energooszczędne procesory Intel Core 
M dają taką możliwość. Przyznam się, że z niepokojem 
czekam na testy wydajności tego sprzętu. Brak chło-
dzenia powoduje to, że procesory nie będą mogły się 
za mocno grzać, co zapewne odbije się na ich prędkości 
działania. Z drugiej jednak strony mamy przykład iPada. 
Też nie znajdziemy w nim ani jednego wiatraka, a prze-
cież na wydajność np. iPada Air 2 nie można narzekać. 
iPad to jednak tablet i nikt nie wymaga od niego np. jed-
noczesnego eksportu pliku w  GarageBandzie i  odtwa-
rzania filmu na Youtube. Brak wiatraków powoduje to, 
że nowy MacBook będzie absolutnie cichym sprzętem. 
Nie będzie po prostu miało co szumieć, choćby kompu-
ter nie wiadomo jak ciężko pracował. Z jednej strony jest 
to fascynujące, z drugiej jednak jestem bardzo ciekawy, 
jak ten komputer sobie poradzi w  pracy pod obciąże-
niem – np. z uruchomioną przeglądarką z kilkunastoma 
kartami w  połączeniu z  rozmową wideo prowadzoną 
przez Skype’a. Oczywiście mam obawy, jednak gdybym 
miał chwilę powróżyć, jak będzie wyglądała przyszłość, 
to tak za kilka lat będą skonstruowane wszystkie lapto-
py (przynajmniej te od Apple).

Z rzeczy, których wcześniej nie było, a o których na-
leży wspomnieć, to zmieniona konstrukcja klawiszy, 
a także inny touchpad. Ten ostatni będzie rozpoznawał 
siłę nacisku, co daje możliwość wprowadzenia kilku no-
wych gestów.

Tylko jedno złącze
Ale to wszystko jest mało istotne w porównaniu z naj-

bardziej widoczną i  najbardziej spektakularną zmianą. 
Komputer nie ma praktycznie żadnych zewnętrznych 
złączy. Jest jedno – nowe złącze USB 3.1 zamknięte w no-
wej obudowie, tzw. USB-C.

Złącze USB-C ma w  tym komputerze zastąpić nam 
wszystko. Za jego pomocą komputer będzie zasilany, 
będzie można podłączyć urządzenia peryferyjne (w koń-
cu to USB), jak również będzie można wyprowadzić sy-
gnał wideo. Jest tylko jeden problem: bez odpowiedniej 
przejściówki nie będzie można tego zrobić jednocześnie. 
Koniec ze starymi nawykami, które każą nam podłączać 
do laptopa zewnętrzny monitor, myszkę, dysk twardy 
i  oczywiście zasilanie. Kto chce mieć na biurku takie-

go jeża, ten musi poszukać sobie innego komputera.  
Jest oczywiście wspomniana już, niezwykle droga (379 zł) 
przejściówka. Pozwala ona na jednoczesne ładowanie 
komputera (złącze USB-C), podłączenie zewnętrznego 
monitora (po VGA lub HDMI) i sprzętu peryferyjnego po 
zwykłym USB. Ale po pierwsze musimy taką przejściów-
kę mieć, nosić ją przy sobie, pamiętać, aby jej nie zgubić, 
a po drugie i tak jesteśmy ograniczeni do jednego USB.

Koniec takiego myślenia i  sposobu działania! To jest 
taki deal. Albo chcemy mieć komputer, który tak wyglą-
da, tak mało waży i który trzyma cały dzień na baterii, ale 
ma pewne ograniczenia albo się na to nie godzimy i wów-

czas kupujemy MacBooka Pro.

Kluczem do wy-
boru takiego sprzętu jest analiza naszego stylu 
pracy, naszych własnych potrzeb. Należy zadać sobie 
pytanie, jak często nasz komputer stoi na biurku i podłą-
czamy do niego wszystko, co posiadamy, uruchamiamy 
na nim jednocześnie kilkadziesiąt programów, zmusza-
jąc do ciężkiej pracy, a  jak często biegniemy z nim pod 
pachą na jakieś spotkanie, mając uruchomiony jedynie 
program pocztowy. W tym pierwszym przypadku nowy 
MacBook nie jest dla nas, w tym drugim warto się nad 
nim zastanowić.

Po tym jak Apple pokazało ten komputer, przez inter-
net, jak długi i  szeroki, przelała się fala krytyki, że oto 
świat nie jest jeszcze gotowy na komputer bez złączy. 
Wydaje się jednak, że podobna dyskusja odbyła w 2008 r., 
gdy Steve Jobs pokazał światu pierwszego MacBooka 
Air bez napędu optycznego. Wówczas też wielu pukało 
się w  głowę, że to chyba za wcześnie. Czy dzisiaj ktoś 
płacze po tym napędzie? A ktoś z Was pamięta jeszcze 

>>
...MacBook będzie absolutnie  cichym sprzętem. Nie będzie po prostu miało co szumieć, choćby komputer nie wiadomo jak ciężko pracował...

»
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zwykły napęd dyskietek 3,5″? A  takie 5″ ktoś pamięta? 
Przypomnijmy, że pierwszy iMac z  1998 r. właśnie nie 
miał tego napędu, ale za to jako jeden z pierwszych kom-
puterów na świecie miał złącze USB. Wydaje się, że nowy 
MacBook, w którym wszystko ma się dziać bezprzewo-
dowo, to taki powiew przyszłości. Przenośne kompute-
ry zostaną wkrótce pozbawione absolutnie wszystkich 
złączy, bo po pierwsze są one niepotrzebne, a po drugie 
ich brak pozwala oszczędzać miejsce w środku laptopa, 
a to z kolei pozwala powiększać baterię i wydłużać czas 
pracy komputera do więcej niż jednego dnia roboczego 
bez konieczności podłączania ładowarki. Według Apple 
mamy z komputerem pracować jak z iPhone’em – na noc 
należy go podłączać do ładowarki, a w dzień mamy za-
pomnieć o jej istnieniu.

Dwie grupy 
docelowe

Ja jestem zachwycony. Jedyne, co mi nie pasuje, to 
cena, która zwala z nóg. Komputer występuje w dwóch 
wersjach. Z dyskiem 256 GB za 6299 zł i z dyskiem 512 
GB za 7799 zł. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę konfi-
gurację tego sprzętu. Jednakże ci, którzy będą go kupo-
wać, nie będą specjalnie się z nią liczyć.

Są dwie grupy odbiorców tego komputera. Pierwsza 
to biznesmeni, którzy spędzają swój dzień pracy w po-
ciągu, w  samolocie, na konferencjach, na spotkaniach. 
Dla nich priorytetem będzie niska waga sprzętu, jak rów-
nież bardzo długi czas pracy na baterii. Ważne dla nich 
też jest to, że z  pewnych powodów nie mogą wybrać 
iPada, potrzebują komputera o  pełnej funkcjonalności. 
Cena w  tym przypadku będzie sprawą drugorzędną.  

Ich stać na zapewnienie sobie wygody pracy. Właśnie ta 
wygoda pracy i mobilność będzie miała w ich przypadku 
decydujące znaczenie. Co ważne, takie osoby najczęściej 
nie potrzebują sprzętu o  wyśrubowanych parametrach 
technicznych, gdyż tak naprawdę jedynym w pełni wyko-
rzystywanym przez nich programem jest Mail (lub inny 
program pocztowy).

Druga grupa to osoby, które po prostu chcą się po-
kazać. Dla nich decydującym kryterium wyboru będzie 
to, że można ten komputer zamówić w kolorze złotym. 
Dla takich osób mały, lekki i kolorowy laptop to sposób 
bycia. Potraktują go jako element garderoby, a może na-
wet i biżuterii. To osoby, które jako pierwsze ustawią się 
w  kolejce po Apple Watcha, które chcą mieć taki zega-
rek nie po to, aby odbierać na nim jakieś zaawansowane 
powiadomienia, tylko po to, aby ładnie w nim wyglądać. 

Mam wrażenie, że dla takich osób niska 
wydajność nowego MacBooka też nie jest 
czynnikiem, który ma znaczenie.

Nowy MacBook to najbardziej
„apple’owski” komputer, 
jaki można sobie wyobrazić

Steve Jobs pękłby z  dumy, gdyby mógł 
widzieć, jaki komputer Apple właśnie wpro-
wadza do sprzedaży. Tu w pełni ziszcza się 
idea, że ludzie nie wiedzą, czego chcą, zanim 
im się tego nie pokaże.

Wybór konkretnego modelu przypomina 
proces wyboru iPoda, iPada lub iPhone’a. 
Najpierw wybieramy kolor! Tak, kupujemy 

komputer, ale zamiast decydować o jego parametrach 
w jakimś bardzo skomplikowanym konfiguratorze, wy-
bieramy kolor! Dopiero potem, jak już zdecydujemy, 
czy chcemy szary, złoty, czy srebrny, możemy wybrać, 
czy chcemy wersję z  mniejszym czy większym dys-
kiem SSD. Koniec! Żadnego konfigurowania, żadne-
go wyboru procesora, dokładania RAM-u  (tego akurat 
jest trochę za mało i  za tę cenę moglibyśmy dostać  
16 GB w standardzie), żadnego wyboru karty graficznej.  
Nie ma nic. Kolor i wielkość SSD. Cały wybór. Ale to do-
brze, ludzie będą wystarczająco zmęczeni wyborem 
koloru, aby zaprzątać sobie głowę dodatkowo jakimiś 
skomplikowanymi parametrami, o  których większość 
konsumentów nie ma pojęcia. W  tym przypadku im 
mniejszy wybór, tym lepiej.      5

>>
...Nowy MacBook to najbardziej „apple’owski  komputer, jaki można sobie wyobrazić...



Co 
komputery
Amiga maja
wspólnego
z Macintoshem?

Zacznijmy od zgrubnego wstępu. Nie da się ukryć,  
że obecnie komputery Amiga to mocno hobbistyczny 
temat. Jednak w latach dziewięćdziesiątych, sytuacja 
była zdecydowanie inna. 
Premiera pierwszej Amigi (model 1000) nastąpi-
ła w  roku 1985 i  jednym słowem była to ogromna 
rewolucja (jak na domowe komputery). W  krótkim 
czasie dostępne były sprzętowe emulatory architek-
tury IBM PC jak i komputerów Apple. Jednak to nie 
ten wymyślny sprzęt zdecydował o  tym, że obecnie 
wielu makowców jest byłymi użytkownikami Ami-
gi. Bankructwo Commodore w 1994, było ogromnym 
ciosem dla amigowców. Mimo to przez długi czas 
środowisko działało bardzo prężnie, między-innymi 
dzięki programowej emulacji (czy nawet w pewnym 
sensie wirtualizacji) komputerów Mac z  procesora-
mi serii Motorola 680x0 (takie same procesory były 
stosowane w Amigach). Należy tu głównie wymienić 
dwa programy: ShapeShifter oraz Fusion.

KRZYSZTOF 
RADZIKOWSKI _»@radzik_pl

https://twitter.com/radzik_pl
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Końcówka XX wieku, dla amigowca nie była łatwa. Ulu-
biony komputer coraz bardziej odstawał od typowego 
peceta. Dodając do tego brak przysłowiowego Worda 
czy Photoshopa sytuacja pogarszała się jeszcze bardziej.  
Jednak posiadając Amigę z  procesorem 68040 (lub słab-
szym) można było spokojnie pracować na System (Mac OS) 
7, czy nawet Mac OS 8. Emulacja sprawdzała się rewela-
cyjnie nawet bez szybkich kart graficznych (standardowo 
Amiga miała specjalizowane kości graficzne - coś co obec-
nie występuje w  konsolach do gier), śmiało można było 
zauważyć, iż emulowany Mac w  256 kolorach pracował 
szybciej niż AmigaOS w  tej samej palecie. Nadmienię, że 
posiadając naprawdę mocną Amigę z  procesorem 68060 
(nie dostępnym w komputerach ze stajni Apple) oraz kartą 
graficzną miało się najszybszego Mac na świecie. Poza tym 
sporo tańszego. Naprawdę wielu użytkowników Amigi uży-
wało w ten sposób Photoshop 4, Netscape 4 czy oprogra-
mowania Microsoftu.

Siłę emulacji również demonstrowała lepsza i  szybsza 
obsługa filmów QuickTime pod emulowanym Mac OS niż 
w  AmigaOS oraz uwaga (!): emulowanie przysłowiowego 
peceta za pomocą SoftWindows pod udawanym kompu-
terem. Wielu ludziom ułatwiło to zaliczenie informatyki, 
z racji, że udawany IBM PC pod AmigaOS nie grzeszył zbyt 
dużą prędkością.

Oczywiście nie można zapomnieć o  grach. Taki Duke 
Nukem 3D, czy Settlers II nie były dostępne jako natywne 
oprogramowanie na Amigę. Jednak i  tu emulacja (nawet 
bez karty graficznej) umożliwiał zagranie w  wyżej wspo-
mniane tytuły, ale także w  inne najnowsze hity tamtych 
czasów, jak: Warcraft II czy Civilization II. W ramach cieka-
wostki wspomnę, że SimCity 2000 dostępne na AmigaOS 
chodziło na nim gorzej niż za pomocą emulacji kompute-
rów Apple. »
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Jak to wszystko było możliwe? Poza rzeczą oczywistą, 
czyli identycznym procesorem w  obu komputerach na-
leży wymienić, że Motorola 680x0 w  komputerach Apple 
pracowała w  trybie MMU trap. Natomiast w  Amidze nie 
był wykorzystywany ten tryb pracy procesora, co miało 
wpływ na wzrost prędkości CPU. Oczywiście bez świetnych 
amigowych programistów, którzy tworzyli nie tylko same 
emulatory ale i dodatkowe sterowniki do obsługi grafiki tak 
spektakularna „wirtualizacja” nie byłaby możliwa. Do pełni 
szczęścia oczywiście potrzebny był plik ROM z komputera 
Mac (oraz oczywiście sam system). Po spełnieniu tych wa-
runków można było udawać np. Quadra 900.

Do pewnego momentu w  historii, linia kompute-
rów Mac i  Amiga była podobna. Oba rozwiązania były 
rewolucyjne jak na swoje czasy, obie maszyny posia-
dały zaawansowany system operacyjny z  graficznym 
interfejsem użytkownika. Obie linie stanowiły komplekso-
we rozwiązanie sprzętowo-programowe. Również proce-
sory Motorola w owym czasie wyprzedzały konkurencje.  
Na tym podobieństwa się nie kończą, gdyż tak jak kom-

putery Mac, Amiga przeszła na procesory serii PowerPC.  
Dzięki ewolucji jednego z  emulatorów - iFusion można 
było użytkować Mac OS 9. Niestety z  czasem, popular-
ność komputerów Amiga na tyle spadła, że nie można 
zbyt wiele na ten temat napisać.

W tych zamierzchłych latach wielu użytkowników Amigi 
przeszło na Power Macintosh, z głównie dwóch względów: 
znajomy system operacyjny (nie będący Windows) oraz 
procesor nie będący Intelem (który był bardzo źle postrze-
gany poprzez amigowców).

Obecnie komputery tworzone dla AmigaOS 4 to „ni-
sza nisz”, która dalej jest wierna procesorom PowerPC.  
Niestety przez to, sprzęt jest (bardzo) drogi. Jednak po-
siadacze Power Maców, gdzie nie można spodziewać się 
nowych systemów od Apple, mają ciekawą alternatywę 
w  postaci systemu MorphOS, czerpiącego i  inspirującego 
się AmigaOS. Ponad to, od niedawna jest już możliwa sen-
sowna emulacja Power Amigi, dzięki czemu można urucho-
mić AmigaOS 4 w trybie emulacji na zwykłym „pececie”.   5

Wyniki Konkursów
z numeru 1 MMM

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich zwycięzców w konkursach zorganizowanych 
w #1 Mój Mac Magazyn. Dziękujemy za udział w zabawie i gratulujemy zwycięzcom. 

W sprawie przekazania nagród skontaktujemy się e-mailowo.
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Wiosna już od kilku dni 
(choć zimy w zasadzie nie uda-
ło mi się zauważyć), więc na-
stał zwyczajowy czas porząd-
ków i taki jest główny temat 
miesiąca, i do tego tematu po-
staram się dostosować.

JAROMIR KOPP

Defragmentacja,
 
czyli jak dawniej 
łączyłem przyjemne  
z pożytecznym_

KĄCIK  
RETRO

_______________»@macwyznawca

https://twitter.com/macwyznawca
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Moją przygodę z Macintoshami (tak kiedyś dumnie 
nazywały się komputery Apple) zacząłem jako zaciekły 
amigowiec w 1992 roku. Maki znałem z paru artykułów 
w „Bajtku” (miesięcznik o tematyce komputerowej wyda-
wany od 1985 do 1996 roku) oraz z opisów kolegi, który 
pracował w firmie, gdzie Maców używano. Do tej firmy 
przyjąłem się właśnie w 1992 roku skuszony jego opo-
wieściami o tych „przedziwnych” komputerach.

Moim zadaniem było początkowo „składanie” za po-
mocą programu Aldus  [!]  FreeHand  3.x pieczątek i po-
tem wizytówek (to były pionierskie czasy DTP w Polsce). 
Po pewnym czasie, gdy lokalna sieć komputerowa Apple-
Talk w wersji LocalTalk, napędy SyQuest oraz wypluwa-
ne, po przeciągnięciu ich ikony do śmietnika, przez Maki 
dyskietki przestały robić na mnie piorunujące wrażenie, 
zostałem wtajemniczony w rytuał „defragmentacji”.

Pojęcie defragmentacji jeszcze kilka lat temu było 
ogólnie znane, lecz w czasach powszechnego stosowania 
dysków SSD i zaawansowanych systemów operacyjnych 
temat może być zapomniany. Na wszelki wypadek po-
bieżnie przypomnę, o co chodzi.

Zdecydowana większość  operacji na pamięciach ma-
sowych (dyski i inne urządzenia do przechowywania 
informacji) to w uproszczeniu zapis i odczyt plików reali-
zowany przez system operacyjny. W dyskach mechanicz-
nych (typowych „dyskach twardych”, HDD) dobrze jest, 
gdy plik ułożony jest fizycznie na nośnikach w sposób 
umożliwiający jego odczytanie „ciurkiem”. Ze względu 
na budowę  nośników nie zawsze chodzi o zapis „jeden 
za drugim”, ale o optymalny dla danej konstrukcji. Jeżeli 
dysk jest czysty, to zapis pliku „ciurkiem” przebiega bez 
dodatkowych wysiłków. Niestety po jakimś czasie, gdy 
pliki są zapisywane i kasowane, powstają na dysku wol-
ne miejsca. W momencie gdy zapisywany jest kolejny 
plik, „starsze” systemy zapisują go w pierwsze napotka-
ne wolne miejsca, co może spowodować jego „poszat-
kowanie”. Odczyt tak poszatkowanego (rozrzuconego  
w różne obszary na dysku) pliku będzie wolniejszy niż 
odczyt pliku ułożonego „ciurkiem”.

Współczesne systemy operacyjne mają zaimplemen-
towane techniki konsolidujące wolne miejsce i niedopro-
wadzające do powstania zbytniej fragmentacji, a dyskom 
SSD fragmentacja jest praktycznie obojętna. Jednak daw-
niej sytuacja wyglądała całkiem inaczej.

Jako już wtajemniczony użytkownik Apple System mo-
głem samodzielnie przeprowadzać konserwację kom-
putera. Było to wspaniałe zajęcie, gdy nie było wielkiej 
ilości zleceń, a człowiek chciał „pracowicie”, lecz w przy-
jemny sposób spędzić czas. Uruchamiało się wtedy kom-
puter z dyskietki zawierającej kawałek systemu i zestaw 
aplikacji Norton  Utilities. Drugą z możliwości było pod-
pięcie do komputera za pomocą złącza i kabla SCSI na-
pędu SyQuest i wetknięcie do niego dysku z systemem 
skopiowanym zazwyczaj „na żywca” z komputera oraz 
zawierającego aplikację Norton Utilities. Uruchomienie 
komputera z innego dysku (dyskietki) niż systemowy 
było konieczne, ponieważ zabiegów defragmentacji moż-
na było dokonać tylko na dysku z którego żadne pliki nie 
były otwarte.

Cała procedura rozpoczynała się od uruchomienia 
Norton Disk Doctor. Program, jak nazwa wskazuje, służył 
do sprawdzania dysków pod względem logicznym, wy-
szukiwania „Bad sectorów” i ewentualnej naprawy błę-
dów w strukturze plików. Kontrola była konieczna przed 
następnym etapem czyli… defragmentacją!

Przypomnę, że dysk, jaki miałem wtedy w kompute-
rze, miał pojemność 40 MB [!]. Dyskietki w napędach Ap-
ple SuperDrive miały pojemność 800 KB (SD) lub 1,44 MB 
(HD), a wymienne dyski SyQuest aż 44  MB! Komputer, 
jaki miałem w pracy, wyposażony był w 32-bitowy pro-
cesor Motorola 68020, niestety z magistralą danych 
16-bitową, taktowany zegarem 16 MHz [!] (iPhone 6 ma 
procesor taktowany zegarem 1400 MHz). »
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Po trwającej kilkanaście minut procedurze sprawdza-
nia dysku można było przystąpić do jego defragmentacji. 
W tym celu uruchamiałem Speed Disk (również z pakietu 
Nortona) i zaczynała się prawdziwa zabawa! Program po 
szybkim przeskanowaniu dysku barwną mozaiką (choć 
nie u mnie, pracowałem na monitorze czarno-białym) in-
formował o rozlokowaniu plików na dysku. Innym kolo-
rem (szarością) zaznaczał pliki systemowe, rozszerzenia 
i tablice kontrolne, inny kolor miały programy, a jeszcze 
inny pliki z danymi. Po włączeniu defragmentacji mogli-
śmy przez kilkadziesiąt minut obserwować, jak Norton 
mozolnie przenosił fragmenty plików, robiąc wolne miej-
sce, i potem układał je po kolei, grupując według rodza-
ju. Czyli nastawała dłuższa chwila relaksu.

Po tych zabiegach system uruchamiał się zauważalnie 
szybciej i komputer pracował trochę sprawniej. Niestety 
tylko przez jakiś czas. Zabieg po jakimś miesiącu należa-
ło powtórzyć, co dawało kolejną  okazję na godzinę lub 
dwie pracowitego obijania się.

Może niektórych z  Was zaskoczyło, że 
na Macintoshu używałem oprogramo-
wania marki Norton. Tak, na Macach pra-
wie wszystko było wcześniej, choć akurat 
Norton tworzył swoje oprogramowanie 
najpierw na „PeCety”. Ich wersja (Utilities) 
na komputery Apple powstała dopiero po 
przejęciu Nortona przez Symantec w 1990 
roku (choć już w 1988 powstało Symantec 
Utilities for Macintosh). 

Wracając do Norton  Utilities. Poza Disk 
Doctorem i Speed Disk w pakiecie znajdowa-
ły się aplikacje jak UnErase do odtwarzania 
skasowanych plików, Volume Recover do ra-
towania dysków uszkodzonych, System Info 
podający informację o wydajności i parame-

trach sprzętu oraz systemu (coś jak Geekbench obecnie), 
Norton  CrashGuard, który po zainstalowaniu w  systemie 
powielał informacje z katalogu plików i umieszczał ją w róż-
nych obszarach dysku (aby w  razie awarii szybko dotwo-
rzyć strukturę dysku i  odratować jak najwięcej danych).  
Pakiet był rozwijany od 1990 roku do 2004. Ostatnim 
wspieranym w  pełni systemem był Mac OS X 10.3, czyli 
Norton nie doczekał komputerów Apple z procesorami In-
tela… odszedł w pokoju.

Poza możliwością legalnego obijania się w  firmie co 
jakoś czas pakiet Norton  Utilities uratował mnie kilka 
razy przed większymi problemami związanymi z  utra-
tą danych. W  zestawie z  System 7 (i  późniejszymi) do-
stawaliśmy od Apple dyskietkę z  systemową aplikacją 
Disk  First  Aid (takie współczesne Narzędzie Dyskowe), 
lecz nie był on tak skuteczny jak program od Symanteca. 
Pamiętam tylko jeden przypadek, gdy Norton Disk Doc-
tor sobie nie poradził, a Disk First Aid odniósł sukces.

Na koniec przypomnienie… nie musicie już się martwić 
fragmentacją plików, ale i tak na Wasze dane czyha wie-
le niebezpieczeństw (nawet więcej niż dawniej), więc nie 
zapominajcie o  robieniu kopii bezpieczeństwa i  spraw-
dzaniu co jakiś czas struktury danych na za pomocą Na-
rzędzia Dyskowego.

W  następnym odcinku opowiem Wam o  magicznym 
„Pliku biurka” i jego roli w biznesie Apple serwisantów. 5

Chciałbym bardzo podziękować za pomoc i zdjęcia ekranów Dominikowi 
Szmerkowi znanemu szerzej jako Macminik. Zdjęcia przedstawiają Norton 
Utilities 3.5 (1997 r.) na komputerze iMac G3 600 MHz z Mac OS 9.2.2 PL.
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Dwuzakresowe  

Wi-Fi

Pojemna bateria  

2550mAh 

Mobilny 

hotspot

Funkcjonalny 

wyświetlacz

Udostępnianie kart 

micro SD po Wi-Fi

Mobilny hotspot LTE
M7350

Internet w kieszeni 
z prędkością

Wreszcie jest. Superszybki Internet 4G LTE na każdym Twoim urządzeniu. W pracy, w podróży i na 

wakacjach. Mobilny hotspot LTE TP-LINK pozwoli dzielić się Internetem z prędkością 4G ze współ-

pracownikami, przyjaciółmi i rodziną. We wszystkich miejscach w zasięgu sieci LTE Twojego opera-

tora, zapewniając kilkugodzinną pracę bez potrzeby zasilania urządzenia. A jeśli zainstalujesz w nim 

kartę micro SD, Twój mobilny hotspot będzie pełnił funkcję serwera plików, umożliwiając dostęp do 

pamięci po Wi-Fi. Natomiast wyświetlacz poinformuje Cię o stanie baterii, limitach transferów danych 

przydzielonych przez operatora i sile sygnału sieci 3G/4G. Byś był zawsze w dobrym zasięgu.

w w w.tp -l ink .com.pl 
Czytaj 
w w w.connec tedmagazine.pl

http://bit.ly/tplinkM7350
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System operacyjny OS X 
słynie z  tego, że jest 
stabilny i nie wymaga 

specjalnych zabiegów pielę-
gnacyjnych do efektywnego 
działania. I  jest w tych sło-
wach wiele prawdy. Jednak 
nie znam miejsca, które bez 
systematycznej pielęgnacji 
może pochwalić się zacho-
waniem porządku i świeżo-
ści. Przekłada się to na nasz 
system operacyjny. Jeśli nie 
utrzymujemy porządku na 
dysku, to po pewnym cza-
sie obróci się to przeciwko 
nam. Są jednak sposoby na 
to, żeby OS X działał szybko 
i pewnie jak przy pierwszym 
uruchomieniu komputera. 
Wiosenny czas nastraja do 
robienia porządków. Naj-
wyższa pora aby wykonać je 
również na naszym Maku.

WIO
SEN
NEporządki w OSX »

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI
@pemmax

https://twitter.com/pemmax
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Uporządkuj uprawnienia
OS X wywodzi się z  rodziny systemów sieciowych 

UNIX. Każdy plik i  folder ma przydzielone uprawnienia 
dostępu. Jako administrator komputera masz przywilej 
wskazywania, który użytkownik może widzieć i  edyto-
wać pliki. Dokładnie tak samo dzieje się przy okazji pro-
gramów, które korzystają z plików zapisanych w różnych 
miejscach na dysku. One również wymagają odpowied-
nich ustaleń, aby prawidłowo działać. Apple udostępnia 
narzędzie, które jest w  stanie naprawić błędnie przy-
dzielane uprawnienia. Posłuży nam do tego aplikacja 
Narzędzia dyskowe (znajdziemy ją w  katalogu Progra-
my/ Narzędzia). Po uruchomieniu programu wybieramy 
dysk, na którym chcemy przeprowadzić „leczenie”. Na-
stępnie wybieramy opcję Napraw uprawnienia na dysku. 
W zależności od wielkości dysku oraz prędkości naszego 
komputera proces rekonstrukcji może zająć od kilku do 
kilkunastu minut. Z  raportu dowiemy się gdzie odnale-
ziono problemy i czy zostały naprawione.

Uwolnij miejsce na dysku
Musimy mieć świadomość, że komputer podczas pra-

cy ciągle przechowuje najczęściej używane dane w  pa-
mięci RAM. Kiedy jej braknie, na dysku wydzielana jest 
specjalna przestrzeń „Swap”, tak zwany dysk wymiany, 
na który zapisywane są najpotrzebniejsze dane. Nieste-
ty, dostęp do tych informacji jest znacznie wolniejszy niż 
podczas korzystania z RAM-u. Powinniśmy zatem dbać 
o  to, aby mieć zostawiony pewien zasób wolnej prze-
strzeni na dysku. Przy stosunkowo niewielkich pojem-
nościach nośników SSD montowanych w  komputerach 
Apple musimy systematycznie usuwać zbędne pliki.

Automatyczna instalacja kupionych programów
Osobiście mocno rozgraniczam zainstalowane aplikacji na 

sprzęcie mobilnym i  stacjonarnym. Nie potrzebuję na lap-
topie programów do tworzenia grafiki, a  laptop w głównej 
mierze służy mi do pisania. Jeśli w podobny sposób używa-
cie komputerów, to warto wyłączyć automatyczne pobiera-
nie programów zakupionych na innym urządzeniach. Jeśli 
opcja ta jest aktywna, to niezależnie od tego, gdzie kupimy 
program w Mac App Store, będzie on pobierany na wszyst-
kie komputery. Aby wyłączyć tą funkcję, udajcie się do: Pre-
ferencje systemowe/ App Store/ Pobieraj automatycznie 
programy kupione na innych Macach.

Szukamy starych plików na dysku
Co kryje się w  czeluściach naszych dysków? Często się 

okazuje, że jest tam więcej danych, niż powinno, a na pew-
no odnajdziemy pliki już dawno nie otwierane. Warto się 
zastanowić, czy są one nam potrzebne i czy nie lepiej prze-
nieść je na zewnętrzny nośnik lub zwyczajnie skasować. 
W  łatwy sposób możemy zlokalizować dawno nieotwie-
rane pliki dzięki funkcji Inteligentnych katalogów w Finde-
rze. Ten wbudowany mechanizm pozwala sprecyzować, 
jakie pliki mają być wyświetlane. Gdy wciśniemy U +z+N, 
otworzy się okno tworzenia Inteligentnej teczki. Nie różni 
się ono niczym od zwykłego okna Findera poza drobnym 
szczegółem – parametrów wyszukiwania, jakie możemy 
ustalić dla wyszukiwanych plików. Wciskając przycisk „+”, 
możemy dodać odpowiedni parametr. Z  pierwszego roz-
wijalnego menu wybieramy „Data ostatniego otwarcia”.  
Kolejna funkcja dotyczy pytania, jak dawno plik był otwie-
rany. Wybieramy zatem „w  ciągu ostatnich” i  podajemy 
ilość dni, jaka minęła od ostatniego otworzenia dokumen-
tu. Od tej chwili nasz folder zawiera wszystkie pliki spełnia-
jące powyższe kryteria, a my możemy wykonywać na nich 
dowolne operacje – kopiowania lub kasowania danych. »
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Opróżnij kosz
Po skasowaniu plików nie są one definitywnie usuwa-

ne z dysku. System umieszcza je w Koszu, na wypadek 
gdybyśmy jednak chcieli je odzyskać. Dobrą praktyką 
jest opróżnianie kosza w  celu ostatecznego zwolnienia 

miejsca na dysku. Pierw-
sza ikona po prawej stronie 
w  Docku to Kosz. Wystarczy 
kliknąć na nim z  wciśniętym 
klawiszem „ctrl” (lub prawy 
przycisk myszy) aby rozwinąć 
menu z  którego wybieramy 
Opróżnij Kosz.

Posprzątaj w iPhoto i Mailu
Dużo aplikacji posiada swój własny Kosz na skaso-

wane pliki. Nie wystarczy opróżnić tego, który widzimy 
w Docku, aby całkowicie pozbyć się niechcianych danych. 
Udaj się do aplikacji Mail lub iPhoto. Tam również znaj-
dziemy usunięte e-maile i zdjęcia, które zajmują miejsce 
na dysku. Warto pamiętać o tym, żeby wyrzucać śmieci 
również z tych programów.

Usuwamy kopie zapasowe z iTunes
Podczas synchronizacji iPhone’a  poprzez iTunes au-

tomatycznie tworzona jest kopia zapasowa telefonu. 
Funkcja ważna i  na pewno trzeba mieć takie archiwum 
na swoim komputerze. iTunes jednak gromadzi również 
stare kopie, a należy pamiętać, że jedno takie archiwum 
zajmuje znacznie ponad 1GB danych. Można zatem po-
zbyć się starych kopii zapasowych, oszczędzając przy tym 
całkiem pokaźny skrawek dysku twardego. Aby usunąć 
kopie zapasowe urządzeń z  iOS należy udać się do iTu-
nes i postępować według następującej kolejności: iTunes/ 
Preferencje/ Urządzenia. Z listy Kopie zapasowe urządzeń 
zaznaczamy wersję archiwum do usunięcia. Następnie 
wybieramy przycisk – Usuń kopię zapasową.

Skasuj nieużywane aplikacje
W ferworze przecen na programy dla OS X możemy się 

zapomnieć i  kupić aplikacje, z  których nie korzystamy. 
Nagminnie to zdarzenie dotyka osoby nabywające „ze-
stawy aplikacji” w bardzo atrakcyjnych cenach. Z czasem 
okazuje się, że duża część z  tych programów jest nam 
zbędna. Przeszukaj zatem folder Programy i  sprawdź, 
czy nie zalegają tam zakurzone pozycje.

Zajrzyj do folderu Pobrane
W  dobie wszechobecnego internetu nikt już nie zli-

cza ściągniętych kilobajtów danych. Przeglądając inter-
net, pobieramy ogromne ilości plików. Zaczynając od 
rozmaitych PDF-ów, po zdjęcia, a  na nowych wersjach 
programów kończąc. Możemy być mocno zaskoczeni, 
odwiedzając folder Pobrane. Potrafi się tam uzbierać 
niebanalna ilość zassanych danych. Bardzo często te nie-
potrzebne już pliki tylko zajmują nam miejsce na dysku.

»
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Porządkowanie menu statusu
Na belce systemowej odnajdziemy ikony programów 

oraz dostęp do funkcji sieci bezprzewodowej, zegarka, 
ustawień głośności i  innych opcji do zarządzania kom-
puterem. Jeśli domyślne ułożenie ikon nam nie będzie 
odpowiadać, nic nie stoi na przeszkodzie aby dopasować 
je do własnych preferencji. Wystarczy wcisnąć przycisk 
cmd i chwytając myszką ikony, będziemy mogli zmieniać 
ich kolejność na belce menu.

Sprzątamy w Safari
Im dłużej przeglądamy sieć, tym bardziej nasza 

przeglądarka „tyje”. Grafiki ze stron internetowych 
zapisywane są na dysku. Wszelkie dane tymczasowe 
wykorzystywane przez strony internetowe również 
lądują w pamięci komputera. Aby się ich pozbyć, wy-
starczy wejść do menu Safari i wybrać „Wymaż histo-
rię i dane witryn”.

Kontroluj aplikacje na starcie systemu
Jeśli mamy ulubione programy, warto dodać je do li-

sty automatycznego logowania podczas startu syste-
mu. Trzeba jednak wiedzieć, że im więcej programów 
jest uruchomionych, tym mniej mamy wolnej pamięci 
w komputerze i proces uruchomienia komputera może 
się znacznie wydłużyć. Warto zatem kontrolować, jakie 
aplikacje startują po włączeniu systemu. Zarządzać tym 
procesem możemy z  Preferencji systemowych i  dalej, 

idąc do „Użytkownicy i grupy”, odnajdziemy przekład-
kę Logowanie z listą programów, które startują razem 
z uruchomieniem komputera. Kasując aplikacje z tej li-
sty, usuwamy ich automatyczny start podczas restar-
tu komputera.

Sprzątamy w kontaktach
Łatwo do kontaktów w  OS X może wkraść się nie-

porządek. Wystarczy, że „na szybko” dodamy osobę 
z korespondencji e-mail, która już znajduje się w naszej 
bazie adresowej. A  jeśli ktoś ma dwa lub więcej adre-
sów poczty elektronicznej, to nagminnie powielam 
jego dane w mojej aplikacji Kontakty. Na szczęście jest 
łatwy sposób na usunięcie takich duplikatów. W  pro-
gramie Kontakty wybieramy z menu Wizytówka i wska-
zujemy opcję – Szukaj powielonych. Program skanuje 
nasze zasoby bazy adresowej i  łączy wizytówki zawie-
rające te same dane.        5
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OnyX – dopasuj system do swoich potrzeb
Ten program przypadnie do gustu osobom lubiącym „po-

grzebać” w  ustawieniach systemu. Pozwala na włączanie 
ukrytych funkcji, które mogą przyspieszyć pracę kompute-
ra. Mamy również możliwość dostosować aplikację Finder, 
Safari lub iTunes do naszych preferencji. Łatwo wyłączymy 
funkcję Powiadomień. Będziemy mogli ustalić czas wyświe-
tlania się dymków z informacjami w OS X. Program oferuje 
bogate możliwości zmian efektów graficznych, a  także od-
stępów czasu podczas automatycznego sprawdzania aktu-
alizacji. To tylko drobna część możliwości z długiej listy opcji. 
OnyX pozwala również czyścić pamięć podręczną, a  także 
edytować zawartość pomocy Terminala. B.

Cena – Bezpłatny          www.titanium.free.fr/onyx

Najlepsze aplikacje, 
które pomogą utrzymać 
porządek w OS X
Możemy na własną rękę robić porządki na dysku. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wchodzić 
do Terminala i poprzez odpowiednie komendy czyścić pamięć podręczną komputera. W Finde-
rze równie możemy przeczesywać katalogi w poszukiwaniu zapomnianych plików, aby usunąć 
je z dysku. Na szczęście wszystkie te czynności można wykonać jednym kliknięciem myszki.  
Oto najciekawsze programy, które pomogą nam w utrzymaniu Maka w doskonałej kondycji.

iStat Menus 5 – miej oko na cały system
Program dla osób lubiących mieć pełną kontrole nad tym, co 

dzieje się w systemie. Program wyświetla wszystkie najważniej-
sze dane gromadzone przez sensory komputera. Będziemy za-
tem wiedzieć, jaką temperaturę mają dysk i procesor. Będziemy 
mogli także monitorować przepływ danych w sieci, obciążenie 
procesora i  wykorzystanie pamięci. Do wszystkich tych infor-
macji będziemy mieli dostęp z  belki systemowej. Dzięki temu 
zawsze będziemy wiedzieli, co robi nasz komputer „od środka”. 
iStat Menus jest świetnym narzędziem diagnostycznym Jeśli 
nagle system zwalnia, wykresy obciążenia procesora i pamięci 
podręcznej natychmiast zdradzą, co może być tego przyczyną.

Cena – 16$ www.bjango.com/mac/istatmenus/ 

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI
@pemmax

http://www.titanium.free.fr/onyx.html 
http://bjango.com/mac/istatmenus/
https://twitter.com/pemmax
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Zbyt mało miejsca na dysku? Przecież usunęliśmy 
wszystkie pliki z Pobranych, skasowaliśmy zbędne 
aplikacje, a wciąż mamy problem z wolnym miejscem 
na nowe dane. Warto zatem sprawdzić, które foldery 
są przeładowane plikami. Najprostszym narzędziem 
do wykonania tej czynności jest WhatSize. Aplikacja 
po skanowaniu dysku wyświetla wszystkie potrzebne 
dane związane z użyciem przestrzeni dysku. Program 
wyposażono również w moduły usuwania duplikatów 
plików i kasowanie plików językowych w aplikacjach.

Cena – 29,99$   www.whatsizemac.com

WhatSize – w poszukiwaniu dużych plików

Memory Clean – czyścimy pamięć
Kiedy czujemy, że nasz komputer zwalnia, a dysk twardy coraz częściej pracuje na 

zaskakująco wysokich obrotach oznaczać to może brak pamięci RAM. Na taki stan 
rzeczy wpływa wiele czynników. Coraz bardziej wymagające aplikacje, które konsu-
mują coraz więcej zasobów. Drugi powód to finanse. Tańsze komputery mają mniej 
wbudowanej pamięci. Często też niechlujność programistów podczas tworzenia apli-
kacji sprawia, że nie zwalniają one pamięci po zakończeniu pracy, co powoduje nad-
mierne przetrzymywanie pamięci RAM. Warto skorzystać wówczas z programu, który 
zagnieżdża się w  menu systemowym – Memory Clean. Pokazuje on wolne zasoby 
pamięci. Klikając w ikonę programu, otrzymamy podgląd, na co wykorzystywane są 
megabajty komputera. Jeśli ilość pamięci dosięgnie poziomu krytycznego, będziemy 
mogli skorzystać z funkcji czyszczenia RAM-u, czego efektem będzie zwolnienie zaj-
mowanej pamięci przez nieaktywne programy i przyspieszenie pracy komputera.

Cena – Bezpłatny www.fiplab.com/apps/memory-clean-for-mac

Folder Tidy – porządki w folderach
Ten maleńki program potrafi doskonale zaprowadzić porządek 

w  folderach. Jego zadanie polega na przeniesieniu plików do odpo-
wiednich folderów. Działania te są wykonywane w oparciu o reguły, 
jakie znajdziemy w Preferencjach programu. Domyślnie na liście znaj-
duje się 18 poleceń. Sami również możemy tworzyć reguły, dopaso-
wując je do naszych wymogów. Obsługa aplikacji jest ograniczona do 
minimum i polega na wskazaniu katalogu, który poddajemy czyszcze-
niu, oraz miejsca na dysku, gdzie wszystkie pliki zostaną odpowied-
nio posegregowane. Wynikiem pracy Folder Tidy jest zbiór folderów 
o nazwach odpowiadających rodzajom plików. I tak w teczce Pictures 
umieszczone zostaną wszystkie obrazki, katalog Movies będzie zawie-
rał filmy, a w PDF’s znajdziemy wszystkie pliki z rozszerzeniem Porta-
ble Document Format.

Cena – 7,99€ www.tunabellysoftware.com/folder_tidy/

http://whatsizemac.com
https://fiplab.com/apps/memory-clean-for-mac 
http://www.tunabellysoftware.com/folder_tidy/


Swift Publisher

Stwórz świetnie wyglądający dokument na potrzeby firmy. Błyskawicznie przygotuj broszury, za-
proszenia lub listy. Swift Publisher sprawdzi się równie w zadaniach, jakie będzie trzeba wykonać 
w domu. Zaproszenia na urodziny, uroczystą kolację lub inne ważne wydarzenia. Dziś do wygrania 
w konkursie dla Czytelników Mój Mac Magazyn.

Pytanie konkursowe
Ile klipartów znajduje się 
w dodatkowym zestawie Extras Pack?

Odpowiedzi prosimy kierować na adres konkurs@mojmac.pl

Na odpowiedzi czekamy do 25.04.2015r.

Szczegółowy regulamin - www.mojmac.pl/regulamin-konkursow/

Do 
wygrania
3 licencje

na Swift  
Publisher

*Aby wziąć udział w konkursie wymagana jest rejestracja na stronie www.mojmac.pl/nasi-czytelnicy/

*

mailto:konkurs%40mojmac.pl?subject=
http://mojmac.pl/regulamin-konkursow/
 http://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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Calcbot 2
Kalkulator to jedna z  najczęściej używanych apli-
kacji w  telefonie. Przekonali się o  tym również 
w  Cupertino i  dodali funkcję kalkulatora do Cen-
trum sterowania. I  nie chodzi tu od razu, aby być 
inżynierami lub wykonywać jakieś skomplikowane 
obliczenia. Na każdym kroku spotykamy się z cyfer-
kami i rachunkami matematycznymi. Firma Tapbots 
stworzyła wyjątkowy kalkulator. Nie tylko przyku-
wa swoim wyglądem, ale również daje użytkow-
nikom niespotykany dotąd komfort wykonywania 
działań matematycznych. A na domiar wszystkiego 
jest skutecznym narzędziem przeliczeń jednostek 
miar i kursów walut. »

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI
@pemmax

https://twitter.com/pemmax
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Podobnie jak w  systemowej aplikacji w  zależności od 
położenia telefonu na ekranie wyświetla się inny kalkula-
tor. W pozycji pionowej mamy zwykłe budżetowe „liczy-
dło” natomiast poziomo widzimy już naukowe pierwiastki, 
sinusy i  logarytmy. Calcbot ma jednak tę przewagę nad 
wbudowanym kalkulatorem, że możemy podglądać wy-
konywane operacje. Całą historię naszych działań mate-
matycznych przejrzymy, „ściągając” w  dół wyświetlany 
aktualnie wynik. Używając przycisku gwiazdki, dodamy 
do listy ulubionych liczby, które będziemy mogli łatwo 
przywołać podczas kolejnych operacji matematycznych. 
Jeśli potrzebujemy skorzystać w  naszych obliczeniach 
z  otrzymanych wcześniej wyników, to funkcja Favorites 
(Ulubione) jest nieoceniona. Jest jeszcze kilka sposobów 
przyspieszenia pracy na kalkulatorze. Wybierając z  listy 
historii wykonywane działanie, będziemy mogli wybrać, 
czy chcemy użyć w obecnie wykonywanym zadaniu wyni-
ku czy całego wyrażenia. Możemy też skorzystać z gestu 
cofnięcia ostatniego obliczenia (przesuwając palec na wy-
niku od prawej do lewej). A na koniec warto wspomnieć 
o  możliwości dodawania stałych wartości do kalkulato-
ra naukowego. Przytrzymując przycisk „cst” (Constants) 
możemy używać wbudowanych wartości lub zdefiniować 
własne – stałe liczbowe ukryte pod przypisaną im nazwą.

Mnie jednak najbardziej Calcbot zauroczył możliwościa-
mi, jakie daje podczas konwertowania jednostek. Na liście 
obsługiwanych danych mamy 22 kategorie zawierające 
ponad 500 miar. Do tego dochodzi również przeliczanie 
kursów walut. Możemy zatem, przesuwając palcem od 

lewej do prawej, bły-
skawicznie przeliczać 
jednostki: mocy, mas, 
sił, kątów, powierzchni, 
temperatur… znajdzie-
my tu wszystko, co jest 
potrzebne każdemu 
inżynierowi i domowe-
mu majsterkowiczowi.

Jako miły dodatek 
można odnotować ob-
sługę szablonów, dzię-
ki którym będziemy 
mogli zmienić całkowi-
cie wygląd kalkulatora. 
Dla osób ceniących so-
bie estetykę to dobra 

wiadomość. Mniej 
ciekawie wyglą-
da już informacja, 
że za dodatkowy 
wygląd przyjdzie 
nam zapłacić 0,99€  
Dla mnie Calcbot 
2 prezentuje się 
świetnie i nie mam 
potrzeby wydawa-
nia kolejnych euro 
na jego ulepszanie. 
Mówię „kolejnych”, 
bo chociaż kalkula-
tor jest darmowy, 
to jednak za sko-
rzystanie ze wspo-
mnianych funkcji 
trzeba wydać 1,99 
dol. Bez wykupie-
nia wersji Pro nie 
będziemy mogli konwertować jednostek miar. 

Tapbots potrafi robić świetnie programy. To z  ich stu-
dia programistycznego wyszedł Tweetbot – chyba najpo-
pularniejszy klient Twittera na iOS, ceniony za wygodę 
obsługi. To oni również stworzyli (nie rozwijany już) pro-
gram Convertbot, który słynął z  niebanalnego wyglądu 
interfejsu. Calcbot 2 dziedziczy wszystkie dobre cechy, 
którymi mogą pochwalić się produkty tej firmy. Jest wy-
godny w obsłudze i z przyjemnością będziemy sięgać po 
niego do nawet najprostszych matematycznych potyczek. 
Ja jednak kupiłem ten program ze względu na możliwo-
ści konwertowania miar. Obliczanie kursów walut, po-
wierzchni, masy i  całego spektrum jednostek fizycznych 
wymagać będzie od nas jednego przeciągnięcia palca po 
ekranie kalkulatora. Calcbot 2 to niewątpliwie jedna z naj-
lepiej wyglądających i  przemyślanych aplikacji matema-
tycznych na iOS. Warta jest swojej ceny.     5

Nazwa Calcbot 2

Cena Bezpłatny / Wersja Pro – 1,99$ 

Witryna http://tapbots.com/calcbot/

Ocena .....

http://tapbots.com/calcbot/


MARCIN HINZ
@marcinhinz

Na ostatniej konferencji cena 
Apple TV poszła w dół, dzię-
ki czemu produkt ten stał się 

jeszcze bardziej dostępny. W  związ-
ku z tym większa liczba Polaków po-
depnie to małe czarne pudełeczko 
do swoich telewizorów, czyniąc je 
bardzo smart (nawet jeśli już takie 
były). Możliwości tego urządzenia 

większość osób zna, a  w  tym ar-
tykule chciałem skupić się na uży-
tecznym rozszerzeniu Biurka o nasz 
domowy telewizor. Słowem wstępu 
chciałem wyrazić uznanie dla Apple, 
ponieważ w  najnowszej odsłonie OS X 
obsługa wielu ekranów nareszcie 
działa tak, jak powinna. Przełączając 
biurko na ekranie laptopa, nie zmie-

niamy nic na ekranie zewnętrznym. 
Obecnie nie ma problemu, aby bar-
dzo swobodnie pracować przy kom-
puterze wyświetlając na salonowym 
TV bajki z  YouTube czy jakiekolwiek 
inne pliki video. Wszystko działa 
sprawnie, a jeśli chcemy zmienić tre-
ści wyświetlane na TV, nie musimy 
nawet odklejać rąk od komputera.

iVLC

Niedawno zgubiłem pendrive, z któ-
rego puszczałem filmy na Smart TV. 
Od tego momentu poszukiwałem roz-
wiązania, które będzie lepsze dla mo-
ich zastosowań. Jak mawiają: „potrze-
ba matką wynalazków”. W ten sposób 
trafiłem na VLC iRemote.

»

Remote.
Użyteczny pilot dla iOS

https://twitter.com/marcinhinz
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W przypadku gdy nasze ręce spoczywają akurat na iPho-
nie, a mamy potrzebę obsługiwać to, co pokazuje nam te-
lewizor, możemy użyć połączenia aplikacji VLC na OS X 
oraz VLC iRemote dla iOS. Testuję to rozwiązanie od kilku 
dni i współpraca aplikacji jest fantastyczna. Nie jest to żad-
na kosmiczna technologia, ale dla konkretnych zastoso-
wań ma pewną przewagę nad pendrive’em umieszczonym 
w złączu USB telewizora. Zdaję sobie sprawę, że mając Ap-
ple TV w domu, możemy odpalić dowolny film choćby z YT  
na iPhonie i przesłać ekran na telewizor. Idea, o której pi-
szę, jest taka, że urządzenia, które mamy w  ręce, chcemy 
nadal używać do innych zadań, więc rozwiązanie z poprzed-
niego zdania absolutnie odpada. Druga sprawa to wygoda 
używania. Podczas chociażby pedałowania na trenażerze 
wolę mieć pod ręką telefon, na którym oprócz pilota mam 
dostęp do wielu innych rzeczy, które mogą umilić mi jazdę  
na rowerze… w miejscu.

Konfiguracja połączenia jest bardzo prosta. Wystarczy 
mieć na komputerze program VLC oraz na iPhonie VLC 
iRemote. Do tego trzeba ściągnąć dodatkowy programik 
VLC Setup Tool, który sam załatwia całą resztę związaną 
z połączeniem platformy iOS z OS X.

Poniżej postaram się przedstawić zalety takiego rozwią-
zania:

1. Pełna, łatwa i  szybka kontrola nad odtwarzaniem 
materiału

W każdym momencie możemy szybko przewijać (skoka-
mi co 10 sekund) nasz film. Możemy również przenieść się 
do wybranego fragmentu wideo tak jak robimy to z każ-
dym innym filmem na telefonie, tj. Przesuwając kółko na 
suwaku czasu. Nie jest możliwe szybkie skakanie po filmie 
z  użyciem pilota do telewizora. Jak już cokolwiek włączy-
my, to najlepiej obejrzeć to od początku do końca. Z moje-
go punktu widzenia (tj. osoby pedałującej przed TV) filmy 

»
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przedstawiające choćby nie wiado-
mo jak malownicze trasy potrafią 
być monotonne. Jedno dotknięcie 
telefonu i możemy przenieść się o 2, 
5 czy 15 minut w przód filmu.

2. Dostęp do wszystkich ma-
teriałów na naszym komputerze 
bez konieczności kopiowania ich  
na pendrive.

Nie wiem jak u  was, ale ja mam 
w domu dwa centra multimedialne, 
na których trzymam dane. Są nimi: 
NAS oraz dysk w  laptopie. Używa-
jąc pilota do TV, mam dostęp (choć 
trzeba przebrnąć przez długie drze-
wo menu) do danych znajdujących 
się na NAS Synology, o ile są umiesz-
czone w  odpowiednim folderze na 
dysku. Właściwa konfiguracja VLC 
pozwala nam mieć dostęp zarówno 
do wszystkich plików na laptopie, 
jak i  na NAS. Jeśli ściągamy jakieś 
pliki z sieci, to lądują one na kompu-
terze, a nie na pendrivie podpiętym 
do telewizora. Kwestia pojemności 
dysków twardych w  porównaniu 
z pojemnością pamięci flash na USB

3. Obsługa większej ilości forma-
tów wideo.

Smart TV obsługują większość 
formatów wideo, jednak jeśli mamy 

na przykład rip z  płyty DVD, który 
na dysku widnieje jako folder VI-
DEO_TS, to nie odpalimy tego filmu, 
zgrywając go na pendrive i  podłą-
czając do telewizora. W  przypadku 
VLC – nie ma z tym żadnego proble-
mu.

4. Sprawniejsza obsługa napi-
sów do filmów

Ten punkt zadowoli głównie pi-
ratów ściągających nielegalnie fil-
my z sieci. Nie będę nikogo oceniał. 
Informuję tylko, że oprócz obsługi 
większej ilości formatów napisów 
możemy wygodniej wybierać, któ-
re z  nich mają być używane. Wy-
starczą dwa dotknięcia ekranu 
iPhone’a  i  gotowe. Podobnie jest 
z wyborem ścieżki audio.

5. Equalizer
Dodatkowy smaczek, który doce-

nią osoby mające podpięte do Apple 
TV zewnętrzne głośniki. Co praw-
da te zainstalowane w telewizorach 
nadzwyczaj dobrze dają radę, ale… 
nawet małe kolumny to jest jednak 
inna bajka. Na telefonie mamy do-
stęp do equalizera, dzięki któremu 
możemy dodać tchnienia muzyce 
puszczanej w domu via Apple TV.

Nie ma róży bez kolców. Aby móc 
korzystać z takiego rozwiązania, musi-
my posiadać Apple TV oraz włączony 
komputer. Będąc w domu, nie mamy 
również na stałe spiętego kompute-
ra czy laptopa z telewizorem. Jednak 
gdy włączymy VLC na komputerze 
i dwoma kliknięciami podłączymy się 
do zewnętrznego ekranu Apple TV, 
otrzymujemy kapitalne rozwiązanie 
multimedialne sterowane z  nasze-
go iPhone’a. Podstawowa funkcjo-
nalność jest bezpłatna. Za wszystkie 
dostępne i opisane funkcje należy za-
płacić 2,99€.            5

„Właściwa 
konfiguracja VLC 
pozwala nam 
mieć dostęp  
zarówno  
do wszystkich 
plików  
na laptopie, 
jak i na NAS.”



iPhoto jest jedną z najpopularniejszych apli-
kacji wśród użytkowników sprzętu Apple. 
Niewątpliwie przysłużył się do populary-

zacji systemu OS X dzięki prostocie obsługi 

i możliwością katalogowania zdjęć. Razem z wer-
sją systemu OS X 10.10.3 użytkownicy otrzymują 
następcę iPhoto, aplikację Zdjęcia. Edytor zdjęć 
i narzędzie do katalogowania w jednym.

Zdjęcia – następca iPhoto

@pemmax

»

PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

https://twitter.com/pemmax
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Kopia z iOS
Mam wrażenie, że program Zdjęcia znam doskonale, po-

mimo że uruchomiłem go pierwszy raz. Praktycznie na każ-
dym kroku widzimy znane użytkownikom iPhone’a  ikony 
oraz opcje. Jest to doskonały wręcz klon swojego mobilne-
go brata. Płaski interfejs odnajduje się doskonale w zmie-
nionym wyglądzie OS X Yosemite. Nawet identyczne ikony 
obu programów nie zostawiają złudzeń, że to mają być bliź-
niacze produkty. Niezależnie od tego, na jakiej platformie 
pracujesz, różnica w komforcie pracy musi się zacierać.

Prosty, wręcz ascetyczny
Do minimum zredukowano ilość ikon i funkcji. Układ do-

stępu do Albumów i Projektów sprawia, że aplikacja Zdjęcia 
staje się bardzo intuicyjna. Na środku belki znajdziemy iko-
ny pomagające zarządzać naszą biblioteką: Zdjęcia – to zbiór 
wszystkich fotografii, Udostępnione – zdjęcia w  chmurze 
(iCloud), Albumy – posegregowane ujęcia w folderach i Pro-
jekty – albumy do wydruku. Niestety niedostępne w Polsce.

Całe zarządzanie programem opiera się praktycznie 
na pięciu ikonach. Gdy wybierzemy przycisk z  logo serca, 
wskazane zdjęcie wędruje do listy ulubionych. Pod lite-
rą „i” na przycisku odnajdziemy informacje o wykonanym 
zdjęciu. Kolejne przyciski są odpowiedzialne za tworzenie 
albumów i  pokazów slajdów z  wybranych ujęć. Mamy tu 
również opcję udostępniania, dzięki czemu łatwo prześle-
my zdjęcia na Flickra lub do iCloud. Ostatnią ikoną jest Edy-
cja pozwalająca obracać zdjęcia, korygować proporcje czy 
stosować filtry. W wersji beta nie odnajdziemy zaawanso-
wanych narzędzi znanych z Aperture.

Program Zdjęcia nie oferuje zaawansowanych narzę-
dzi do edycji i  retuszu zdjęć. Wśród narzędzi do edycji 
mamy Korektę, czyli automatyczne dopasowanie barw 
i kontrastów. Będziemy mogli również obracać zdjęcia i  je 
kadrować. Można będzie też skorzystać z  ośmiu filtrów 
(w pierwszej becie programu), które zmienią klimat naszych 
fotografii. Ostatnim narzędziem, jakie znajdziemy w zasob-
niku edycji, jest funkcja Retuszuj eliminująca zanieczyszcze-
nia na zdjęciach.

Stworzony do chmury
Program Zdjęcia jest idealnie uszyty na miarę chmury 

Apple. W  sekcji Udostępnione widzimy wszystkie zdjęcia 
dostępne w chmurze. Podzielone na albumy zgodnie z na-
szymi preferencjami. Najciekawiej jednak prezentują się 
możliwości automatycznej synchronizacji danych. Program 
pozwala na optymalizację danych, dzięki czemu zdjęcia 

przechowywane w iCloud nie będą pobierane na dysk, jeśli 
nie będzie wystarczająco dużo miejsca. 

Nie dla profesjonalistów
Premiera programu Zdjęcia zbiega się z  zakończeniem 

sprzedaży aplikacji Aperture. Wielu użytkowników uważało, 
że nowy produkt będzie łączył zarówno funkcje domowe-
go iPhoto, jak również profesjonalnej, cyfrowej ciemni, jaką 
był Aperture. Niestety, w  pierwszej otwartej becie trudno 
dostrzec narzędzia, którymi mógł się pochwalić produkt li-
nii premium dla fotografów. Zdjęcia skupiają się w głównej 
mierze na integracji z biblioteką iCloud i drobnym retuszem 
zdjęć. Na tym polu nie ukrywam rozczarowania. Osoby ży-
jące z tworzenia fotografii będą zmuszone pójść do konku-
rencji w  poszukiwaniu odpowiedniego narzędzia. Domowi 
użytkownicy natomiast z dużą aprobatą powinni przywitać 
nowy menedżer zdjęć. I  to nie tylko za sprawą przyjemnej 
obsługi, ale przede wszystkim ze względu na lepszą integra-
cję ze zdjęciami wysyłanymi z urządzeń mobilnych do iClo-
ud. Również pozytywnie zaskakuje, szybkość, z jaką aplikacja 
obsługuje zdjęcia. Odchudzenie programu z  dodatkowych 
funkcji wydaje się dobrze przełożone na jej wydajność.       5

Nazwa Zdjęcia

Cena Bezpłatny

Witryna www.apple.com

Ocena wersja beta

Cechy

+ wygląd
+ szybkość działania
+ obsługa iCloud
-  brak zaawansowanych funkcji redukcji zdjęć

https://www.apple.com/pl/icloud/photos/


K ażdy z autorów publi-
kacji ma swoją wypra-
cowaną technikę pisania 
tekstów. Niektórzy z nas 

lubią mieć otworzone kilka okien 
przeglądarek i dokumentów PDF, 
skąd czerpią informacje. Inni otwie-
rają rozbudowane aplikacje, gdzie 
podczas tworzenia artykułów zaznacza-
ją fragmenty, podkreślają ważne frazy 
i już na poziomie pisania formatują 
artykuł. Ja reprezentuję grupę, któ-
ra musi „odciąć prąd”, gdy buduje 
zdania. Wyłącza wyskakujące po-
wiadomienia, ucina internet i otwie-
ra minimalistyczne narzędzia, które 
mają jedynie wyświetlać myśli przele-
wane na ekran. Nowa odsłona edyto-
ra Ulysses wydaje się stworzona z myślą 
o mnie. Posiada wszystkie te elementy,  
za które cenię pisanie, i idzie jeszcze dalej, po-
nieważ pomaga uporządkować tworzenie zło-
żonych publikacji.

Ulysses 2.0
PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI
@pemmax

»

Na taki 
edytor 
tekstu 
czekałem

https://twitter.com/pemmax


RECENZJE | OSX 46
www.mojmac.pl

Tylko pisz
Ulysses posiada doskonały tryb pisania w  trybie peł-

noekranowym. Można całą swoją energię poświęcić  
na tworzenie publikacji. Program oferuje możliwość 
podświetlania linii, w której znajduje się kursor. Funkcja 
przyda się użytkownikom, którzy lubią koncentrować się  
na tym, co „tu i  teraz” podczas pisania. Istnieje także 
sposobność włączenia numeracji akapitów. Ulysses zo-
stał wyposażony w podgląd tekstu względem położenia 
kursora. W  opcji Widoku (View), wybierając Typewriter 
Scrolling, będziemy mogli zdecydować, czy cały tekst ma 
być wyśrodkowany względem kursora, czy może wygod-
niej będzie nam widzieć większą część tekstu, a  kursor 
przeniesie się w  dolną część ekranu. Autorzy zadbali 
również o wybór pomiędzy trybami pisania w nocy i za 
dnia. Gdy piszemy w  nocy, cały interfejs i  tło stają się 
czarne, a wyświetlane znaki są białe. Cały tekst możemy 
również przybliżać i oddalać, dopasowując jego rozmiar 
do wielkości ekranu komputera.

Wspierany przez Markdown
To już chyba standard, że każdy „minimalistyczny edy-

tor” posiada możliwości opisania tekstu przy użyciu sys-
temu Markdown. Ulysses potrafi jednak znacznie więcej 
niż tylko „obsługiwać” ten system formatowania tekstu. 
Otrzymujemy przedefiniowane cztery popularne stan-
dardy Markdownów. Do tego sami możemy przygoto-
wać swój zestaw struktur znaków definiujących wygląd 
dokumentu. Co warto odnotować, dostosujemy do wła-
snych potrzeb kolory, jakimi będą opisywane nagłówki 
czy pogrubienia. Możemy także ustalić skróty klawiatu-

rowe, aby jeszcze szyb-
ciej formatować tekst. 
Doskonałym uzupeł-
nieniem całości są sza-
blony, które zmieniają 
wygląd okna progra-
mu. Jeśli jesteśmy po-
czątkującymi twórcami 
wykorzystującymi Mar-
kdowny, na pewno do-
cenimy drugą ikonę od 
prawej, po której klik-
nięciu rozwinie się pełna 
lista formatów razem ze 
znacznikami i  skrótami 
klawiaturowymi. Ulysses 
bardzo pomaga z techni-
ką znaczników. To chyba 
jedna z najlepiej przygo-

towanych 
aplikacji pod ten styl tworzenia tekstów.

Kataloguj teksty
Ulysses oferuje rzadką funkcję wśród 

minimalistycznych narzędzi pisarskich 
– rozbudowany mechanizm katalo-
gowania tekstów. Publikacje możemy 
umieszczać w  dwóch miejscach naszej 
biblioteki: w  iCloud – chmurze Apple 
lub na dysku lokalnym komputera.  
Warto również zaznaczyć, że możemy 
wskazać katalog z  usługi Dropbox lub 
innej chmury, gdzie dokumenty będą 
zapisywane. W  Bibliotece (Library) mo-
żemy tworzyć foldery i  podkatalogi 
zawierające dokumenty. Ogromnym 
atutem pozwalającym w  łatwy spo-

sób wyszukiwać teksty są filtry, których właściwości 
wyszukiwania sami definiujemy według użytych słów 
kluczowych, daty zmian czy słów użytych w  samym 
dokumencie lub tylko nagłówkach czy komentarzach. 
Jeśli pracujemy nad kilkoma tekstami z różnych katalo-
gów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać je do ulu-
bionych i mieć do nich błyskawiczny dostęp z poziomu 
listy Favorites w  lewym menu. Małym smaczkiem jest 
również opcja dostosowania ikon folderów. Ta dopaso-
wana wizualizacja grup artykułów ułatwi nam dotarcie 
do odpowiednich grup dokumentów. »
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Nazwa Ulysses 2.0

Cena 44,99$

Witryna www.ulyssesapp.com

Ocena .....

Cechy

+ świetna obsługa markdown
+ możliwości filtrowania 
   i katalogowania dokumentów
+ piękny, minimalistyczny wygląd

Stwórz dokument 
PDF, ePub  
lub HTML

Pisany artykuł mo-
żemy zapisać w  kilku 
formatach.   Jednym 
kliknięciem zmienimy 
nasz tekst w  PDF, czy-
sty plik tekstowy, do-
kument RTF, HTML lub 
książkę w  ePub. Przed 
eksportem będziemy 
mogli podejrzeć, jak 
będzie się prezento-
wać w każdym z przed-
stawionych powyżej 
formatów. Dokument 
natychmiast będziemy 
mogli wysłać e-mailem 
lub wiadomością iMessage. E-book prosto z Ulyssesa? Nie ma 
żadnego problemu. Wygenerujemy go jednym kliknięciem.

Drobne dodatki
Program wyposażono również w kilka maleńkich, ale 

jakże ułatwiających życie funkcji. Autorzy tekstów mu-
szą zazwyczaj określać ilość znaków, jakie mają przygo-
tować. W  funkcji Goal (Cel) możemy podać, ile znaków 
wraz ze spacjami ma zawierać nasz dokument. Będzie 
on na bieżąco zliczany, a  ikona po prawej stronie bę-
dzie nas informować, na jakim etapie pisania się znaj-
dujemy. Możemy również dodawać notatki i  znaczniki.  
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tekście znajdowały 
się obrazki.

Nowa odsłona edytora Uly-
sses staje się w moich oczach 
narzędzie niemal idealnym. 
Dla osób poszukujących apli-
kacji do pisania „bez wodo-
trysków” będzie doskonałym 
wyborem. Wyborny tryb peł-
noekranowy i  wyśmienite 
wsparcie systemu Markdown 
wysuwa Ulyssesa na jedną 
z  pierwszych pozycji wśród 
minimalistycznych edytorów 
tekstu. Innymi atutami są do-
pracowany każdy szczegół in-

terfejsu, który ujednolica go z tym, jaki znamy z OS X 10.10 
i możliwość eksportu do takich formatów jak: PDF, ePub, 
TXT oraz RTF.        5

www.ulyssesapp.com 


GhostNote
„The world is changed…”.
Fani Władcy Pierścieni znają dobrze 
te słowa wypowiedziane przez Ga-
ladrielę na początku pierwszej części 
trylogii, Drużyna Pierścienia. Świat 
zmienia się cały czas. Nowe tech-
nologie zastępują stare i  wysłużo-
ne. Era analogu została całkowicie 
wyparta przez świat cyfrowy. Papier 
tradycyjny ustąpił miejsca notatkom 
elektronicznym. I tym ostatnim po-
święcona jest ta recenzja.

PAWEŁ
RATAJCZAK

@pawelratajczak

„Pamiętam czasy 
w których królowały „żółte 
karteczki”. Przyczepiane do 
wszystkiego co tylko moż-
liwe. Obudowy monitorów 
CRT były tego doskonałym 
przykładem. Nie było biura 
w którym na komputerach 
nie byłyby przyklejone 
kartki z notatkami ich  
użytkowników.”

»

https://twitter.com/pawelratajczak/
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Pamiętam czasy, w  których królowały 
„żółte karteczki”. Przyczepiane do wszyst-
kiego, co tylko możliwe. Obudowy monito-
rów CRT były tego doskonałym przykładem. 
Nie było biura, w którym na komputerach 
nie byłyby przyklejone kartki z  notatkami 
ich użytkowników. 

Żółte karteczki stały się synonimem lat 
’90. Dziś, choć nadal dostępne w sklepach 
z  artykułami biurowymi, nie są już ani 
atrakcją, ani najważniejszym elementem 
organizacji pracy. A szkoda, bo był w  tym 
niezaprzeczalny urok, jakiego trudno szu-
kać w  zimnej elektronice. Karteczki, małe 
notesiki, pozwalały na notowanie prak-
tycznie wszystkiego, uwalniały naszą pa-
mięć i  pozwalały zajmować się rzeczami 
naprawdę ważnymi. 

Przyznam się, że najzwyczajniej w świe-
cie brakuje mi ich uroku. Ale trudno jest 
przenieść ich czar i  możliwości na obec-
nie stosowane technologie. W większości 
przypadków bowiem staliśmy się niewol-
nikami oprogramowania, które całkowicie 
zastąpiło swoich protoplastów. Pisząc ten 
tekst, używam edytora tekstu. Wywołu-
jąc zdjęcia, posługuję się cyfrową ciemnią. 
Tak jak kiedyś przeglądałem teczki z  do-
kumentami, tak teraz otwieram i wertuję 
katalogi z  plikami zapisanymi na dysku 
mojego Maca.

Gdzie w tym świecie jest miejsce na 
małą żółtą kartkę? Okazuje się, że jest. 
Z  tym że ta kartka nosi teraz nazwę 
GhostNote.

Tego mi brakowało
Idea działania GhostNote jest prosta. 

Tak jak żółte karteczki służyły do pod-
ręcznego notowania pomysłów, uwag czy 
przypomnień, tak GhostNote pozwala 
na zrobienie tego samego w  wirtualnym 
świecie naszego komputera. Autor aplika-
cji postarał się, aby można było wykorzy-

»
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stać ją praktycznie wszędzie. Od wprowadzania notatek 
do plików binarnych, aplikacji, przez zdjęcia poddawane 
postprodukcji np. w  Photoshopie, aż do dokumentów 
tekstowych. 

Zastanawiacie się, jak to jest możliwe? Wystarczy 
otworzyć interesującą nas aplikację, zdjęcie czy za-
znaczyć plik w  Finderze i  kliknąć na ikonę GhostNote 
rezydującą w menubarze. W tym samym momencie po-
jawi się pole edycyjne pozwalające na zapisanie notatki, 
w  uproszczonym formatowaniu lub z  użyciem listy nu-
merowanej bądź punktowanej, a  nawet z  wykorzysta-
niem tzw. checkboxów.

Cały czar GhostNote to obsługa wielu plików i progra-
mów oraz zapamiętywanie niezliczonej ich liczby. Otwie-
ramy wcześniej opisany dokument, GhostNote wyświetli 
nam treść notatki, klikamy na plik w Finderze – natych-
miast zmieni się zawartość notatki GhostNote. Genialne. 

Program w  chwili pisania artykułu obsługuje między 
innymi: pakiet Microsoft Office, aplikacje z grupy Adobe 
Suite, iPhoto, Finder, iTunes, iWork, XCode, Terminal, Qu-

ickTime, TextEdit, SublimeText, przeglądarki Chrome i Sa-
fari i wiele więcej. Lista ta rośnie dynamicznie, a obsługa 
kolejnych programów pojawi się w GhostNote wraz z na-
stępną aktualizacją.

GhostNote to bez wątpienia program, jakiego mi 
brakowało. Ilekroć chciałem notować swoje uwagi, ro-
biłem to po prostu w którymś z notatników. Problem 
w tym, że odnalezienie tej właściwej notatki na długiej 
liście nie było łatwe. Teraz mam GhostNote. Nie muszę 
już pamiętać, czy lub gdzie zapisałem swoje uwagi. Kli-
kam po prostu na ikonę „duszka” w  menubarze. The 
world is simple...        5

Nazwa GhostNote

Cena 4,99€

Witryna www.ghostnoteapp.com

Ocena .....

 http://www.ghostnoteapp.com/


http://bit.ly/swiftpublisher_MMM2
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Dysk Verbatim Vx450
SSD w kieszeni

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI
@pemmax

Dyski SSD coraz silniej wchodzą na rynek pamię-
ci masowych. Nie tak dawno jedynie użytkow-
nicy z  pokaźnym portfelem mogli pochwalić się 
w  swoich komputerach takim nośnikiem danych.  
Czas w świecie technologii wyjątkowo działa na ko-
rzyść konsumentów, obniżając mocno koszta, jakie 
muszą ponosić przy zakupie nowoczesnych urzą-
dzeń. Tyczy się to również pamięci SSD, a namacal-
nym przykładem jest linia dysków twardych firmy 
Verbatim – Store’n’Go. Są to urządzenia stworzone 
z myślą o mobilnym biurze. I jak na dyski SSD pod 
względem rozmiarów i prędkości działania dosko-
nale spełniają to zadanie. Jednym z tych urządzeń 
jest Verbatim Vx450. »

https://twitter.com/pemmax
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Co znajdziemy w pudełku
Jak przystało na dysk, który ma być 

naszym towarzyszem podróży, w  pu-
dełku znajdziemy etui zabezpieczające 
urządzenie przed uszkodzeniami me-
chanicznymi. Gruby materiał powinien 
skutecznie zadbać o  bezpieczeństwo 
naszego dysku, jednak po kilkunastu 
dniach użytkowania okazuje się, że 
kurz i  zanieczyszczenia bardzo silnie 
przyczepiają się do welurowego po-
krowca. Dysk wyposażono również 
w krótki kabel USB 3.0, który bez naj-
mniejszego problemu zmieści się obok 
dysku w pokrowcu.

Delikatny jegomość
Kiedy pierwszy raz wziąłem do ręki 

dysk Verbatima, myśl, jaka pojawiła 
się w  głowie, mówiła – „jaki delikat-
ny”. Nie uświadczymy w  konstrukcji 
obudowy nic prócz plastiku. Skoro ma 
być dyskiem noszonym wśród innych 
przedmiotów w  plecaku, wydaje się 
zbyt kruchą konstrukcją. Może to jedy-
nie złudzenie wynikające z  wagi tego urządzenia. Masa 
w  dłoni praktycznie nie jest odczuwalna – to zaledwie 
45 gramów. Ta lekkość skutecznie potęguje wzmożoną 
ostrożność podczas użytkowania Vx450. Nie radzę za-
tem wrzucać bez zastanowienia i  bez dołączonego po-
krowca dysku w  przestrzeń plecaka czy torby, w  której 
nosimy inne przedmioty. Ochronie przed obdrapaniem 
obudowy może pomóc karbowana powierzchnia z  lo-
giem producenta. Jednak nie zaryzykowałbym spraw-
dzenia, czy plastik użyty do konstrukcji obudowy mężnie 
zniesie kontakt z kluczami, gdyby te przedmioty przeby-
wały w jednej przegródce plecaka.

Szybki, jak na SSD przystało
Największym atutem dysku Verbatim Vx450 jest jego 

szybkość. Dane rozpędzają się tu do wartości 450 MB/s 
odczytu oraz 295 MB/s zapisu. To wynik lepszy niż pręd-
kość mojego dysku SSD w  MacBooku Air z  2012 roku. 
Magia technologii SSD i  jej rozwój są tu doskonale wi-
doczne. Przesyłowi danych wtóruje jedynie delikatne 
migotanie diody na obudowie dysku. Urządzenie nawet 
podczas kopiowania dużej ilości danych nie wydzielało 
z siebie najmniejszej ilości ciepła. 

W drodze
Bezapelacyjnie dyski SSD to wielki krok do przodu 

w  sposobie magazynowania danych. Są szybkie, ciche 
i nie wymagają tyle energii do ich obsługi co zwykłe tale-
rzowe konstrukcje. Verbatim Vx450 przejmuje wszystkie 
te atuty jako dysk przenośny. Na dodatek jest niewielkich 
rozmiarów, a  w  podręcznym bagażu nie będzie nawet 
odczuwalny. Jedynym mankamentem jest jakość wyko-
nania obudowy, która nie ma się najlepiej do warunków, 
jakie panują „na drodze”. Verbatim jednak rehabilituje 
się, dokładając do zestawu etui na dysk.     5

Nazwa Verbatim Vx450

Cena 128GB – 94,99£/ 256 GB – 157,99£

Witryna www.verbatim.com

Ocena .....

Cechy

+ wymiary i waga
+ etui w komplecie
+ duża prędkość zapisu
– obudowa z delikatnego plastiku

http://www.verbatim.com/prod/solid-state-drives-ssd/external/store-n-go-vx450-external-ssd/ 


TP-Link Hub UH720
7 dodatkowych portów USB 
przyda się każdemu

Jedna z najbardziej irytujących czynności podczas 

pracy z komputerem – szukanie w gąszczu kabli  

na tylnej klapie komputera wolnych złącz USB. 

Bardzo często jestem zmuszany do „nurkowania” 

pod biurko w celu podłączenia czy to kamery, apa-

ratu, zegarka treningowego lub drukarki. Chociaż 

coraz więcej urządzeń obsługuje bezprzewodową komunikację, 

to jednak ogromna część gadżetów wymaga od nas wolnego por-

tu USB. Na ratunek przychodzi Hub UH720 od firmy TP-Link,  

do którego możemy podpiąć aż 7 urządzeń równocześnie.

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax »

https://twitter.com/pemmax
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Nazwa TP-Link Hub UH720

Cena 189ZŁ

Witryna www.tp-link.com.pl

Ocena .....

Cechy
+duża ilość portów
+szybki transfer danych
+dwa porty ładowania

Hub musimy wpiąć do zasilania, które jest dostarczo-
ne w  pudełku. Kabel jest wystarczająco długi. Kłopoty na-
tomiast może sprawić długość przewodu komputer-hub.  
Nie udało mi się podpiąć go do stojącego na ziemi Maka 
Pro i  jednocześnie umieszczeniu TP-Linka UH720 na biurku.  
Aby cieszyć się dodatkowymi portami USB 3.0, nie trzeba ro-
bić nic więcej oprócz wciśnięcia wtyczki do jednego portu USB 
w komputerze. Nie wymagane są żadne sterowniki. Hub po-
siada 7 portów USB 3.0 oraz dwa dodatkowe złącza służące 
do ładowania tabletów i telefonów. Prąd ładowania to 2,4 A. 
Dzięki temu w ciągu 90 minut telefon potrafił się naładować 
z  poziomu baterii 18% do 94%. Odstępy między wejściami 
USB są na tyle duże (8 mm), że będziemy mogli bez problemu 
umieszczać obok siebie nawet nieco szersze wtyczki.

Podczas testów przesyłu danych nie odnotowałem żad-
nych strat w prędkości ze względu na korzystanie z opisy-
wanego urządzenia. Wynik w  programie Disk Speed był 
dokładnie taki sam jak po podłączeniu pendrive’a  bezpo-
średnio do portu USB. Prędkość zapisu oscylowała wokół 
39 MB/s zaś szybkość odczytu 177 MB/s.

TP-Link w głównej mierze znany jest z produkcji urzą-
dzeń sieciowych. Tym razem sięga po zupełnie nową 
grupę produktów – Huby USB. I należy przyznać, że ten 
eksperyment się powiódł. Otrzymujemy produkt dopra-
cowany pod względem jakości wykonania, ale również 
zaspokajający mocno rozbuchane wymagania klientów. 
7 portów USB to jest liczba, która powinna zadowolić 
wszystkich użytkowników.       5

http://www.tp-link.com.pl/products/details/?categoryid=3955&model=UH720 


 TP-Link TL-PB10400

Zadbaj 
o świeży do-
pływ energii  
do iPhone’a  
i iPada. Dziś 
rozwiążemy 
ten problem.  
Dla czytelni-
ków mamy 
dodatkowe 
zasilanie  
do telefonu 
lub tabletu.  
Zaprasza-
my do wzię-
cia udziału 
w konkursie, 
w którym  
do wygrania 
jest ładwarka 
firmy TP-Link 
TL-PB10400. 

Wygraj 
dodatkowe 
zasilanie
dla iPhonea 
i iPada

Pytanie konkursowe
Jakim napięciem ładowane są urządzenia przez 
port USB  w akumulatorze TP-Link TL-PB10400?

Odpowiedzi prosimy kierować na adres konkurs@mojmac.pl

Na odpowiedzi czekamy do 23.04.2015r.

Szczegółowy regulamin - www.mojmac.pl/regulamin-konkursow/

*Aby wziąć udział w konkursie wymagana jest rejestracja na stronie www.mojmac.pl/nasi-czytelnicy/

*

mailto:konkurs%40mojmac.pl%20%20?subject=
mailto:konkurs%40mojmac.pl%20%20?subject=
http://mojmac.pl/regulamin-konkursow/
 http://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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rzeczy, 
które 
powinieneś 
wiedzieć o...

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI
@pemmax

5 FINDERZE
Finder jest głównym menedżerem plików w OS X. Na pierw-
szy rzut oka może nie wygląda na program o rozbudowanych 
możliwościach. Wystarczy jednak poświęcić mu kilka chwil, aby 
docenić jego potencjał. Poznaj pięć faktów, które pomogą Ci 
jeszcze szybciej zarządzać plikami pod OS X.

https://twitter.com/pemmax
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1
ZAKŁADKI
Finder pozwala na-
wigować po katalo-
gach również przy 
użyciu Zakładek. 
To rozwiązanie na 
dobre zagościło 
w przeglądarkach. 
Dziś również po-
zwala usprawnić 
pracę z pikami pod 
OS X. Wystarczy 
wcisnąć skrót        +T, 
aby w oknie Findera 
pojawił się pasek 
z Zakładkami.

2 ZAWSZE OTWIERAJ TYM PROGRAMEM
Każdy typ plików ma przypisany do siebie program, który go otworzy. 
Istnieje możliwość zmiany domyślnej aplikacji. Będziemy mogli przykła-
dowo czytać PDF-y w innym programie niż Podgląd. Aby tego dokonać, 
wybieramy plik i wywołujemy menu prawym przyciskiem myszy lub 
klikając w dokument z przyciśniętym klawiszem ctrl. Z menu wybiera-
my Informacje. W nowo tworzonym oknie odnajdujemy sekcję Otwórz  
w programie i z listy wybieramy interesujący nas program, którym 
chcemy otwierać ten plik. Następnie klikając przycisk Zmień wszystkie, 
otrzymamy nowy, domyślny program otwierający pliki z rozszerzeniem 
dokumentu, którego Informację przeglądamy.

SZYBKI DOSTĘP 
DO PLIKÓW
I KATALOGÓW

3

Po lewej stronie okna Findera 
znajduje się menu Ulubione. 
Jest to miejsce, skąd najszyb-
ciej dotrzemy do katalogów.  
Aby dodać folder do listy, wy-
starczy zaznaczyć i przeciągnąć 
go na lewej części okna. Od tej 
chwili folder jest widoczny na 
liście szybkiego dostępu.

z
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4

5
ZMIANA NAZWY 
WIELU PLIKÓW
Finder pozwala za jednym razem zmie-
niać nazwy kilku plików. Zaznaczamy pli-
ki, których nazwy chcemy poddać edycji. 
Z menu kontekstowego (patrz wcześniej-
sza porada) wybieramy Zmień nazwę 
X rzeczy (gdzie X oznacza liczbę zazna-
czonych pików). W oknie zmiany nazwy 
mamy trzy możliwości edycji. Zastąp tekst 
– umożliwia zastąpienie tekstu w nazwie 
pliku nową wartością. Dodaj tekst – wsta-
wia zdefiniowany przez nas tekst za lub 
przed nazwą pliku. Format – tworzymy 
sami nazwę pliku z numerem lub datą.

GDZIE 
JESTEM?

Czasem struktura katalogów może być mocno skomplikowana. Może się wówczas zdarzyć, 
że będziemy chcieli sprawdzić, w którym miejscu na dysku obecnie znajduje się plik. Możemy 
wówczas skorzystać z dwóch opcji. Po kliknięciu z wciśniętym klawiszem zw nazwę katalogu 
na belce górnej okna rozwinie się menu struktury katalogów. Możemy także aktywować pod-
gląd ścieżki na dole listy plików. Aby ją aktywować, wchodzimy do menu Widok i zaznaczamy 
Pokaż pasek ścieżki dostępu.



*Aby wziąć udział w konkursie wymagana jest rejestracja na stronie www.mojmac.pl/nasi-czytelnicy/

mailto:konkurs%40mojmac.pl?subject=
 http://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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Możliwość uczenia się i zapamiętywania to niewątpliwie jeden 

z  czynników, który przesądził o  naszym ewolucyjnym sukce-

sie. To umiejętność tak naturalna, że zaczynamy dostrzegać 

jej istnienie, dopiero gdy coś w naszej głowie przestaje działać.   

Jak często każdemu z  nas zdarza się o  czymś zapominać?  

Póki jesteśmy młodzi, bagatelizujemy to żartobliwym „ach, no 

wiesz, mam sklerozę” czy też „ja to nie mam pamięci do nazwisk”. 

Gdzieś tam obiło nam się o uszy nazwisko „Alzheimer”, ale nie 

przejmujemy się nim, bo przecież młodzi jesteśmy i  liczymy,  

że nas to nie spotka. A  co, jeśli choroba przyjdzie wcześniej?  

Właśnie taka perspektywa staje się rzeczywistością w życiu Alice 

Howland (w tej roli świetna Julianne Moore), 50-letniej profesor  

lingwistyki na Uniwersytecie Kalifornijskim. 

SEBASTIAN SZWARC
@Behinder

STILL ALLICE

»

https://twitter.com/behinder
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Zaczyna się niewinnie, od zapomnienia paru faktów na 
urodzinowym obiedzie w restauracji. Później na wykładzie 
Alice nie może przypomnieć sobie, o czym mówiła przed 
tygodniem. W  trakcie joggingu traci orientację w  terenie, 
zapomina, gdzie jest i dokąd ma biec. Mimo że tym razem 
da radę wrócić do domu, decyduje się zrobić tomografię, 
ponieważ obawia się, że przyczyną jest rak mózgu. Ale dia-
gnoza jest nieubłagana – Alice ma rzadką odmianę choroby 
Alzheimera, która być może przeniosła się także na jej dzie-
ci. I to, w jaki sposób sobie z tym radzi, jest największą zale-
tą filmu, który poza tym wydaje się nudny i przewidywalny.

Bo i pokazać chorobę na ekranie nie jest prosto. Łatwo 
tu o  nadmierną przesadę i  chęć grania na emocjach wi-
dza. „Still Alice” próbuje zachować tę równowagę, ale tylko 
z  początku. Chociaż dramat głównej bohaterki rozgrywa 
się zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i  rodzinnej,  
na ekranie będziemy mogli śledzić raczej tę drugą – chociaż 
śledzić to może za wiele powiedziane. Towarzyszący Mo-
ore Alec Baldwin i Kristen Stewart wypadają przy niej bla-
do, chociaż robią, co mogą. Powiedziałbym raczej, że grają 
poprawnie, bo nie mają zbyt wiele do zagrania. Jeśli jednak 
Julianne miała być wg scenariusza na pierwszym planie, 
to stanowią oni dla niej znakomite tło. Ale opieranie całe-
go filmu na grze jednej aktorki wydaje się dość ryzykow-
ne i w  tym wypadku nie do końca mi zagrało. Przez cały 
seans czekałem na jakiś zwrot akcji, odmianę losu, nagłą 
zmianę interakcji między bohaterami – nic takiego nie na-
stąpiło. Zamiast tego oglądamy powolną degenerację men-
talną Alice, która korzystając z  nowoczesnej technologii, 
robi, co może, by odwlec nieuchronne i wspomagać swoją 
pamięć. Cała akcja jest tutaj dość poszarpana, przeskaku-
jemy w czasie do kolejnych chwil z życia bohaterki, nie wie-
dząc, ile dni mija pomiędzy nimi – jedynym odnośnikiem 
jest twarz i zachowanie Alice. W całym filmie dreszcz wy-
wołał we mnie właściwie tylko jeden moment – gdy Alice 
odtwarza na komputerze wiadomość nagraną do siebie 

parę miesięcy wcześniej, w której daje „sobie” dokładny in-
struktaż jak umrzeć, gdy sprawy wymkną się spod kontroli. 
Kontroli, która jest także potrzebna, by popełnić samobój-
stwo i właśnie ta scena jest najpiękniejsza, bo łączy w sobie 
i grozę, i nadzieję, przejmującą bezradność i determinację. 
Zastanawiałem się też nad nazwą folderu, w którym Alice 
ukrywa film – „Motyl” (pod takim tytułem film być może 
będzie wyświetlany w kinach). Jakież to wieloznaczne – czy 
chodzi o piękno owada, przeobrażającego się z poczwarki, 
by wzlecieć ku niebu wolnym, czy jest to symbol tego, iż na-
wet w krótkim życiu można próbować pozostać sobą i dać 
coś z siebie światu? Czy Alice utożsamia się z takim właśnie 
motylkiem jako kobieta, której uświadomiono kruchość ży-
cia przez okrutnego figla, jakiego spłatał los?

Choroba Alzheimera to ogromny dramat dla cierpiące-
go na nią człowieka, lecz jeszcze większy dla rodziny, któ-
rej często nie starcza cierpliwości i sił do opieki nad bliskim. 
Nie wiemy do końca, co dzieje się w psychice chorego – czy 
cierpi, czy paradoksalnie: przestając pamiętać o sobie, za-
pomina też o  swoich nieszczęściach i  w  ten pokręcony 
sposób odnajduje gdzieś spokój i harmonię. Czy jesteśmy 
tylko sumą naszych wspomnień, czy może jest coś jeszcze? 
Jeśli pojawi się kiedyś terapia na alzheimera, to czy cho-
rzy odzyskają w pełni siebie czy utrata wspomnień będzie 
nieodwracalna? Końcówka filmu, która nie domyka akcji, 
a jakby urywa ją w trakcie, jest dla mnie przypomnieniem, 
iż nadzieję trzeba mieć zawsze. „Still Alice” to tak naprawdę 
popis jednej aktorki i Julianne Moore w pełni zasłużyła na 
Oscara za rolę pierwszoplanową. Film to niełatwy, pobu-
dzający do trudnych refleksji i właśnie dlatego koniecznie 
należy go zobaczyć.       5
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Przesuwając nieustannie granice cywi-
lizowanego świata w  kierunku zachodnim, 
musieli oni toczyć ustawiczne boje z  prze-
ciwnościami losu, wśród których prócz 
głodu i  zimna nie brakowało także Indian, 
rabusiów, a  czasem i  krewkich sąsiadów.  
To także nieodłączny atrybut mitu dziel-
nego Teksasu, jedynego terytorium, który 
wszedł w skład Unii jako samodzielne pań-
stwo, po wyzwoleńczej wojnie z Meksykiem. 
Symbolem tamtej wojny stała się bitwa pod 
Alamo, w  której 1800 żołnierzy generała 
Santa Anny przez trzynaście dni próbowało 
pokonać siedmiokrotnie mniejszy garnizon 
Teksańczyków. Dzisiejszy Teksas to wiado-
mo – stepy, bydło i Chuck Norris, ale to tak-
że dom Chrisa Kyle’a – najskuteczniejszego 
snajpera w historii amerykańskiej armii (po-
twierdzone 160 trafień), którego losy są te-
matem filmu „American Sniper” w reżyserii 
Clinta Eastwooda.

Tym, co zdecydowanie nadaje 
Stanom Zjednoczonym odmienny 
koloryt niż Europa, jest z pewno-
ścią stosunek do posiadania broni. 
Broń, której w Ameryce jest więcej 
sztuk niż mieszkańców, to jeden 
z elementów mitu założycielskiego 
państwa, które budowano na od-
wadze pierwszych fal imigrantów. 

SEBASTIAN 
SZWARC

@Behinder

SNAJPER

»

©
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https://twitter.com/behinder
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Głównego bohatera poznaje-
my najpierw w  okresie dzieciń-
stwa, gdy chodzi na polowania 
z ojcem. To ojciec wpaja mu od 
małego kult broni, ale też uczy 
szacunku do niej. Bo świat dzie-
li się na owce i wilki, a gdy nad-
chodzą złe czasy, lepiej być tym 
trzecim – psem pasterskim, któ-
ry ochroni owce. Chris (w tej roli 
świetny Bradley Cooper) bierze 
tę maksymę głęboko do serca, 
a  gdy w  dorosłym życiu usły-
szy o ataku na World Trade Cen-
ter, bez wahania zgłasza się do 
punktu werbunkowego, by bro-
nić Ojczyzny. Od tego momentu 
akcja filmu biegnie dwutorowo – 
jeden tor to kolejne tury w Iraku, 
w drugim śledzimy niełatwe pró-
by odnalezienia się w  tzw. zwy-
czajnym życiu. Bohater Ameryki 
w  międzyczasie znajdzie miłość 
swego życia Tarę, która urodzi 
mu dwójkę dzieci. Wciąż jed-
nak nie będą szczęśliwą rodziną, bo co to za rodzina, 
w  której ojciec ciągle spędza czas gdzieś za oceanem, 
w  jakimś odległym zakątku zapomnianym przez Boga?  
Czy bardziej zapewni bezpieczeństwo swojej ukochanej, 
będąc z nią cały czas i troszcząc się o nią, czy może w Ira-
ku, gdzie przecież też broni Ameryki, a bezpieczny kraj to 
także bezpieczeństwo rodziny? 

To ważne pytania, zwłaszcza że w filmie wątek rodzin-
ny i wojskowy zbiega się właśnie na wojnie. Dla Kyle’a do-
datkową motywacją do udziału w  misjach jest chęć 
ostatecznego zwycięstwa nad snajperem Mustafą (Sam-
my Sheik). Jest taka scena, w której Mustafa dowiaduje 
się od informatora, iż w  amerykańskim oddziale obec-
ny jest ‘Legenda’ – bierze karabin i  udaje się na poste-
runek, zostawiając w domu wystraszoną żonę i dziecko. 
To kto w takim razie jest tu dobry, a kto zły? Czy amery-
kańskie poczucie zagrożenia usprawiedliwia inwazję na 
inny kraj i stwarzanie takiego samego zagrożenia innym? 
Film w tym miejscu nawiązuje nieco do snajperskiej ry-
walizacji w ruinach Stalingradu w filmie „Wróg u bram”. 
Tam jednak pojedynek toczyli dwaj równorzędni wo-
jownicy, tutaj Eastwood sprzyja jednak swoim, bowiem 

o  Mustafie nie wiemy prak-
tycznie nic – jedynie to, że ma 
medal olimpijski w  strzelec-
twie. Irakijczyk ma być tylko 
tłem, wirtualną nemesis dla 
Kyle’a, która ma usprawiedli-
wiać jego czyny, bo przecież 
„tamci zabijają naszych”. Jed-
nak widz te dylematy rychło 
przestaje dostrzegać, bo giną 
one sekwencjach wojennych, 
które rzeczywiście sfilmowa-
ne zostały pierwszorzędnie. 
Nigdy nie spodziewałem się, 
iż tyle napięcia można za-
wrzeć w scenach, które z defi-
nicji są statyczne – bo służba 
snajpera to przede wszyst-
kim czuwanie w  zamaskowa-
nej pozycji w  oczekiwaniu na 
najlepszą chwilę do oddania 
strzału – bez względu na głód, 
zmęczenie czy chęć zwykłego 

»
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pójścia siku. A jednak na takim żołnierzu ciąży ogromny 
stres – czy dzieciak podchodzący do leżącej w piasku ba-
zooki jest tylko ciekawy, czy też zaraz ją podniesie i wpa-
kuje pocisk w amerykański czołg? Czasu na reakcję jest 
bardzo mało, a operator beznamiętnym głosem powtó-
rzy: „Znasz zasady. TY DECYDUJESZ”. Film świetnie poka-
zuje realia walki w mieście i nie mogłem oprzeć się tutaj 
skojarzeniom z  „Full Metal Jacket” Kubricka, który jed-
nak latach 80. nie mógłby nakręcić takiej sekwencji jak 
ostatnia bitwa w Faludży. Walka w samym środku burzy 
piaskowej, gdy pododdział SEALS w rozpaczliwy sposób 
broni się na dachu przed szturmującymi zewsząd bojów-
kami (nawiązanie do Alamo?) to mały majstersztyk. 

Skąd jednak tyle kontrowersji, które wzbudzał film po 
drugiej stronie Atlantyku? Dla nas irytujący może być 
charakterystyczny w takich produkcjach nadmiar amery-

kańskiego patosu, miłości do Ojczyzny, flagi i demokra-
cji. No ale my wciąż uczymy się od nowa znaczenia słowa 
„patriotyzm”, szacunku dla własnych weteranów z Iraku 
i Afganistanu. Amerykanie odrobili tę lekcję po gorzkich 
doświadczeniach Korei i  Wietnamu, co nie znaczy, że 
dyskusja o  sensowności posyłania własnych obywateli 
na cudze wojny zamarła. Największy zarzut do Eastwoo-
da dotyczy zbytniego wybielenia postaci Kyle’a w porów-
naniu z  książką, która stała się podstawą scenariusza. 
No i sam fakt, że bohaterem jest snajper, a przecież nie 
tylko w  USA da się często usłyszeć opinię, że „wszyscy 
snajperzy to tchórze” walczący niehonorowo i nie dają-
cy ofierze żadnych szans. Uważny widz może jednak od-
czytać z filmu także krytykę prawa do posiadania broni, 
a niegdysiejszy Brudny Harry wbija tu szpilę NRA, poka-
zując po raz kolejny, że kręci filmy w taki sposób, w jaki 
chce, nie idąc na kompromisy. Końcowe sceny prezentu-

jące autentyczne zdję-
cia z pogrzebu Kyle’a to 
ukłon w stronę Teksań-
czyków uważających go 
za bohatera, ale to, że 
legendarny strzelec gi-
nie z rąk weterana, któ-
remu pomagał, i  to na 
strzelnicy, jest jakimś 
niezwykłym chichotem 
Stwórcy i groźnym me-
mento dla tych, którym 
na polu walki wydaje 
się iż są Mu równi.      5

© foto: Warner Bros. Entertainment Inc
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