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poprawiających moją wydajność w pracy. Co jakiś czas gdy pojawiała się jakaś nowin-

ka zaczynałem sprawdzać, wertować, cóż to nowe cudo potrafi robić. Niejednokrotnie 

otrzymuję świetne nowe funkcje kosztem... moich przyzwyczajeń. I tutaj powstaje 

największy zgrzyt — nowe kontra mój obecny warsztat pracy — przyzwyczajenia. 

Nie wiem czy tego doświadczasz ale każda zmiana niesie ze sobą również zmianę 

mechanizmu działań co może przełożyć się na pogorszenie tak skrupulatnie wypra-

cowanej automatyzacji pracy. Dlatego właśnie coraz częściej zadaję sobie pytanie czy 

szukać nowego, czy raczej lepiej poznać to co już mam i na czym pracuje. W syste-

mie operacyjnym OS X mamy zaszytych wiele udogodnień. O wielu z nich może 

nawet nie wiesz. Dlatego w tym numerze odkrywamy przed tobą tajniki Findera, 

Safari, Maila abyś mógł wydajniej i wygodniej pracować. Wierzymy, że ta wiedza  

Ci się przyda.

Lutowy numer to ostatnie wydanie przed urodzinami Mój Mac Magazyn. Tak, to 

już rok jak jesteśmy z Wami. Dlatego przygotowaliśmy dwa prezenty. Pierwszym 

jest MacPodcast. Ruszamy z nowym projektem który swoje korzenie będzie miał 

w magazynie. A, że lubimy rozmawiać o Apple tak więc nie ma nic lepszego jak 

dobre towarzystwo do cotygodniowych rozważań o technologii. Mamy nadzieje,  

że Wam rownież się spodoba. Drugi prezent to huczne urodziny. Od 29. lutego obser-

wujcie skrupulatnie blog na www.mojmac.pl. Znajdziecie tam konkursy ze świetnymi 

nagrodami. Obiecujemy, że nie będziecie rozczarowani.

Powoli zwalniam 
w poszukiwaniach aplikacji

Dobrej lektury.
Przemysław Marczyński

http://www.mojmac.pl
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MICHAŁ KORALEWSKI

Tradycja stawiania krasnali we Wrocławiu sięga 2005 roku. Niewielkie rzeźby, 

rozsiane w całym mieście, w krótkim czasie zdobyły wielką popularność, przycią-

gając turystów z całego kraju i spoza jego granic. W ciągu dziesięciu lat populacja 

wrocławskich krasnoludków wzrosła do kilkuset i wciąż rośnie, ku wielkiej uciesze 

dzieci i dorosłych.

EUROPEJSKA STOLICA KRASNALI

https://twitter.com/m_koralewski
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Nowości ze świata IT

Nozbe 3.0

Logitech zdobywa nagrody 2015 
GOOD DESIGN Award

Wyniki finansowe  
Apple

Apple ogłosiło wyniki finansowe za swój 

pierwszy kwartał 2016 roku. Dochód w tym 

okresie wyniósł 75,8 mld dolarów. Firma sprze-

dała 74,7 mln iPhone’ów. Ciekawostką jest,  

że Chiny przynoszą już 18,3 mld dolarów 

dochodu w porównaniu z wynikami ze Stanów 

Zjednoczonych — 29,3 mld dolarów. iPad 

odnotowuje duży spadek sprzedaży urządzeń  

na poziomie 25% w porównaniu do roku 2015.

W ostatnich miesiącach w polskiej aplikacji 

do zarządzania czasem odświeżono wiele 

elementów. Mimo ewolucji w wyglądzie 

schemat jej działania pozostał taki sam. 

Wprowadzono natomiast wiele nowych 

funkcji jak otwarte szablony projektów, konta 

biznesowe, zarządzanie uprawnieniami 

w zespole oraz program afiliacyjny.

Muzeum Architektury i Wzornictwa w Chicago przyznaje co roku wyjątkową nagro-

dę GOOD DESIGN Award. Zdobywcą pięciu statuetek w tym roku została firma 

Logitech. Nagrody za wzornictwo otrzy-

mały: Logitech Wireless Mouse M280, 

Logitech ConferenceCam Connect, 

Logitech Keys-To-Go, Logitech Bluetooth 

Multi-Device Keyboard K480 i Logitech 

MX Master Wireless Mouse. Szwajcarski 

producent  już piąty rok z rzędu zdoby-

wa to prestiżowe wyróżnienie.
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Nowości sprzętowe

Parrot Zik 3

PowerGear USB-C 45

Nikon D5

Nowe słuchawki Zik to przykład ewolucji jednych z najbar-

dziej zaawansowanych słuchawek bezprzewodowych.  

Zik 3  urzekają swoim pięknem i wysoką jakością wykona-

nia. Obsługa wysokiej jakości dźwięku odbywa się przy 

pomocy dotykowego panelu ulokowanego na prawej 

słuchawce. Dzięki natywnej aplikacji na iOS możemy 

również kontrolować odtwarzanie muzyki z telefonu. 

Ciekawostką jest możliwość bezprzewodowego łado-

wania Zików dzięki ładowarce Qi Standard Wireless 

(sprzedawanej osobno). 

www.parrot.com

Firma Innergie przedstawiła swoją pierw-

szą ładowarkę USB-C. Dzięki szerokiemu 

zakresowi obsługiwanych napięć może 

działać nawet z  najbardziej prądożernymi 

laptopami wyposażonymi w  nowe złącze 

USB-C. Półtorametrowy kabel zapewnia 

wygodę ładowania, zaś system InnerShield 

Protection Technology zapewni ochronę 

przed przepięciami. 

www.myinnergie.com

Długo wyczekiwana lustrzanka Nikon D5 została wprowadzona na rynek.  

Rozdzielczość 20,8 megapixeli wspierana jest przez całkowicie nowy system 

autofocusa o  niewiarygodnej liczbie  

153 pól. Nikon D5 pozwa-

la również nagrywać 

filmy w rozdzielczości 

4K oraz UHD. 

www.nikon.pl

http://www.parrot.com/pl/produkty/zik3/
http://www.myinnergie.com/us/product/86
http://www.nikon.pl/pl_PL/product/digital-cameras/slr/professional/d5 
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Interact
Nowa aplikacja Agile Tortoise do zarządzania 

własnymi kontaktami. Dzięki niej da się zrobić 

więcej w krótszym czasie. Grupowanie, łączenie 

kontaktów z użyciem również tych z aplikacji 

zewnętrznych (nie tylko tych od Apple czy FB), 

szybka komunikacja z grupami lub poszcze-

gólnymi kontaktami oraz tworzenie kontaktu 

z notki tekstowej to tylko niektóre z funkcji, 

jakie daje ta aplikacja

CENA: 4,99 €

Program w iTunes

Aplikacja dla fotografów i  miłośników kręce-

nia filmów. Co najważniejsze, efekt działania 

pokazuje w czasie rzeczywistym. Tworzy psycho-

deliczne efekty na naszych filmach lub zdjęciach. 

Wszystko opiera się na zniekształceniach tego, 

co widzi aparat telefonu. Dostępna jest całkiem 

pokaźna liczba efektów i suwaków do zabawy.

CENA: 1,99 €

Program w iTunes

Dość ciekawa fuzja gry połącz-trzy-elemen-

ty z karcianką. To wszystko podane w formie 

gry, zawierającej mikropłatności. Typowe ukła-

danie puzzli wzbogaci kolekcjonowanie kart, 

a następnie dobieranie ich w odpowiedni sposób 

tak, aby wygrać. Zawiera zarówno przyzwoity 

singleplayer, jak i (co ważniejsze) multiplayer.  

Warto spróbować.

Program w iTunes

Hyperspektiv

Przegląd aplikacji iOS

Rayman Adventures

12INFORMACJE

https://itunes.apple.com/pl/app/interact-do-more-your-contacts!/id1045605097?mt=8&at=11l8qX
https://itunes.apple.com/pl/app/badland-2/id1007120869?l=pl&mt=8 
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/magic-gathering-puzzle-quest/id1031755344?mt=8&at=10lc9Y&ct=magazyn
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Przegląd aplikacji OS X

Chaos Control
Aplikacja do zarządzania czasem. Dostępna na wszystkie 

rodzaje urządzeń od Apple. Oferuje podstawowe funkcje, 

jak tworzenie projektów, zarządzanie zadaniami, kontek-

sty z ideologii GTD oraz standardowy inbox (nazwany 

w tym wypadku Chaos Box). W oderwaniu od GTD, dodat-

kowo można tworzyć subfoldery oraz subkonteksty, 

które w teorii mają pomóc w lepszym zorganizowaniu 

się (lub w stworzeniu większego chaosu. ;).

CENA: 24,99 € 

Program w MAS

Klient maila dostępny na OS X oraz 

iOS. Działa z Gmail, Exchange, iCloud 

i wszelkimi kontami. Praca z progra-

mem jest szybka dzięki skrótom 

klawiszowym oraz możliwością dzia-

łania na większej ilości maili naraz.

CENA: 19,99 €

Program w MAS

Notes skierowany w stronę organizacji projektów do 

zrealizowania. Nie jest to jednak aplikacja do zarządzania 

czasem. Spisane informacje możemy ochronić hasłem, 

a w przypadku gdy chcemy podzielić się nimi ze świa-

tem, łatwo wyeksportujemy treści i listy zadań do PDF 

lub dokumentu html. Treści można również synchro-

nizować z aplikacjami na iOS oraz usługą Evernote.

CENA: 9,99 €

Program w MAS

CloudMagic Email

Cloud Outliner 2 Pro

https://itunes.apple.com/pl/app/chaos-control-gtd-organizer/id1071244525?mt=12&at=11l8qX
https://itunes.apple.com/pl/app/cloudmagic-email/id1059655371?mt=12&at=11l8qX
https://itunes.apple.com/pl/app/cloud-outliner-2-pro-outline/id1024917449?mt=12&at=11l8qX
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ROZMOWA 
TO SZTUKA. UCZMY SIĘ
WYWIAD 
Z JARKIEM KUŹNIAREM
PAWEŁ RATAJCZAK

http://twitter.com/pawelratajczak
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Jarek Kuźniar mówi o sobie, że może mówić przez 25 godzin, 8 dni w tygodniu. 

Jeśli ma coś do powiedzenia… I wierzcie mi, że coś w tym jest. Podczas moich 

dwóch spotkań z nim, które miały miejsce w Poznaniu w przytulnym hotelu Puro, 

w ramach jego projektu goforworld.com, miałem okazję przekonać się, że potrafi 

porwać słuchaczy do krajów, o których opowiada bez ruszania się z fotela. A każda 

godzina mijała nam jak kilka minut. Jarek Kuźniar to zdecydowanie zapracowa-

ny człowiek. Mogłem się o tym przekonać, próbując umówić się z nim na wywiad. 

Ostatecznie udało mi się. A efekty naszej rozmowy znajdziecie poniżej.

Paweł Ratajczak: Podczas spotkania z Arkadym Fiedlerem, jakie organizował Pan 

w Poznaniu w ramach pańskiego projektu goforworld.com, zauważyłem w Pana 

rękach iPhone’a 6+. Był on także przez całe spotkanie wykorzystywany do trans-

misji wydarzenia live. Chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądało Pana pierwsze 

rendez-vous z Apple?

Jarek Kuźniar: Jak u wszystkich. Najpierw jest marzenie, żeby mieć, a później zara-

bianie pieniędzy na to, żeby móc kupić, wreszcie przekonywanie siebie znów, żeby 

mieć. Wyznawałem zawsze zasadę, nawet w czasach, kiedy to było dla mnie trud-

niejsze niż dzisiaj, że „raz, a dobrze”. I to niezależnie od tego, czy to jest sprzęt 

komputerowy, choć szczególnie, czy to ubiór, czy coś innego. Także w pracy zawodo-

wej. Kupujemy coś „raz a dobrze”. Ostatnio, kiedy coraz częściej bywam w studiach 

nagrań, nikt nigdzie nie ma innego sprzętu niż Apple, bo zawodowcy wiedzą, że to 

jest jakość. Owszem jest do tego dopisana sympatyczna i przekonująca ideologia. 

Mnie przekonuje emocja Apple.

http://goforworld.com


16WYWIAD 16

PR: Wracając do transmisji live… Używa Pan aplikacji Periscope. Jest to „nowość”, 

ale według Pana jest to rewolucja czy pewna ewolucja? I czy tego typu aplikacje nie 

będą miały w przyszłości negatywnego wpływu na media?

JK: To jest pewne ułatwienie. LIVE nie wymaga już wozów transmisyjnych jakie znam 

z TV. Trzeba jednak umieć z telefonu w trybie LIVE korzystać. Wielu zaczyna i odpa-

da, bo po prostu czym innym jest zrobienie cyfrowego zdjęcia, które zawsze można 

poprawić, a czym innym nagranie video, które można tylko skasować. Stanąć przed 

kamerą, umieć się przed nią zachować, trzymać ją odpowiednio, pilnować kadru 

i dźwięku. Wreszcie pilnować siebie mówiącego i połączyć to wszystko w jedno 

— to już nie jest takie proste. Więc tutaj zostają tylko ci, którzy to ogarniają.

Natomiast ułatwia to bardzo komunikację. Szczególnie w takich sytuacjach, w których 

do mediów jest daleko, media nie chcą się czymś zainteresować. Fajnie, że jest coś 

takiego, co uniezależnia transmisje live. Nie trzeba wysyłać wozu satelitarnego, 

tylko można wykorzystać dobry internet.

PR: Jest Pan dziennikarzem ponad 22 lata. Patrząc z tej perspektywy, jak oceni Pan 

zmiany w mediach tradycyjnych w konfrontacji z internetem? Szczególnie w kontek-

ście ostatnich wydarzeń w Paryżu czy w odniesieniu do kampanii HejtStop.

JK: Mnie się to podoba. Nie przeraża mnie to, bo staram się za tym nadążyć. Natomiast 

dla mediów tradycyjnych, które myślały że są ponad wszystkim i nie znoszą konku-

rencji, jest to jakieś zagrożenie i trudność, dlatego że one za tym nie nadążają. Są za 

duże jako korporacje, przez co nie są na tyle elastyczne. Tymczasem dla studentów 
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dziennikarstwa i dla wszystkich tych, którzy myślą o sobie trochę bardziej jako 

o marce osobistej, to jest fajny czas, że można wykorzystywać te media do komuni-

kowania własnych treści do celów marketingowych czy po prostu uniezależniania 

się. I to, że dziś dostęp do tego wszystkiego jest tak łatwy i tak prosty, to jest i dobre, 

i złe, ponieważ trzeba też wiedzieć, kiedy dochodzi do takich sytuacji jak w Paryżu 

czy strzelanin w Stanach Zjednoczonych, trzeba umieć filtrować wiadomości. 

Każdy może wysłać jakąś wiadomość, co nie znaczy, że każdy potrafi zrobić to, co 

każdy dziennikarz musi zrobić, czyli sprawdzić w kilku źródłach, czy na pewno 

wysyła się prawdziwą wiadomość. I czasem w social mediach jest to zagrożenie, 

że nie ma konsekwencji za nieprawdziwe wiadomości, więc można znaleźć tam 

wszystko. Dlatego trzeba bardzo świadomie i dobrze wybierać sobie ludzi, których 

obserwujemy, śledzimy i cytujemy.

PR: Wracając do kampanii HejtStop… Wolność w  internecie jest źle rozumiana 

i nadużywana?

JK: To jest nadużywane, ale tu chodzi bardziej o to, żebyśmy nauczyli się rozmawiać. 

Ja też zostawiam w sieci krytyczne komentarze, ale nigdy nie atakuję nikogo słowami, 

które czytam o sobie, to znaczy nigdy nie jest to krytyka ad personam, tylko odnoszę 

się do funkcji, czasem do pozycji w społeczeństwie. Chodzi o uświadomienie sobie 

tego, że właśnie nie ma czegoś takiego jak podział realny świat — wirtualny świat. 

Ten wirtualny jest już tak realny, że to jest to samo. Jeżeli na ulicy nie obrzucimy 
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kogoś najgorszymi słowami, to nie możemy też wypowiedzieć ich w internecie. 

Bo to po pierwsze trafia, po drugie zostaje, po trzecie zostawia ślad, nie da się z tego 

zrezygnować. Dzisiaj z uwagi na taki, a nie inny rozwój przez lata mediów social, jest 

to jeden, wspólny, wielki świat. Nie ma dla mnie podziału między wirtualem a realem, 

dlatego że, choćby nawet dzisiaj, podczas robienia transmisji live ktoś ją może oglą-

dać np. na telefonie komórkowym tak jakby sobie oglądał program telewizyjny. 

To jest to samo. Powinniśmy przyjmować ten sam kodeks zachowań tam i tu.

PR: Czy używa Pan oprócz Periscope w swojej pracy dziennikarskiej innych aplikacji 

na iPhonie?

JK: Najmocniej Twittera, na drugim miejscu Facebooka. Twittera do celów zawo-

dowych, komunikowania pewnych treści. Ale też zauważyłem, pracując jeszcze 

w TVN24, że dzisiaj nawet agencje informacyjne szybciej wysyłają informacje na 

Twitterze niż w tradycyjny sposób. I to jest najszybsze źródło informacji i komu-

nikacji. Ostatnio zacząłem również bawić się aplikacjami Snapseed, która pozwala 

obrabiać zdjęcia robione gdzieś naprędce, oraz iMovie w wersji na iPhone’a którą 

też się bawię, żeby przygotować sobie jakąś relację. Oczywiście aparat jako taki czy 

kamera video, Gmail non stop i... to wszystko.

PR: Dziękuję za rozmowę.
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MICHAŁ KORALEWSKI

PRODUKTYWNOŚĆ 
W DOBIE POWIADOMIEŃ



20OPINIE

Początek roku to dobry moment, aby podjąć nowe wyzwania, zrobić ambitne posta-

nowienia i wyznaczyć sobie cele do realizacji przez następne 365 dni: znajdę nową 

pracę, zrzucę 15 kilogramów, przebiegnę maraton, zdam wreszcie egzamin na prawo 

jazdy, przestanę się objadać słodyczami itp. W tym roku postanowiłem wziąć się za 

siebie i poprawić swoją produktywność. Problem, z którym borykam się każdego 

dnia (a pewnie spora część Was także), polega na tym, że bardzo łatwo rozproszyć 

moją uwagę i odciągnąć mnie od pracy. Wystarczy jedno piknięcie powiadomienia 

na iPhonie i całą robotę szlag trafia. Od razu tracę wątek, a ponowne skupienie się 

na wykonywanym zadaniu wymaga ode mnie sporo wysiłku i zajmuje coraz więcej 

czasu. Zresztą ten problem nie pojawia się tylko w czasie pracy, ale także poza nią 

— gdy spędzam czas z rodziną i znajomymi. Błyśnięcie ekranu, sygnalizujące nadej-

ście e-maila lub tweeta przyciąga całą moją uwagę i powoduje, że nieświadomie 

zaczynam zastanawiać się nad tym, kto do mnie napisał i czego chciał. Dyskretnie 

odwracam wzrok w stronę telefonu i czuję, słyszę, jak mnie ciągnie, niczym pier-

ścień Saurona przyzywający Froda. Chwila, w której uzmysławiasz sobie, że stajesz 

się niewolnikiem technologii, to już ostatni dzwonek, żeby przeprowadzić małą 

rewolucję. Tak więc podejmując swoje noworoczne postanowienie, zacząłem  

od porządków w iPhonie.

Krok pierwszy
Przejrzałem listę powiadomień i całkowicie wyłączyłem wszystkie te, które zwią-

zane były z platformami społecznościowymi i innymi aplikacjami, próbującymi się 

komunikować z użytkownikiem (Instagram, Flickr, Steller, Fitbit itp.) W pozostałych 

przypadkach zmieniłem styl powiadomienia, wyłączając dźwięki i alerty, usuwając 

powiadomienia pojawiające się na zablokowanym ekranie, pozostawiając jedynie 

plakietki na ikonie (Przypomnienia, WhatsApp, Any.DO itp.) Co w ten sposób osią-

gnąłem? Powiadomienia o „lajkach” i nowych komentarzach pod zdjęciem potrafiły 
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skutecznie odciągnąć moją uwagę od wykonywanej czynności, podobnie zresztą 

jak nagle wyskakujące przypomnienia o zbliżającym się terminie opłat mieszka-

niowych. Po wyłączeniu dźwięków i alertów zyskałem trochę spokoju i poczucia 

kontroli nad tym, co i w jakiej kolejności robię.

Krok drugi
Ileż to razy brałem smartfona do ręki, tylko „na chwilę”, żeby sprawdzić, co tam 

się dzieje na Twitterze?! A po Twitterze tylko „na moment”: Facebook, App Store 

(czy są jakieś aktualizacje? albo nowe aplikacje na liście Najlepszych?), Instagram, 

Safari (tylko coś sprawdzę!), gry... i tak mijało 20 minut. Z takich bezproduktyw-

nych „chwil” spokojnie uzbierałaby się godzina, a czasem dwie w ciągu dnia. A więc  

— skoro ma być rewolucja, to usunąłem z iPhone’a wszystkie gry, aplikacje Facebooka 

i Twittera oraz wszystkie inne, które chcą mojej uwagi choć „na chwilę”, takie jak 

aplikacje do czytania prasy czy sprawdzania statystyk stron internetowych. Trochę 

boli, ale idę dalej: utrudniam sobie dostęp do przeglądarki stron internetowych. 

Jak zapewne wiecie, aplikacji Safari nie można usunąć z iPhone’a, ale można ją 

dość skutecznie ukryć. W tym celu należy wejść w Ustawienia, następnie wybrać 

Ogólne i Ograniczenia. Po włączeniu ograniczeń na aplikację Safari ikona przeglą-

darki znika z ekranu. Oczywiście w prosty sposób można ją przywrócić, ale komu 

by się chciało to robić, gdy bierze smartfona do ręki tylko „na chwilę”? Nawet takie 

proste utrudnienie jak włączenie Ograniczeń dla Safari wystarczy, żeby zniechęcić 

samego siebie do bezproduktywnego surfowania po Sieci.
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Krok trzeci
A teraz prawdziwy hardcore — usuwanie aplikacji do poczty e-mail. Potraficie sobie 

wyobrazić smartfona bez dostępu do e-maili? Tak, ja też sądziłem, że jest to nielo-

giczne, nierozsądne i w ogóle niemożliwe do wykonania. A jednak... pozbyłem się 

aplikacji CloudMagic, usunąłem połączenie Poczty z kontem Gmail (żeby nie kusiło) 

i wciąż żyję! Telefon może stał się nieco mniej „smart”, ale za to bardziej „productive 

friendly”. Teraz e-maile przeglądam tylko na komputerze trzy razy dziennie — rano, 

przed pracą, żeby sprawdzić, czy przyszły jakieś nowe zlecenia, drugi raz — po połu-

dniu, przed samym końcem pracy, żeby na spokojnie zaplanować sobie drugą część 

dnia, i trzeci raz wieczorem, gdy dzieci już śpią, żona czyta książkę, a wszystkie 

dzienne prace zostały wykonane. Mailowo przychodzą do mnie — oprócz wiadomo-

ści prywatnych — także takie, z którymi wiąże się moja praca: zlecenia, dyspozycje, 

inna korespondencja służbowa itp. Ale nigdy nie jest to poczta, która wymaga natych-

miastowej odpowiedzi. Ludzie, którzy chcą się ze mną błyskawicznie skontaktować, 

wybierają rozmowę telefoniczną lub SMS, a w poczcie e-mailowej wysyłają podsu-

mowania ustaleń czy też informacje „długoterminowe”. Brak dostępu do skrzynki 

e-mailowej z poziomu iPhone’a to jednak nie jest koniec świata.

Krok czwarty
Na koniec pozostała kwestia przeorganizowania układu ikon aplikacji na ekranie 

iPhone’a. Na pierwszym ekranie pozostały tylko te aplikacje, z których korzystam 

najczęściej: Zdjęcia, VSCO (edycja fotografii), Dropbox (do wymiany plików pomię-

dzy urządzeniami) i Simplenote (podręczny notatnik). W Docku pozostały dwie 

ikony — Any.DO, za pomocą którego organizuję swój dzień i ustalam priorytety 

zadań, oraz Launch Center Pro, który zastępuje mi kilka aplikacji, takich jak Telefon, 

Wiadomości, Telegram i automatyzuje niektóre czynności związane z komuni-

kacją (pozwala np. na wysłanie konkretnej osobie SMS-a o z góry ustalonej treści  

za pomocą jednego tapnięcia). Na drugim ekranie znajdują się pozostałe aplikacje, 

pogrupowane w katalogi: Photo (aplikacje do edycji fotografii), Sell/Pay (aplikacje 

związane w jakiś sposób z finansami), Kontakt (Telefon, Wiadomości, WhatsApp, 

Telegram itp.), Biurowe (Kalendarz, Kalkulator, Przypomnienia, Dziennik itp.). 

W ostatnim katalogu znajdują się różne pozostałe aplikacje, których nie można było 

przyporządkować do wcześniej wymienionych katalogów (Shazam, Pogoda, Mapy 

Google itp.) Taki układ w łatwy sposób pozwala na dotarcie do wybranych aplikacji, 

pozwala też utrzymać porządek na ekranie iPhone’a.

Gdy piszę ten artykuł, zbliża się koniec stycznia. Od trzech tygodni mój telefon 

wygląda tak, jak Wam opisałem. Nie mruga ekranem, nie brzęczy powiadomie-

niami, sięgam po niego dużo rzadziej niż wcześniej. Wciąż łapię się na tym, że 

w chwili, gdy dopada mnie nuda, albo chcę sobie zrobić krótką przerwę w pracy, 

w pierwszym odruchu łapię za telefon. Ale zwykle od razu go odkładam z powrotem,  
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bo wiem, że nie ma na nim ani gier, ani platform społecznościowych, ani nawet prze-

glądarki internetowej, która pozwoliłaby mi połączyć się z Siecią — oczywiście tylko  

„na chwilę”. A ponieważ wyłączyłem także wszystkie powiadomienia na iPadzie i na 

Maku, mogę cieszyć się absolutną ciszą i skupieniem podczas pracy. Czy ten ruch 

zwiększy moją produktywność i pozwoli mi sprawniej realizować zadania? Tego nie 

wiem, ale początki wyglądają obiecująco. Czy nie ulegnę pokusie ponownej insta-

lacji Twittera i e-maila? Szczerze wątpię, wszak robię czystkę w swoim telefonie 

już po raz trzeci i zawsze, prędzej czy później, kapituluję. Ale będę się starał i będę 

próbował wytrwać w swoim postanowieniu noworocznym, czego i Wam życzę 

z całego serca. A jeśli i Wy zrobiliście sobie podobne postanowienie i wyłączyliście 

powiadomienia na smartfonie, dajcie znać — chętnie poznam Wasze doświadczenia 

i Wasze metody na poprawę produktywności. 
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FRIENDUP
— SYSTEM PRZYSZŁOŚCI?
KRZYSZTOF RADZIKOWSKI

http://twitter.com/radzik_pl
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W jednym z artykułów na tematy „amigowe” wspomniałem o raczkującym systemie 

FriendUP. Jest to projekt na tyle ciekawy, że wersja Preview, do której mam dostęp, 

zasługuje na krótki opis.

FriendUP, 
czyli Friend Unifying Platform
wykorzystuje moc naszych przeglądarek, ale docelowo ma to być coś więcej niż 

system operacyjny na silniku HTML5. Twórcy — Friend Studios, pragną stworzyć  

na wzór Facebooka narzędzie nie tyle społecznościowe, ile ekosystem, wykorzystu-

jąc społeczność jako narzędzie przy realizacji projektów lub po prostu pracy. Dostęp 

do systemu ma być możliwy z dowolnego urządzenia, a więc i dowolnej przeglądar-

ki internetowej. Dzięki temu będzie można wykorzystać zasoby każdego kawałka 

sprzętu połączonego w ramach sieci FriendUP.

Na obecną chwilę dostępna jest wersja Preview 0.9. Na razie oferuje ona wstępny 

zarys tego, co ma ukazać się w przyszłości. Jak wspomniano wyżej, do systemu 

„logujemy” się za pomocą przeglądarki, czyli np. Safari. W zakładce otrzymuje-

my gotowy system z graficznym interfejsem użytkownika, który jest inspirowany 

wyglądem AmigaOS oraz OS X. [pic1] Na blacie widnieją ikony „dysków”, katalog 

domowy, dock systemowy czy lista otwartych okien (czego czasami brakuje w OS 

X). Nawet gadżet zamykania okna jest po właściwej (lewej) stronie — czyli tak jak 

w AmigaOS czy OS X. Żeby już się nie powtarzać, można powiedzieć, że górna belka 

czy też menu jest dokładnie tam, gdzie powinna być. System sprawia bardzo przy-

jemne wrażenie, jest lekki i przejrzysty.
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Dokładnie też tak wygląda jego obsługa — jest wręcz banalna. Na dysku systemo-

wym występują katalogi o prostym nazewnictwie np. Settings (czyli ustawienia) 

czy Software (czyli oprogramowanie). W nich można znaleźć przykładowe apli-

kacje, a wszystko jest podzielone na odpowiednie działy. Nie wszystkie programy 

są zainstalowane, lecz instalacja odbywa się w prosty sposób. Wystarczy wykonać 

dwuklik na wybranej ikonie oraz potwierdzić chęć dodania aplikacji. Część z nich 

uruchamia się w swoich oknach, a część na oddzielnych ekranach, można powie-

dzieć: na podobnej zasadzie jak to jest w OS X. Wzorem jest tu jednak AmigaOS,  

tak więc ekrany można zsuwać na dół, całościowo lub częściowo — w celu podej-

rzenia działającej w tle aplikacji.

Oprogramowanie natomiast w pełni korzysta z nowoczesnego HTML5, tak więc 

grafika 3d okraszona muzyką nie jest problemem. Wszystko działa tak, jakby  

to był normalny, zwykły system. FriendUP dysponuje takimi narzędziami jak prosty 

edytor obiektów 3d, aplikacje do notatek, prosty program malarski czy aplikacja do 

korekty zdjęć lub grafiki. Niebanalnym dodatkiem jest możliwość pracy na pełnym 

ekranie oraz możliwość użycia komend głosowych.

Pliki, które mają być wykorzystane w systemie, można wgrać poprzez opcję z górne-

go menu lub po prostu metodą przeciągnij i upuść. Różnorodność danych, które  

są obsługiwane, jest dość spora. Bez problemu można pracować na plikach jpg, mp3, 

mp4, czyli nie ma problemu z dzisiejszym standardem w dziedzinie multimediów. 
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FriendUP oczywiście dysponuje przydatnymi aplikacjami, od ujmijmy to kolo-

kwialnie — „pokazywaczki” obrazków, poprzez „odgrywacza” muzyki czy filmów. 

Oczywiście system bez przeglądarki internetowej lub klienta poczty w dzisiejszych 

czasach byłby niczym. Tak więc twórcy wprowadzili i te funkcje, zaraz obok apli-

kacji do komunikacji tekstowej. Całości typowego desktopowego systemu dopełnia 

menadżer zadań, którym można wymusić zamknięcie danej aplikacji.

Oczywiście, czym jest OS, gdy nie można na nim pograć? Dlatego też znalazło 

się kilka gier, od klasyki typu tower defense do portu Freeciv — czyli legendarnej  

i popularnej Cywilizacji. 

Jak na wersję Preview  
dość dużo już zrobiono
 Oczywiście plany są ogromne, obejmują one najprostsze rzeczy, typu poprawki 

błędów do implementacji wielu nowych funkcji w poszczególnych składnikach 

dzieła firmy Friend Studios. Zespół otrzymał kluczowe wsparcie finansowe, dzięki 

czemu rozwija swój projekt w bardzo szybkim tempie. Na początku grudnia 2015 

dostępna była wersja 0.4/0.5 a obecnie numeracja osiągnęła wartość 0.9. Zapewne 

kiedy będziecie czytać ten artykuł, dawno przekroczona zostanie wersja 1.x.  

Tak więc jeśli ktoś ma ochotę dołączyć do grona beta testerów, powinien skontak-

tować się z twórcami tego produktu: friendos.com

http://friendos.com
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ROZMOWA 
Z PROGRAMISTAMI 
PROUD
JAROMIR KOPP
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W kolejnym odcinku „rozmów z programistą” drobna zmiana. Tym razem porozma-

wiamy z duetem: programistą i specjalistką od marketingu. Oboje zresztą obdarzeni 

również wieloma innymi uzdolnieniami, które pomogły przy realizacji ich wspól-

nego projektu: Proud dla iOS.

Jaromir K. Kopp: Proud... czyj to był pomysł?

Piotr Szwach @piotrszwach: Jakieś 2 lata temu stwierdziłem, że chciałbym stać się 

jeszcze bardziej produktywny, niż jestem. Zacząłem więc dużo czytać na ten temat 

i brać udział w licznych warsztatach. Odbyłem takie kursy jak: Wake Up Productive 

Ebena Pagana, The Art of Doing Less Ariego Meisela i  przeczytałem książki,  

tj. Getting Things Done Davida Allena. Po odbyciu ww. stwierdziłem, że aplikacja, 

której dotychczas używałem, oferuje zbyt mało. Zacząłem usilnie przeglądać i ścią-

gać dostępne w sklepie App Store aplikacje i ku swojemu zdziwieniu nie znalazłem 

nic, co odzwierciedlałoby ducha tych kursów. Jako że od wielu lat zajmowałem się 

tworzeniem aplikacji, postanowiłem zająć się autorską aplikacją do zarządzania 

czasem. Przez wiele miesięcy projekt nie miał żadnej nazwy. Dopiero gdy zaczy-

naliśmy udostępniać go innym w celu testów, musiałem jakąś wymyślić. Jestem 

zwolennikiem nazw jednowyrazowych (jeśli to tylko możliwe). Pomyślałem więc, 

jaką emocję chciałbym wzbudzać w moich przyszłych użytkownikach. Padło oczy-

wiście na dumę. Dumę nie w sensie zadufania w sobie, ale taką pozytywną dumę, 

dumę, gdy wygramy konkurs, osiągniemy coś wielkiego lub po prostu cieszymy się 

z pozytywnych osiągnięć każdego dnia. Przez wiele miesięcy trwania testów pomysł 

ewoluował. Jest to wypadkowa opinii tysięcy betatesterów, którzy prosili o te czy 

inne funkcjonalności w aplikacji. Zgłoszenia te trzeba było oczywiście starannie 

selekcjonować. Jeśli chciałbym zrobić je wszystkie, aplikacja byłaby dopiero gotowa 

chyba w 10% (uśmiech).

https://twitter.com/piotrszwach
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JKK: Czy znaliście się już wcześniej?

Andżelika Toczek @AngeliqueToque: Poznaliśmy się na kursie salsy, wiele lat temu. 

Razem uczęszczaliśmy na zajęcia, jeździliśmy na obozy taneczne i mistrzostwa. 

Wywalczyliśmy nawet wicemistrzostwo świata i mistrzostwo Polski w salsie! Jeśli 

chodzi o moją marketingową przygodę, to wszystko rozpoczęło się dzięki Piotrowi. 

Gdy byłam jeszcze w 3 klasie gimnazjum, Piotr zaproponował mi, bym promowała 

jego grę na iPhone. Wszystko dlatego, że uwielbiam social media i czatowanie z ludź-

mi. Było to w zasadzie głównym czynnikiem, dlaczego dostałam tę propozycję. Przez 

okres licealny także pomagałam Piotrowi także przy następnych projektach i grach. 

Proud jest zdecydowanie pierwszą aplikacją, nad którą pracowałam tak długi okres. 

Nigdy wcześniej nie poświęciłam tyle uwagi i energii na kampanię marketingową. 

Im dłużej pracowałam nad Proud, tym bardziej dojrzewałam do bycia marketerem.

Wszystko, czego się nauczyłam przez ostatnie 4 lata, zawdzięczam książkom, arty-

kułom i kursom marketingu.

JKK: Piotr, czy przed iOS programowałeś już na inne platformy?

Piotr: Tak. Moje początki z programowaniem sięgają roku 2003. Miałem wtedy 15 lat 

i zaczynałem programować na serwery polskie Ultimy Online. Miałem wtedy swój 

mały serwer, na którym codziennie grało kilkanaście osób. Jak na piętnastolatka 

niezły wynik, chociaż wiadomo, że teraz patrzę na to z lekkim uśmiechem na twarzy. 

https://twitter.com/AngeliqueToque
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Około 2008 roku zacząłem studia na Politechnice Wrocławskiej. Tam programowa-

liśmy na Javę, chociaż ja pisałem swoje aplikacje na telefony firmy Nokia, używając 

Pythona. Zachęcił mnie do niego mój kolega ze studiów. Tak było po prostu prościej, 

nie lubiłem Javy, bo zawsze wydawała mi się toporna i powolna. Gdy tylko iPhone 

wszedł na rynek, mój brat zadzwonił do mnie i powiedział: Piotr, ucz się programo-

wać na iPhone! Jako że jest 8 lat starszy, posłuchałem go i dziś przyznam otwarcie, 

że to była jedna z najlepszych rad, jakie otrzymałem w swoim życiu.

JKK: Jaka była Twoja droga programisty?

Piotr: Głównie odpowiedziałem na to pytanie w poprzednim paragrafie. Mogę dodać 

jednak, że początki z programowaniem na iPhone nie należały do najprostszych. 

W internecie nie było prawie żadnych materiałów, pomimo że czytałem dużo 

książek na ten temat, nie potrafiłem zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. 

W końcu legendarny kurs MyCodeTeacher pokazał mi, że programowanie na iPho-

ne może być proste i w kilka minut można mieć pierwszą prostą natywną aplikację.  

Teraz takich kursów są już setki. Książki są pisane coraz przystępniej, a wiedza dostęp-

na jest praktycznie wszędzie. Gotowe recepty, gotowe rozwiązania błędów, które 

mogą przydarzyć się przy pisaniu aplikacji, świetne filmy prosto z Apple, opisujące jak 

działają poszczególne biblioteki służące do rozwijania funkcji aplikacji oraz mnóstwo 

„gotowców” na serwisie GitHub, z których można złożyć wiele ciekawych apek. Pomimo 

że pisanie aplikacji jest coraz prostsze — ciągle nie jest to lekki kawałek chleba. Trzeba 

znać arkana podstaw programowania, prawdy, które obowiązują w (prawie) każdym 

języku i silniku. Po wielu latach pisania setek aplikacji nie jest dla mnie dużym proble-

mem nauka nowego języka, nowej platformy czy nowego silnika do tworzenia gier. 

JKK: Od kiedy używasz (używacie) sprzętu Apple?

Andżelika: Mojego pierwszego iPhone’a dostałam w 1 klasie liceum od firmy, dla 

której robiłam marketing do gry. Było to dla mnie coś niesamowitego, bo nigdy 
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wcześniej nie było mnie stać na taki sprzęt. Jeśli chodzi o komputer — jestem świe-

żym użytkownikiem MacBook Aira 13, którego dostałam przed świętami od rodziców 

w prezencie. Wcześniej bardzo dużo korzystałam z Macbooka Piotra, dlatego też 

cały system nie był mi obcy.

Piotr: W 2008, kiedy tylko ukazał się iPhone 3G, sprzedałem cały mój sprzęt, aby tylko 

zdobyć ten telefon. Na początku miałem samego iPhone’a, później kupiłem swojego 

pierwszego Maca — właśnie w celu programowania. Kolejne sprzęty przychodzi-

ły z czasem — wymiany iPhone’ów, iPad, Apple Watch. Wczoraj byłem w Berlinie 

na konferencji organizowanej przez Apple i tam jeden z pracowników tej firmy 

dał mi na chwilę do ręki iPada Pro. iPad jak to iPad — fajny, ale większy. Jednak 

stylus... arcydzieło techniki. Jestem również grafikiem i dużo rysuję tabletem. Takim 

zwykłym, firmy Wacom. Mam też stylus do swojego iPada Air. Stylus z iPada Pro... 

Niespotykana przeze mnie dotąd precyzja. Gdy rysowałem, pierwsze, co przyszło 

mi do głowy, czułem, że moje myśli są tam, na kartce, a nie tu, przy wyświetlaczu 

i technologii. To było niesamowite!

JKK: Czy wybór tej platformy był oczywisty?

Piotr: Oczywiście. Nigdy nie tworzyłem aplikacji na systemy firmy Android. Wiem, 

że użytkowników tam jest dużo więcej, płacących jednak dużo mniej. Patrząc na to, 
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ile Proud dojrzewało na iPhone, nie chcę wiedzieć, ile musiałbym wydać na prze-

pisanie go na Androida. A szczerze wątpię, czy w ogóle by się zwróciło.

JKK: Dwa lata to jednak bardzo długi okres, jak na przygotowanie i wydanie progra-

mu. Co zajęło najwięcej czasu?

Piotr: Wybieranie funkcjonalności (śmiech). Mam chyba 20 notatek w Evernote 

z  pomysłami (moimi i  betatesterów) na to, co można by dodać do Proud. 

Mógłbym tworzyć tę aplikację w nieskończoność, wiedziałem jednak, że trzeba 

wyznaczyć twardą datę premiery i zrobić to, co będzie niezbędne. Niektóre funk-

cjonalności w testach okazywały się chybione — usuwałem je więc czym prędzej.  

Inne z kolei trzeba było długo pisać i często zdarzało się, że dodanie jednej sprawiało, 

że inne przestawały działać wystarczająco dobrze. Takich problemów była cała masa.  

Warto powiedzieć tutaj, że aplikacja powstawała po godzinach. Kończyłem studia, 

prowadziłem inne projekty wraz z zespołem i rozwijałem inne zainteresowania.

JKK: Jakie były największe problemy?

Piotr: Niewystarczająco dobrze napisane biblioteki Apple, wsparcie nowych funkcjo-

nalności nowo wychodzących systemów (iOS8 i iOS9), spadająca z każdym dniem 

motywacja do pracy — w końcu nie wiedziałem, czy ludzie poza betatesterami  

docenią projekt.
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JKK: Domyślam się, że w tym czasie zajmowaliście się innymi rzeczami, możecie 

napisać jakimi? Jakie są Wasze główne zajęcia?

Andżelika: jeszcze kilka miesięcy temu moim głównym zajęciem było przygotowy-

wanie się do matury. Na szczęście ten czas minął, dzięki temu mogłam skupić się 

na rozwoju i dalszej nauce marketingu. Po ukończeniu liceum skupiłam się maksy-

malnie na Proud. Tygodniowo poświęcałam kilkadziesiąt godzin na pozyskiwanie 

nowych betatesterów, nawiązywaniu kontaktów, rozwijaniu kanałów social media 

etc. Przy okazji dalej uczyłam się i śledziłam nowe trendy marketingowe. W wolnym 

czasie uczę się hiszpańskiego, ćwiczę, jeżdżę na rowerze, uczę się rysować na table-

cie graficznym i ostatnio odkryłam swoją pasję do... kaligrafii! Razem z Piotrem 

dzielimy wspólne pasje, dużo podróżujemy, chodzimy na koncerty muzyki filmowej, 

filharmonia i teatr też nie jest nam obcy. Lubimy wspólnie spędzać czas i wymyślać 

nowe rzeczy. Dlatego też wspólnie zrobiliśmy naszą pierwszą darmową grę Trolley 

Jump, w której latasz kotem w wózku i odkrywasz nowe światy. Zrobiliśmy tę grę 

w dwa dni jako małe wyzwanie i chwilową odskocznię od Proud. Gra to pikselowa 

gra retro w czarno białym stylu. Nie promowaliśmy jej w żaden sposób, a mimo tego 

w grę do dzisiaj zagrało już mnóstwo ludzi; otrzymała też bardzo wysokie recenzje 

w App Store.

https://itunes.apple.com/pl/app/trolley-jump/id1052498119?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/trolley-jump/id1052498119?mt=8
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Korzystając z okazji chcę ogłosić, że niebawem zaczniemy testy beta wersji Proud 

dla OS X. Chętni betatesterzy już mogą się zapisywać: ProudOnMac.

Piotr: Jestem programistą, designerem, grafikiem i kompozytorem muzyki. Obroniłem 

pracę magisterską na Politechnice Wrocławskiej na kierunku sztuczna inteligencja. 

Jestem też konsultantem w sprawach kreacji idei, tworzenia aplikacji na iPhone, 

iPada i projektowaniu systemów. Tworzę też gry — własne i na zlecenie. Pracuję 

w GameDevie od przeszło 8 lat. Początkowo jako Artysta od postaci 3D w firmie 

Farm 51. Teraz jako projektant, menedżer i producent gier.

JKK: Musiałem Was namawiać na zrobienie polskiej wersji językowej... czy to aż 

tak duży problem? Co powoduje niechęć polskich wydawców do robienia polskich 

wersji (waszym zdaniem)?

Piotr: W projekcie, który jest przygotowany do wspierania wersji językowych — nie 

jest to aż taki problem. Samo napisanie wsparcia wielojęzykowości to dosyć duże 

wyzwanie. Na szczęście na systemach iOS Apple przeprowadziło to w całkiem 

prosty sposób. Jeśli chodzi o niechęć — ja używam iPhone’a w wersji angielskiej, 

tak samo Maca i każdego sprzętu, jaki posiadam. Nie jestem trochę przekonany do 

polskich tłumaczeń aplikacji. Często zawierają one wiele błędów, a i w internecie 

ludzie najczęściej opisują swoje problemy i rozwiązania z użyciem wersji angiel-

skiej. Używanie więc wersji polskiej to niepotrzebny problem, a używanie wersji 

angielskiej szlifuje nasz język. Wbrew pozorom ciężko może być tylko w pierwszych 

kilku dniach — później przyzwyczajamy się już do tego języka.

http://useproud.com/#subscribe-news
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JKK: Macie może jakieś dane, czy czas poświęcony na polską lokalizację ma szansę 

się zwrócić?

Piotr: Ciężko powiedzieć... Jeśli aplikacja nie miałaby języka polskiego, to Polacy i tak 

mogliby ją kupić i używać w wersji angielskiej. Nie wiadomo jednak, czy byłoby ich 

więcej, czy mniej.

JKK: Ktoś Wam jeszcze pomaga przy Proud czy to całkowicie samodzielne Wasze 

dzieło?

Piotr: Jeśli chodzi o kod aplikacji, interfejs, cześć wizualną, budowanie społeczno-

ści, stronę internetową, promocję w internecie, to jest to wyłącznie nasza zasługa. 

Wielu testerów przyczyniło się do tworzenia „pomysłu”, kilku z nich pomogło nam 

też przy lokalizowaniu aplikacji na inne języki. Nie można pominąć też dwójki 

Amerykanów, którzy podłożyli głos pod reklamę: Kyle i Amy.

JKK: Jeżeli możecie, napiszcie, z jakiego warsztatu sprzętowego korzystacie przy 

Proud, ale i przy innych zajęciach (pracy)?

Andżelika: Korzystam z iPhone’a 4s, jeśli chodzi o komputer, tak jak wspominałam 

wcześniej, Mac Book Air 13.

Piotr: Ja na zmianę pisałem Proud, używając mojego Macbook Air 11” (tak, 11 — mały, 

ale ultramobilny) oraz iMaca 27 (tak, 27 — duży, ale przefunkcjonalny!). Dodatkowo 

iPhone 6S (by testować 3D Touch), Apple Watch (również wspierany w Proud) oraz 

iPad Air 2 (czekam, aż będzie iPad Air mały, ale ze stylusem).

JKK: Dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za Proud i kolejne pomysły!
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Ponieważ Finder jest przez wielu wciąż niedocenianym menadżerem plików, 

artykuł o nim można by rozpocząć cytatem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.  

Sam podczas przesiadki z Amigi na Macintosha (1991—1995) długo nie mogłem wyjść 

z podziwu, że daje się zarządzać wygodnie plikami bez Total Commander (czy inne-

go „dwuokienkowego” menadżera plików w stylu Norton Commandera). Jednak 

zaręczam Wam, że Finder zaspokaja 99% potrzeb przy pracy z plikami podczas 

normalnego użytkowania. Oto wybór przydatnych funkcji Findera, w kolejności 

według mojej subiektywnej oceny.

Zaczynam od ulubionej komendy 
„Cofnij”, czyli Command-Z. Funkcja działa nawet przy przenoszeniu i kopiowaniu 

plików czy umieszczaniu ich w śmietniku. Bardzo sobie chwalę!

Każdy powinien zajrzeć też do preferencji Findera (Command-,). Pierwszą czyn-

nością, jaką tam wykonuję, jest włączenie widoczności wszystkich dysków na 

Biurku. Biurko w Macintoshu wygląda bardzo nienaturalnie bez dysków po prawej 

stronie, a obecność ich ikonek ułatwia wiele działań. Tam też możemy wybrać, 

jaką treść ma pokazywać nowo otwarte okno, zarządzać Tagami oraz zawartością  

„Paska bocznego”.
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Teraz kilka opcji wyglądu Findera, które mogą poprawić komfort pracy. Proponuję 

wybrać w menu Findera „Widok” „Pokaż pasek statusu” oraz „Pokaż pasek ścieżki 

dostępu”. Pierwsza opcja informuje, ile mamy wolnego miejsca na danym dysku, 

ile rzeczy jest w teczce pokazywanej w danym oknie i ile jest rzeczy zaznaczonych. 

Druga opcja podaje pełną ścieżkę dostępu do zawartości okna i ma dodatkowe dwie 

przydatne cechy. Klikając dwa razy na element w ścieżce, od razu do niego prze-

chodzimy, a przeciągając jakieś pliki na ten element, przenosimy je lub kopiujemy 

w to miejsce. Bardzo wygodne. Pozostając w menu „Widok”, zajrzyjmy do „Opcje 

widoku” można tam (zależnie od rodzaju wyświetlanej zawartości okna) włączyć 

wyświetlanie dodatkowych informacji pod ikonami czy podsumowywanie zajęto-

ści całych katalogów. To ostatnie jest bardzo przydatne, gdy chcemy namierzyć, co 

zajmuje nam najwięcej miejsca na dysku. Jeżeli mamy komputer z dyskiem SSD, 

można mieć to włączone stale, ale przy dyskach HDD może to mocno spowolnić 

pracę Findera. Skoro jesteśmy przy widoku, warto zajrzeć do „Paska bocznego” 

w oknach Findera. Możemy dodawać tam własne elementy jak pliki i katalogi metodą 

„przeciągnij i puść”, zmieniać kolejność (podobnie) oraz usuwać przez wyciągnięcie 

elementu poza pasek.

Zaznaczanie elementów 
w  oknach Findera też można sobie ułatwić. Normalnie robimy to, przeciąga-

jąc kursorem „myszki” z naciśniętym guzikiem, ale możemy robić to wygodniej 

i bardziej selektywnie. Jeżeli chcemy zaznaczyć większą ilość elementów, to klikamy 

w pierwszy, puszczamy, przesuwamy kursor na ostatni element serii, jaką chcemy 

zaznaczyć, i klikamy ponownie, ale trzymając wciśnięty klawisz Shift (Podnośnik). 

Zostaną zaznaczone wszystkie od pierwszego klikniętego do ostatniego. Gdy chcemy 

zaznaczyć lub zdjąć zaznaczenie z pojedynczych elementów, to używamy klawisza 

Command podczas klikania „myszką”.

Większość z nas wie,
że gdy przeciągamy pliki pomiędzy oknami czy lokalizacjami w obrębie jedne-

go dysku, to są one przenoszone, a gdy odbywa się to między różnymi dyskami,  

to są one kopiowane. Informuje o tym zielony plus lub jego brak. Możemy to zmie-

nić. Jeżeli podczas przenoszenia wciśniemy 

klawisz Alt (Option) to plik zawsze będzie 

skopiowany—powielony (widać plus) nawet 

w obrębie jednego dysku. Jeżeli wciśniemy 

Command, to plik zostanie przeniesiony. 

Czyli w  przypadku różnych napędów po 

skopiowaniu zostanie usunięty z poprzed-

niego miejsca. Poza tradycyjnym znanym 

od dziesiątków lat przenoszeniem plików 
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możemy używać trochę dziwnej, ale czasem wygodnej metody „klawiszowej”.  

Po prostu po zaznaczeniu elementów (plików i folderów) do skopiowania wciska-

my Command-C, zaznaczamy okno docelowe i  tam Command-V. Zupełnie jak  

z tekstem czy grafiką.

Często w różnych przykładach 
podawana jest ścieżka dostępu. Zamiast przeklikiwać się do konkretnego miejsca 

w strukturze plików możemy użyć menu „Idź” i dalej „Idź do katalogu”. Pojawia się 

okienko z miejscem na wpisanie (wklejenie z bufora) ścieżki. Praktyczna uwaga. 

Tak samo, jak w Terminalu możemy pomagać sobie tabulacją. Czyli wpisujemy 

pierwsze znaki katalogu czy nazwy, wciskamy Tab i system dopisze resztę (gdy jest 

niepowtarzalna) lub zabuczy, jeżeli jest więcej plików o takiej nazwie, ale ostrożnie,  

bo w ten sposób dostaniemy się do katalogów ukrytych nawet najgłębiej w systemie. 

Po wpisaniu ścieżki klikami w guzik „Idź”, co otworzy okno zawierające folder lub 

otworzy wskazany plik.

O zakładkach w oknach Findera tylko wspomnę. Nową zakładkę dodaje się tak jak 

w Safari: Command-T.

Kolejna porcja przydatnych funkcji ukryta została w menu kontekstowym, czyli 

tym wywoływanym prawym guzikiem lub Control-Klik. Moje ulubione to: „Nowy 
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katalog z zaznaczonymi rzeczami” i „Kompresuj…”. Druga opcja tworzy standardo-

we archiwum ZIP z zaznaczonych rzeczy. Wyjątkowo przydatna i często używana 

u mnie funkcja. Archiwum jest zgodne z innymi platformami i w ten sposób można 

wygodnie i bezpiecznie wysyłać pliki użytkownikom innych systemów. W tym 

samym menu jest też jedna z bardziej zaawansowanych funkcji (dopiero do OS X 

10.10): „Zmień nazwę … rzeczy”. Możemy przeprowadzić seryjną zmianę nazwy 

wielu plików, np. numerując je kolejno, dodając lub zastępując tekst, dodając datę. 

Kiedyś pogramy do tego celu trzeba było dokupować, teraz mamy to w systemie.

Na deser 
kilka przydatnych drobiazgów. Czasem chcemy przesunąć jakieś okno będące pod 

innymi, ale tak, aby nie aktywować programu (bez przesuwania go „na front”). 

Wystarczy podczas przesuwania myszką wcisnąć dodatkowo klawisz Command. 

Gdy w jakimś programie pojawi się okno wyboru plików, możemy do tego okna 

„wrzucić” teczkę czy plik i od razu zostanie on wskazany, wystarczy zaakceptować 

wybór. Czasem chcemy jakiś plik szybko wydrukować czy zapisać jako pdf. W tym 

celu zaznaczamy go i wciskamy Command-P. Po wydrukowaniu (lub zapisaniu do 

pdf) plik jest automatycznie zamykany. W nowszych systemach możemy do ozna-

czania i wyszukiwania plików używać Dowolnych tagów. Zaznaczamy elementy 

i wybieramy z menu „Plik”, „Tagi” dalej wybieramy tag lub tworzymy nowy. Potem 

błyskawicznie możemy wyszukać wszystkie pliki oznaczone tym tagiem nawet, jak 

są w różnych miejscach na dysku. Gdy nie podoba nam się jakaś ikona, to łatwo ją 

zmienimy. Zaznaczamy plik lub folder, wywołujemy okno informacji (Command-i) 

i na górze po lewej, w miejsce obecnej ikony wklejamy (lub przeciągamy) plik graficz-

ny czy obrazek skopiowany np. z Podglądu. I już mamy nową własną ikonę.

I ostatnia, ale bardzo ważna funkcja: „Katalog inteligentny”. W uproszczeniu jest 

to miejsce, gdzie będą pojawiać się 

pliki czy foldery wyszukane według 

zadanych kryteriów. Taki kata-

log tworzymy, wybierając z  menu 

„Plik” „Nowy katalog inteligentny”. 

Kryteriów wyszukiwania może być 

wiele, od nazwy przez datę, po rodzaj 

pliku, a nawet zawartość.

Na koniec mojego subiektywnego 

wyboru funkcji Findera zapraszam 

do przejrzenia ściągi z  wszystkich 

dostępnych skrótów klawiszowych 

w OS X udostępnianą przez Apple:

Skróty klawiszowe na komputerze Mac.

https://support.apple.com/pl-pl/HT201236
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Safari jako natywna przeglądarka systemu OS X zdecydowanie jest najczęstszym 

wyborem na tej platformie. Również dla mnie wciąż pozostaje ona podstawowym 

narzędziem do zgłębiania czeluści Internetu. Warto pamiętać, że można w niej insta-

lować różnego rodzaju dodatki, które zarówno usprawniają samo przeglądanie treści, 

jak i integrują przeglądarkę z popularnymi aplikacjami. Poniżej znajdziecie listę 

dodatków, z których korzystam na co dzień, na pewno znajdziecie coś dla siebie.

Evernote Web Clipper
Wyznawców i świeżo zarażonych użytkowników aplikacji Evernote nie brakuje. 

Instalacja dodatku Web Clipper to absolutna podstawa. Możliwość zapisywania wycin-

ków stron, ich uproszczonych wersji czy zrzutów ekranu bezpośrednio do Evernote 

jest niezastąpiona. Już na tym etapie można edytować nazwę notatki, wybrać notat-

nik, do którego trafi czy dodać odpowiednie znaczniki. Niezwykle użyteczny dodatek. 

Warto również pamiętać, że kiedy wyszukujecie informacje w Google, Web Clipper 

wyświetli dla Was notatki, które mogą potencjalnie zawierać odpowiedź na wprowa-

dzone zapytanie.

www.evernote.com

1Password
1Password to najlepszy menadżer haseł, jaki aktualnie jest na rynku i nic nie wskazu-

je na to, aby ta sytuacja uległa zmianie. Dodatek do Safari, który oferuje, dodatkowo 

wzbogaca doskonałą integrację tej aplikacji z OS X. Dzięki niemu za pomocą prostego 

skrótu klawiaturowego możemy uzupełniać automatycznie formularze, do których 

poświadczenia mamy zapisane w aplikacji. W sytuacji, kiedy magazyn jest zabloko-

wany, pozostanie jedynie wpisać hasło główne. Jeżeli posiadacie kilka kont, będzie 

mogli wybrać, na które w danej chwili chcecie się zalogować. Proste i ekstremalnie 

użyteczne.

www.agilebits.com

Instapaper
Moja ulubiona aplikacja do gromadzenia treści do przeczytania posiada dodatek, 

który przy pomocy jednego kliknięcia lub skrótu klawiaturowego zapisuje intere-

sujące mnie artykuły na moim koncie Instapaper. Tylko tyle i aż tyle. Dzięki temu 

maleństwu jestem w stanie zapisać interesujące treści i przejść do kolejnych treści 

w ciągu zaledwie sekundy.

www.instapaper.com

https://evernote.com/intl/pl/webclipper/
https://agilebits.com/onepassword/extensions
https://www.instapaper.com/save
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Pocket
Młodszy brat Instapaper oczywiście też posiada odpowiedni dodatek do Safari. 

Analogicznie do poprzednika — możliwość zapisywania artykułów „na później” przy 

pomocy jednego kliknięcia lub skrótu klawiaturowego jest nieoceniona.

www.getpocket.com

No More iTunes
Nie wiem, jak to wygląda w Waszym przypadku, ale mnie notorycznie irytuje sytuacja, 

kiedy kliknięcie linku do aplikacji, poza nową kartą Safari, automatycznie uruchamia 

iTunes lub Mac App Store. Najczęściej dla uzyskania niezbędnych informacji wystar-

cza mi to, co jestem w stanie zobaczyć w oknie przeglądarki. Ten dodatek zaoszczędzi 

Wam wspomnianych frustracji. To, czy chcecie przejść do sklepu z aplikacjami,  

od teraz zależy od Was. Wystarczy kliknięcie odpowiedniego przycisku, który wyświe-

tli się na górze wyświetlanej strony aplikacji.

www.nomoreitunes.einserver.de

Click to Flash
Flash umiera śmiercią powolną i jednocześnie pewną. Przez lata broniony i rozwijany 

przez firmę Adobe nareszcie kończy swój żywot. Nie da się jednak ukryć, że jeszcze 

przez długi czas będziemy się o niego potykać, wędrując po Sieci. Z tego względu ten 

dodatek może się Wam okazać nad wyraz pomocny. Blokuje on elementy flashowe, 

oznaczając to odpowiednio na stronie, uruchomienie danego elementu następuje  

po kliknięciu. Wasza bateria na pewno przywita tę możliwość z radością.

www.extensions.apple.com

uBlock
Reklamy to nic złego, najważniejszy jest jednak umiar. Często strony są tak prze-

pełnione ich obecnością, że na usta same cisną się nie do końca kulturalne słowa. 

W takich przypadkach niezastąpiony jest właśnie wyżej wymieniony dodatek. Blokuje 

on reklamy i mechanizmy śledzące. Projekt jest rozwijany na zasadach open-source,  

co daje pełną przejrzystość jego działania, której brakuje takim dodatkom jak AdBlock. 

Pamiętajcie jednak, że reklamy to często źródło utrzymania Waszych ulubionych 

blogerów, więc starajcie się dodawać ich do listy wyjątków i pozwólcie zaserwować 

sobie odrobinę komercji.

www.ublock.org

https://getpocket.com/safari/
http://www.nomoreitunes.einserver.de
https://extensions.apple.com/details/? id=com.hoyois.safari.clicktoflash-GY5KR7239Q
https://www.ublock.org
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https://twitter.com/pemmax
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Korespondencja elektroniczna skutecznie wypiera tradycyjne listy. Nie powinno 

nas to dziwić, bo wygoda pisania e-listów i wysyłanie ich bez konieczności wsta-

wania z fotela przesądziła o tym, jak się komunikujemy. Łatwość pisania e-maili 

sprawia, że otrzymujemy je znacznie częściej i w ilościach, które sprawiają, że prze-

stajemy się skutecznie poruszać się w ich gąszczu. Program pocztowy Mail w OS 

X posiada kilka udogodnień, które pozwolą nam zapanować nad wiadomościami 

elektronicznymi. Warto zatem poznać kilka technik, aby w rosnącej korespondencji 

internetowej nie stracić głowy i mieć wszystko w należytym porządku.

Oznacz ważne wiadomości
Chyba najprostszym w użyciu mechanizmem pozwalającym 

zapanować nad e-mailami są sygnatury — flagi, którymi ozna-

czamy ważne dla nas wiadomości. Tak wyróżnione e-maile 

pojawią się w lewej kolumnie programu Mail w grupie „Z sygna-

lizatorem”. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli łatwo 

dotrzeć do treści, które są dla nas istotne. Co więcej, jesteśmy 

w stanie używać siedmiu kolorów flag, którym bez problemu 

nadamy spersonalizowane nazwy. Klikając dwukrotnie na 

sygnalizator w lewej kolumnie programu pocztowego będzie-

my mogli nadać im nazwy: odpowiedz na wiadomość, ważne, praca — co pozwoli 

nam precyzyjniej porządkować naszą pocztę.

Segregacja w folderach
Powinieneś wiedzieć, że możesz porządkować wiadomości w folderach podob-

nie jak robisz to z plikami w Finderze. W mojej skrzynce e-mail na iCloud (która 

jest równocześnie moim Apple ID) mam stworzonych kilka folderów, do których 

przenoszę wiadomości. Tam umieszczam ważne dla mnie e-maile, do których 

chcę mieć dostęp z każdego komputera. Ponieważ na każdym moim urządzeniu 

loguję się na ten sam Apple ID, aby 

mieć synchronizację kalendarza 

i kontaktów, automatycznie mam 

dostęp do folderów z  ważnymi 

wiadomościami. Struktura katalo-

gów jest zapisywana w  chmurze 

razem z ich zawartością. To prosta 

metoda, która pozwala mieć dostęp 

do ważnych wiadomości na każdym 

urządzeniu. Foldery tworzymy, 

wybierając z menu: Skrzynka pocz-

towa/Nowa skrzynka pocztowa
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Stosuj reguły
Potężnym narzędziem są Reguły wiado-

mości. Lubię być na bieżąco z promocjami 

w  moim ulubionym sklepie interneto-

wym. Jednak nie chcę, aby te informacje 

pojawiały się w głównej skrzynce, bo nie 

jest to treść dla mnie priorytetowa. Dzięki 

Regułom przenoszę ją automatycznie 

do innego folderu, który przeglądam 

w wolnej chwili. Wystarczy w Regułach 

ustalić warunki, że każda wiadomość 

„Od: ” zostanie przeniesiona do folde-

ru o  nazwie „Promocje” (pamiętaj, aby 

wcześniej taki folder stworzyć). Każda 

wiadomość spełniająca określone kryteria 

może zostać poddana kilku czynnościom: 

przeniesieniu do foldera, oznaczeniu jako 

przeczytana, może zostać skasowana, udzielimy automatycznej odpowiedzi. To tylko 

wybrane akcje z całego wachlarza możliwości, ale najczęściej przeze mnie stosowa-

ne. Bez nich przy dużej liczbie korespondencji, informacji z newsletterów i reklam 

nie byłbym w stanie poradzić sobie z obsługą poczty elektronicznej. Wszystkie 

warunki automatyzacji czynności e-maili ustalisz w Preferencjach programu Mail, 

a następnie wybierając Reguły.

Inteligentne teczki
Reguły są doskonałym narzędziem do fizycznej ingerencji w wiadomości (kasowa-

nie, przenoszenie itp.). Mamy w Mailu jeszcze jeden mechanizm, który wybornie 

sprawdza się podczas zarządzania pocztą. Inteligentne teczki działają na zasadzie 

filtrów z rozbudowanymi parametrami. W tym przypadku mamy znacznie więcej 

możliwości ustalania kryteriów i wszystkie spełniające je wiadomości będą wyświe-

tlane w stworzonej przez nas Inteligentnej teczce. Bez najmniejszego kłopotu, 

jednym kliknięciem będziemy w stanie podejrzeć wszystkie e-maile, które dotar-

ły do nas dzisiaj, do tego przyszły od wybranej grupy kontaktów i nie udało się 

nam na wiadomości odpowiedzieć. Kombinacji rozmaitych kryteriów jesteśmy 

w stanie mnożyć na różne sposoby i nasze potrzeby. Aby stworzyć rozbudowane 

zapytanie o e-maile należy wybrać z menu Skrzynka pocztowa/Nowa inteligentna  

skrzynka pocztowa...
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Kontakty VIP
Każdy z nas ma osoby, z który-

mi szczególnie intensywnie 

koresponduje. Wiadomości od 

takich ludzi są dla nas ważne  

i chcemy mieć do nich błyska-

wiczny dostęp. Wystarczy 

naszych rozmówców dodać do 

grupy VIP. Uczynimy to, prze-

suwając kursor myszy przed 

nazwę nadawcy wiadomości 

(w nagłówku e-maila). Pojawi 

się wówczas niewidoczna dotąd 

ikona gwiazdki. Klikając ją, 

dodamy autora wiadomości do 

elitarnej grupy VIP-ów. Po tej 

czynności na bocznym pasku 

po lewej stronie będziemy mieli 

dostęp do Kontaktów VIP.

Koloruj  
wiadomości
Ostatnia sztuczka spodoba 

się osobom, które są wzro-

kowcami i lubią wszystko 

zaznaczać kolorowymi 

karteczkami. Bez wątpienia 

sam do nich należę. Łapię 

się na tym, że w notatkach 

nadużywam zakreśla-

cza do wyróżniania treści. 

Podobny mechanizm do 

organizacji poczty może-

my zastosować w Mailu. 

Wystarczy wskazać wiado-

mość i z menu Format/

Pokaż kolory wybrać kolor, 

jakim chcemy wypełnić tło 

wiadomości.
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Przez wiele lat z  powodów ekonomicznych byłem użytkownikiem iPhone’ów 

o najmniejszej pojemności i jakoś musiałem sobie z tym radzić. Ponieważ radziłem 

sobie dość dobrze, podzielę się z Wami moimi metodami.

W moim iPhonie najwięcej miejsca zajmowały zawsze zrobione nim zdjęcia i filmy. 

Obecnie najlepszą metodą radzenia sobie ze zdjęciami jest „Biblioteka zdjęć iClo-

ud”. Jeżeli włączymy ją w „Ustawienia—Zdjęcia i Aparat”, to zdjęcia i filmy trafią do 

naszego iCloud w pełnej rozdzielczości, a gdy zacznie brakować miejsca w iPho-

nie, to zostaną w nim tylko miniaturki, a oryginały będą ściągane w razie potrzeby. 

Niestety rozwiązanie nie sprawdza się, jeżeli mamy za mało miejsca.

Ratunkiem jest 
oczywiście częste archiwizowanie zdjęć w komputerze lub innych usługach siecio-

wych. Ja używam aplikacji Qfile i serwera NAS QNAP, inni np. Dropbox. Wspomniane 

aplikacje zgrywają automatycznie oryginały zdjęć na dysk NAS lub do innej usłu-

gi chmurowej, lecz równie skuteczne jest zgrywanie zdjęć kablem do komputera. 

Jeżeli zgramy oryginały, ale nadal chcemy mieć do nich wygodny dostęp z iPho-

ne’a czy iPada, jest na to sposób. Ma on jednak cztery wady: zdjęcia mają niższą 

rozdzielczość, tj. 2048 × 1536, a filmy 720p (dlatego najpierw trzeba zabezpieczyć 

oryginały) dodatkowo filmów nie możemy ponownie zgrać do rolki, wymaga dostę-

pu do internetu (ale to jest normalne), nie mamy automatycznego grupowania zdjęć 

wg wydarzeń i miejsc. Zalet jest więcej: zaoszczędzimy sporo miejsca, nadal mamy 

dostęp do zdjęć, możemy katalogować zdjęcia i filmy według uznania, łatwo można 

je udostępnić innym oraz choć są przechowywane w iCloud, nie ujmują miejsca 

z naszej usługi.
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Jak się to robi? 
Klikamy w „Udostępniane”, potem w „Plus”, aby dodać nowy strumień. Nadajemy 

mu jakąś nazwę. Ja przyjąłem konwencje nazw tematycznych. Np. „spacery”, „psy”, 

„domowe”, „wycieczki” itp. W następnym kroku możemy dodać osoby, z jakimi 

chcemy dzielić ten strumień, ale nie musimy. Możemy to też zrobić w dowolnym 

momencie. Dalej pukamy w „Utwórz”. Dodawać zdjęcia do strumienia możemy na 

kilka sposobów. Mnie najlepiej spisuje się ten: Zaznaczamy porcję zdjęć i filmów, 

jakie chcemy umieścić w strumieniu. Pukamy w ikonkę udostępniania, dalej w iClo-

ud. W oknie, które się pojawi, wybieramy właściwy strumień i już. 

Dobrze jest dodawać zdjęcia sensownymi grupami, bo każde takie dodanie opatrzo-

ne komentarzem tworzy w strumieniu osobną grupę. Po dodaniu do strumienia 

od razu możemy ponownie zaznaczyć te zdjęcia i je skasować. Nie będzie to miało 

wpływu na przesyłanie zdjęć do chmury. Pamięć zostanie zwolniona dopiero po 

zakończeniu wysyłania. Dobrze to widać, gdy sprawdzamy ilość miejsca zajmo-

wanego przez zdjęcia. Zaraz po dodaniu ich do strumienia i skasowaniu z rolki 

wolnego miejsca nam nie przybędzie. Gdy sprawdzimy po jakimś czasie (zależy to 

od szybkości naszego łącza wychodzącego), zdjęcia będą zajmować znacznie mniej.

Dodatkowo możemy odchudzić naszą bibliotekę zdjęć, ograniczając „Live Photos” 

i wideo 4k na iPhone 6s (plus), wyłączyć zapisywanie oryginałów przy zdjęciach 

HDR, a filmy rejestrując w 30 klatkach na sekundę.
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Jednak ilość wolnego miejsca w naszych iPhone’ach nie zależy tylko od zdjęć. 

W dobie Apple Music, iCloud Music Library czy innych serwisów oferujących muzy-

kę strumieniowaną możemy usunąć z iPhone’a wszystkie pliki muzyczne, a zostawić 

ewentualnie tylko te, których chcemy słuchać bez dostępu do internetu. Kolejna rzecz 

to audyt aplikacji i gier. Może się okazać, że mamy w iPhonie programy, z których 

nie korzystaliśmy od miesięcy. Choć w iOS 9.1 jest funkcja „app thinning”, która 

instaluje tylko te części aplikacji, jakie w danym urządzeniu mogą być używane, 

to nadal są gry zajmujące prawie 2 GB. Wiele aplikacji możemy zastąpić ich webo-

wymi odpowiednikami (choć akurat dla mnie to jest ostateczność). Dobrze jest też 

przejrzeć wiadomości iMessages. Często z załącznikami może uzbierać się kilka-

set MB. Załączniki można kasować ręcznie lub włączyć automatyczne czyszczenie 

listy z wiadomości starszych niż np. 30 dni (Ustawienia, Wiadomości, Przechowuj 

wiadomości…). Gdy mamy komputer z OS X to pełną listę wiadomości możemy 

przechowywać właśnie tam. Jeżeli w celu późniejszego przeczytania dodajemy 

strony www do „Lista czytelnia” to dobrze jest je przejrzeć i zbędne usunąć, ponie-

waż przechowywane są tam całe strony zajmujące często po kilkadziesiąt MB.

Stosując się do tych zaleceń, udało mi się przeżyć z iPhone’ami 16 GB do paździer-

nika zeszłego roku, choć zawsze robiłem sporo zdjęć i filmów.

Parę trików, jak oszczędzać miejsce na komputerze z OS X, możecie poznać, czyta-

jąc kolejną cześć opowieści o dyskach sieciowych QNAP w bieżącym numerze.
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System operacyjny OS X słynie z tego, że można znaleźć ogromną ilość małych, 

tanich i  doskonałych programów, które skutecznie poprawią komfort pracy.  

Jeden ruch myszką i wyślesz zdjęcia na Flickra. Kliknięciem udostępnisz pliki w sieci. 

Bez konieczności uruchamiania kalendarza sprawdzisz, co dziś masz w planie  

do zrobienia. A to dopiero początek „sztuczek”, jakie będziesz mógł wykonać dzięki 

tym doskonałym aplikacjom. 

Jeszcze nie poznałem wydajniejszego sposobu pracy z aplikacjami niż używanie 

skrótów klawiaturowych. Kombinacją klawiszy mogę zrobić praktycznie wszystko. 

Jest jednak zasadniczy problem pracy ze skrótami —  trzeba je poznać. Najprostszym 

sposobem na wyświetlenie całej listy poleceń klawiaturowych jest darmowa aplika-

cja CheatSheet. Dla aktywnego programu po wciśnięciu klawisza „cmd” wyświetli 

ona dostępne kombinacje klawiaturowe, jakich możemy użyć w programie. Skróty 

są podzielone na kategorie, co pozwoli łatwo odszukać interesującą nas czynność,  

jaką chcemy wykonać przy pomocy klawiatury.

www.cheatsheetapp.com

Cena: Bezpłatny

CheatSheet

https://www.cheatsheetapp.com/CheatSheet/
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Kalendarz to podstawowe miejsce, po które 

sięgamy podczas planowania tygodnia. 

Gdybyśmy chcieli mieć nasz „rozkład zadań” 

ciągle przed oczami, warto przyjrzeć się aplika-

cji Blotter. Zamienia ona tło biurka w aktywny 

kalendarz. Bez konieczności uruchamia-

na systemowego Kalendarza mamy dostęp  

do widoku całego tygodnia łącznie z  listą 

zadań Do zrobienia. Aplikacja pozwala także 

dodawać nowe wydarzenia i przypomnienia 

bezpośrednio z belki systemowej. 

www.wireload.net

Program w MAS

Cena: 9,99 €

To jedna z aplikacji która najlepiej sprawdzi się jako narzędzie do poprawy wydajności 

pracy. Wyobraź sobie, że nie musisz pisać tych samych zwrotów, podobnych powitań, 

skrzętnie przygotowanych sfor-

mułowań grzecznościowych  

w korespondencji. Wystarczy, 

że raz dodasz całe zdanie do bazy 

TextExpandera by przy użyciu 

skrótu — kilku liter — umieścić 

je w dowolnie przygotowywa-

nym tekście. Czas jaki będziesz 

poświęcać an pisanie e-maili, 

ofert, podań, broszur skróci 

się zaledwie do kilku stuknięć  

w litery na klawiaturze.

www.smilesoftware.com

Cena: 44,95 $

Blotter

TextExpander 5

https://www.wireload.net/products/blotter/
https://itunes.apple.com/pl/app/blotter/id406580224?l=pl&mt=12 
https://smilesoftware.com/textexpander 
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To prawdziwa perełka produktywności. Na belce systemowej obok zegara mamy 

ikonę która kryje w sobie rozmaite funkcje. Zaczynając od kopiowania danych  

do wybranego katalogu poprzez przeciągnięcie ich na ikonę, po przesyłanie plików 

na serwery FTP, Google Drive czy Amazon S3. 

Łatwo wyślemy filmy na YouTube’a, a także 

użyjemy serwisu Bitly do skracania linków. 

Dropzone posiada wachlarz wtyczek-akcji, 

które rozszerzają możliwości programu. 

Jednym ruchem myszką będziemy mogli 

wykonać wiele czynności, dzięki czemu 

znacznie przyspieszymy naszą pracę. 

www.aptonic.com

 Program w MAS 

Cena: 9,99 € 

Gdy korzystamy z sieci, poważnym wyzwaniem jest udostępnianie danych. Zazwyczaj 

pliki przesyłamy pocztą e-mail. Jest jednak łatwiejszy sposób na dzielenie się doku-

mentami. Wystarczy zaznaczyć pliki i przeciągnąć je na ikonę Droplr, aby za chwilę 

móc przesłać do tych danych odnośnik — link do strony, skąd można pobrać dane. 

Program posiada mechanizm tworzenia szybkich zrzutów ekranu z opisami oraz 

funkcję nagrywania filmów z tego, co dzieje się na ekranie naszego komputera. 

W opcjach płatnych mamy możliwość zabezpieczania dostępu do danych hasłem 

i usuwania opublikowanych plików po określonym czasie. Całość uzupełnia aplika-

cja na iOS, która pozwala kontrolować dostęp do udostępnionych zasobów. 

Program w MAS / www.droplr.com

Cena: od 0 PLN

Dropzone 3

Droplr

https://aptonic.com
https://aptonic.com
https://itunes.apple.com/pl/app/droplr/id498672703?l=pl&mt=12
http://www.droplr.com
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*KONKURS >>> 
Bez szumu wiatru podczas rozmow oraz nagrań. 
Windblocker pomoże Ci zachować komfort rozmowy 
w nieprzyjaznych warunkach pogodowych.
Do wygrania
4 WINDBLOCKI KLASYCZNE 
2 WINDBLOCKI DO ZESTAWÓW SŁUCHAWKOWYCH
Pytanie konkursowe:
Z jakiego kraju pochodzi projekt Windblockera?
Odpowiedź do znalezienia na stronie  

Zakończenie konkursu: 29.02.2016
Odpowiedzi prosimy kierować na adres 

konkurs@mojmac.pl.
Regulamin konkursu >>> 
Sponsorem konkursu jest — Doradca IT Robert Zientara
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http://di-rz.pl/windblocker/index
mailto:konkurs%40mojmac.pl?subject=Konkurs%20HBO%20Go
http://mojmac.pl/regulamin-konkursow/
www.mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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ASTROPAD
JAROMIR KOPP
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Programy czyniące z iPada czy 
iPhone’a dodatkowy ekran
 do komputera nie są niczym nowym. Od jakiegoś czasu sporo się ich pojawiło, 

a sposób działania jest całkiem zadowalający. Jednak Astropad to coś innego. Jest to 

program, który zamienia iPada czy iPhone’a w prawdziwy tablet graficzny z wbudo-

wanym ekranem.

Astropad na iPadzie posiada wszelkie cechy dobrego tabletu, a jego głównym ograni-

czeniem jest wielkość naszego iUrządenia. Autorzy stworzyli dwie wersje programu 

zoptymalizowane do wielkości ekranów. Astropad mini, jak nazwa wskazuje, jest 

przeznaczony dla iPhone’ów, ale ma „większego brata” działającego na iPadach. 

Uzupełnieniem jest darmowa aplikacja na OS X komunikująca się z iUrządzeniem.

Wyjątkowość
Autorzy programu chwalą się, a doświadczenia to potwierdzają, że Astropad cechuje 

wyjątkowa szybkość odświeżania ekranu oraz precyzja w odwzorowaniu kolorów 

i kształtów. Zawdzięcza to autorskiej technologii nazwanej LIQUID. Kolejną wyjątko-

wą cechą jest możliwość łączenia komputera z iPadem (iPhone’em) za pomocą kabla 

USB—Lightning lub przez WiFi! Nawet przy połączeniu bezprzewodowym reakcja 

„tabletu” jest natychmiastowa, a tylko przy zmianach na dużym obszarze ekranu 

mamy na ułamki sekund rozmazany obraz. Jeżeli pracujemy w typowy sposób, gdy 

zmiany zawartości ekranu ograniczają się do małych obszarów (jak rysowanie),  
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to nie sposób dostrzec opóźnień. Testowałem program również na stareńkim iPad-

Frit2 i działał on zadziwiająco sprawnie.

To nie jedyna cecha czyniąca Astropad wyjątkowym. Kolejną jest obsługa większo-

ści dostępnych na rynku „pisaków” dla iPada. Pozwala to na korzystanie z takich 

dodatkowych cech „stylusów” jak siła nacisku czy kąt pochylenia podczas rysowania 

w programach graficznych na OS X. W przypadku najnowszych iPhone’ów 6s (plus) 

rozpoznawana jest siła nacisku na ekran (3D Touch), a posiadacze iPada Pro wraz 

z jego pisakiem mogą skorzystać z wszystkich jego zalet znanych z iPada, podczas 

rysowania na komputerze.

Zastosowanie
Jak się domyślacie, najwięcej pożytku z Astropada będą mieli graficy. Aplikacja 

potrafi porozumiewać się bez dodatkowych sterowników z wieloma programami 

graficznymi od sztandarowego Photoshopa po Pixelmator i wspiera w nich obsługę 

dodatkowych parametrów, jak np. siła nacisku. Rozpoznawane są również typowe 

gesty jak powiększanie—pomniejszanie za pomocą „szczypania” czy przesuwanie 

zawartości okna dwoma palcami.
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Przy uruchamianiu programu
 wybieramy obszar, jaki chcemy pokazywać i edytować na iUrządzeniu. Np. może 

to być tylko okno z naszą pracą graficzną, co umożliwia lepsze wykorzystanie 

powierzchni ekranu w iPhonie czy iPadzie. Możemy dodatkowo zdefiniować skró-

ty obsługujące w danym programie na OS X np. powiększanie czy zmianę narzędzi.  

Jest to potrzebne, gdy stylus, jakiego używamy z iPadem ma funkcje „udawania” 

różnych przyborów i np. drugim swoim końcem aktywuje „gumkę”. Autorzy Astropada 

zadbali o listę polecanych pisaków wraz z omówieniem ich cech. Te informacje 

znajdziecie na stronie programu. Oczywiście Astropad działa również z palcem czy 

prostymi pisakami bez dodatkowych funkcji.

Jeżeli zajmujecie się rysunkiem
czy innymi formami twórczości graficznej i brakuje wam w iPadzie funkcji z zaawan-

sowanych programów desktopowych, a jednocześnie chcecie rysować w sposób 

zbliżony do naturalnego warto rozważyć zakup tego programu.

WITRYNA

CE
CH

YAstropad

10-20 €

www.astropad.com

 + Bardzo szybki
 + Obsługa dodatkowych akcesoriów
 + Wierne odwzorowanie barw

 + Ograniczony zestaw 
możliwościNAZWA

CENA

OCENA

http://www.astropad.com
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 UNIFIED REMOTE
MAREK TELECKI
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Dawno, dawno temu... 
komputery Apple wyposażane były standardowo w pilot pozwalający na sterowanie 

odtwarzaniem muzyki w iTunes, filmów w QuickTime Playerze lub multimediów 

w ogóle — dzięki nie rozwijanemu już niestety Front Row. Wsparcie dla sprzętowe-

go pilota posiadały również wybrane programy, jak np. genialny PYM Player Grzesia 

Pawlika.

Dziś w taki gadżet wyposażony jest wyłącznie Apple TV. Alternatywnym rozwią-

zaniem, które firma z Cupertino zaproponowała swoim klientom, jest apka Remote  

dla systemu iOS, pozwalająca na kontrolowanie multimediów na komputerze i przy-

stawce do TV. Remote wygląda estetycznie i działa sprawnie, ale z pewnością nie jest 

to panaceum — przecież możliwości zdalnego sterowania komputerem wykraczają 

poza obszar multimediów.

W międzyczasie w App Store 
pojawiło się wiele rozwiązań zamieniających iUrządzenia w bezprzewodową mysz/

klawiaturę, launcher oprogramowania oraz zdalny pilot umożliwiający kontrolę 

wybranych programów firm trzecich, w węższym lub szerszym zakresie. Mimo to 

każde z tych rozwiązań posiada istotne ograniczenia.

Okazuje się jednak, że już od dość dawna, bo początki projektu datuje się  

na 2010 rok (z tym, że wsparcie innych niż Windows oraz Android platform — iOS, 

OS X oraz Linux doszło znacznie później, bo w połowie 2014 roku), dostępne jest 

oprogramowanie zamieniające urządzenia mobilne w uniwersalne piloty. Unified 
Remote, gdyż tak się to rozwiązanie nazywa, bazuje na tandemie darmowego serwe-

ra dostępnego (póki co) dla następujących platform:

 > Microsoft Windows (XP i nowszy, 32/64 bitowy)

 > Apple OS X (10.6 i nowszy, tylko 64 bitowy)

 > Linux (różne dystrybucje, 32/64 bitowy)

 > Raspberry Pi (ARMv6)

 > Arudino Yún (MIPS)

oraz aplikacji klienckiej, dostępnej na smartfony (i tablety) z następującymi syste-

mami mobilnymi:

 > iOS (v. 7 lub nowszy)

 > Android (v. 1.5 lub nowszy)

 > Windows Phone (v. 7.5 oraz 8)

Cieszę się, że grupa młodych, ambitnych szwedzkich programistów rozszerzyła 

gamę obsługiwanych systemów — od zawsze przyklaskuję rozwiązaniom łączącym 

środowiska heterogeniczne.

https://support.apple.com/kb/DL796?viewlocale=pl_PL&locale=en_US
http://pym.uce.pl/pym-player/
https://itunes.apple.com/pl/app/remote/id284417350?l=pl&mt=8
https://www.unifiedremote.com
https://www.unifiedremote.com
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Unified Remote pozwala na naprawdę bardzo dużo. Już w samej tylko wersji darmo-

wej (apka mobilna) użytkownik może:

 > połączyć smartfon z komputerem (z zainstalowanym serwerem UR) za pomocą 

sieci WiFi lub Bluetooth,

 > sterować komputerem w podstawowym zakresie (emulacja myszy i klawiatury, 

obsługa gestów),

 > wybudzać uśpiony komputer (Wake On LAN),

 > przełączać między jasnym i ciemnym tematem kolorystycznym interfejsu,

 > skorzystać z kilkunastu (18) darmowych pilotów o zróżnicowanych możliwościach, 

jak np. menedżer plików, sterowanie aplikacją Spotify, obsługa Windows Media 

Center, Windows Media Player, VLC, YouTube, launcher, menedżer zadań itd.

 > W czasie gdy piszę te słowa, w „banku” pilotów dostępne są 103 moduły oferu-

jące mnóstwo dodatkowych możliwości, m.in.:

 > obsługę Boxee, XBMC, Plex, Kodi,

 > obsługę Winampa, BSPlayera, QuickTime Playera, KMPlayera, iTunes, GOM 

Playera, J River, Media Monkey, Media Portal, MPlayerX, MusicBee, Pandory, 

PotPlayera, YouTube, SoundCloud,

 > kontrolę aplikacji Beamer, Porthole, EyeTV, foobar2000, Irfan View’er, Netflix, 

Picasa, Skype

 > sterowanie tacką napędu optycznego CD/DVD,

 > sterowanie przeglądarkami Apple Safari, Google Chrome, Internet Explorer, 
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Mozilla Firefox, Opera,

 > zdalne wykonywanie komend,

 > sterowanie prezentacjami PowerPoint i Keynote,

 > miana głośności, jasności ekranu, klawiatura numeryczna,

 > podgląd ekranu komputera — Screen (Preview),

 > lupa, przesyłanie tekstu do komputera,

 > próbnik kolorów,

 > rozszerzone wsparcie klawiatury (skróty klawiaturowe z klawiszami Cmd, Alt, 

Ctrl, itp.).

W przypadku Unified Remote dla iOS zakupy wewnątrz aplikacji (In-app purchase) 

pozwalają nabyć pojedynczy pilot w cenie 0,99 € (co jest mało ekonomiczne, ale 

wygodne dla osób posiadających bardzo sprecyzowane wymagania) lub odblokować 

wszystkie opcje programu i piloty, płacąc jednorazowo 3,99 €. Zakup pełnej wersji 

programu daje również możliwość tworzenia własnych pilotów! Unified Remote 

wspiera alternatywne klawiatury (jak np. Swype, SwiftKey) oraz pozwala na hasło-

wanie i szyfrowanie zestawionego połączenia, w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Dodatkowo apka dla iOS oferuje widget w Centrum Powiadomień oraz wspiera 

schematy URI ułatwiające automatyzację zadań. Natomiast wersja dla Androida 

oferuje dodatkowo: obsługę głosową, personalizowane widgety i skróty, szybkie 

akcje w obszarze powiadomień, wparcie dla znaczników NFC, współpracę z zegar-

kami Android Wear oraz integrację z taskerem (jak się domyślam to taki androidowy 

odpowiednik programu Harmonogram zadań na Windowsie).
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Zarówno konfiguracja (przynajmniej w sieci WiFi), zestawienie połączenia jak 

i użytkowanie Unified Remote nie sprawia żadnych kłopotów. Można oczywiście 

ponarzekać na dość spartański interfejs oraz, że niektóre „piloty” oferują skromne 

możliwości. Niemniej UR to rozwiązanie otwarte na użytkownika, więc przy odro-

binie zaangażowania można pożądaną funkcję sobie dodać. W zasadzie największą 

piętą achillesową tego rozwiązania jest stabilność działania — po prostu niektóre 

moduły potrafią się znienacka „wykrzaczyć”.

Jestem jednak pod ogromnym wrażeniem uniwersalności Unified Remote. 

Niecierpliwie czekam też na kolejne aktualizacje oraz nowe opcje. W przypadku 

iOS autorzy planują wsparcie dla Apple Watcha, natomiast cukierników powin-

na ucieszyć opcja kontroli jednego urządzenia z Androidem, drugim podobnym 

urządzeniem.

Naprawdę gorąco polecam 
Wam przetestowanie Unified Remote. Bezpłatna wersja potrafi wiele, a pełna zamie-

ni Wasz smartfon/tablet w zdalne centrum kontroli. A kto z nas nie chciałby poczuć, 

że ma w ręku władzę?

PS. Osobiście korzystam z Unified Remote w połączeniu z MacBookiem Pro (OS X). 

Wersja serwera dla Windows ma (podobno) kilka wyjątkowych smaczków, które  

na pewno niektórym z Was przypadną do gustu.

Aplikacja Unified Remote dla iOS dostępna jest za darmo w AppStore.

https://itunes.apple.com/pl/app/unified-remote/id825534179?l=pl&mt=8


68TESTY 68

 
SOFTORINO YOUTUBE 
CONVENTER
PAWEŁ RATAJCZAK
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Jest pewne jak amen w pacierzu, że filmik nakręcony iPhone’em, aby podzielić się 

nim ze światem, wrzucimy na YouTube. W zachodniej części naszego globu równie 

popularny jest serwis Vimeo. Oba te serwisy natomiast potrafią z nieznanego dotąd 

vlogera zrobić gwiazdę na skalę światową. Tak więc znaczenia tych mediów nie 

można nie doceniać.

W naszym kraju bardziej popularny jest YouTube,  chociaż dziwi mnie to bardzo, 

gdy się weźmie pod uwagę bardziej restrykcyjne podejście do poszanowania praw 

autorskich, niż robi to serwis Vimeo. Oczywiście fakt ten cieszy mnie bardzo. Jako 

fotograf znam problem łamania tych praw aż nazbyt dobrze.

Nie będziemy jednakże rozwodzić się tutaj nad sprawami cywilno-prawnymi, 

chociaż wrócę jeszcze do tego tematu pod koniec artykułu. Skupimy się raczej na 

ułatwieniu dostępu do zasobów obu serwisów poprzez umożliwienie przeglądania 

ich offline.

Zastanawiacie się czy jest to w ogóle możliwe? Oczywiście wystarczy pobrać film 

na dysk twardy Maca lub wgrać go bezpośrednio do iPhone’a. W tradycyjny sposób 

może być z tym jednak kłopot. Co prawda w sieci znajdziemy pełno aplikacji pozwa-

lających na pobieranie filmików bezpośrednio z serwisów video, ale część z nich 

jest „podejrzana”, a druga część płatna.

Lukę między nimi wypełnia YouTube Converter autorstwa Softorino, dewelopera 

mającego na swoim koncie np. aplikację o nazwie WALTR, której przedstawiać niko-

mu raczej nie potrzeba.

Softorino YouTube Converter to program darmowy i bardzo prosty w obsłudze. 
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Praca z nim ogranicza się do skopiowania linku do filmu z serwisu. Aplikacja go 

rozpozna i zaproponuje pobranie na dysk lub do podłączonego iPhone’a. Producent 

daje nam do wyboru jakość, w jakiej pobierzemy klip. Od 360p do 4k. Pod warun-

kiem, że filmik został w takiej rozdzielczości umieszony w serwisie. Istnieje również 

możliwość pobrania samego dźwięku, który zostanie w formacie mp3.

Można by zapytać: gdzie jest haczyk? Jest, ale malutki. Aby aplikacja zaczęła działać, 

musimy zapisać się do newslettera. Aby odblokować możliwość pobierania filmów 

z serwisu YouTube, musimy wysłać z aplikacji trzy zaproszenia do znajomych.  

To wszystko. Uważam, że gra jest warta świeczki, tym bardziej że aplikacja jest 

darmowa i przyjemna w odbiorze.

W tym miejscu wrócę do kwestii „poprawności politycznej”, czyli pobierać czy nie 

pobierać. Użytkownika od pirata różni jedna kwestia — świadomość swoich czynów, 

ale autor aplikacji pomaga rozważyć ją nam poprzez swój wpis na stronie.

Pomijając kwestie prawne, posiadanie tego typu aplikacji jest wskazane. Są bowiem 

w tych serwisach zasoby darmowe, które możemy wykorzystać do własnego użyt-

ku. W takiej sytuacji Softorino YouTube Converter pozwala oszczędzić transfer oraz 

daje niezależność od dostępności do internetu.

WITRYNA

CE
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YSoftorino YouTube

Bezpłatny

www.softorino.com

 + Intuicyjny interfejs
 + Uwalnia od konieczności bycia online

 − Przydałoby się więcej 
funkcji konwersji videoNAZWA

CENA

OCENA

http://softorino.com/youtube-converter/download-youtube-videos-legal-or-illegal
http://softorino.com/youtube-converter
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TIME MACHINE EDITOR
KUBA BARAN
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Dla każdego użytkownika systemu OS X jedną z pierwszych czynności, jakie powi-

nien wykonać, jest uruchomienie wbudowanego w system OS X mechanizmu kopii 

zapasowej. Time Machine jest świetnie działającym rozwiązaniem, które zapewnia 

podstawowe bezpieczeństwo Waszym danym. Niezależnie od tego, czy kopie będą 

gromadzone na Time Capsule, NAS czy podłączonym dysku zewnętrznym, najważ-

niejszy jest fakt, że posiadacie takie zabezpieczenie.

Jedynym mankamentem
 dla bardziej zaawansowanych użytkowników jest brak możliwości konfiguracji tego 

mechanizmu. Poza wskazaniem docelowego miejsca przechowywania kopii można 

jedynie wykluczyć katalogi, które nie mają być objęte procesem kopii. Pierwszym 

istotnym elementem, którego może brakować większości z Was, jest to, kiedy  

Time Machine ma podjąć działanie. Właśnie tutaj na ratunek przychodzi aplikacja 

Time Machine Editor. Pozwala ona na definiowanie trybu pracy kopii zapasowej 

w trzech wariantach.

1. When inactive — w tym trybie wykonywanie kopii zostanie aktywowane, kiedy zasoby 

komputera pozostaną wolne do wykorzystania. Jest to najwygodniejszy tryb, który 

pozwala zniwelować wpływ pracy Time Machine na wydajność komputera.

2. Interval — klasyczne podejście, kiedy kopia wykonuje się co wskazany okres, 

domyślnie jest to godzina. Aplikacja pozwala również na wybranie wartości jako dni, 

zdecydowanie nie polecam tego rozwiązania, zwłaszcza jeżeli intensywnie pracuje-

cie z systemem plików.

3. Calendar intervals — ta opcja daje możliwość zdefiniowania pełnego harmonogramu 

kopii, użytkownik może tutaj dowolnie definiować dni i godziny, o których ma zostać 

aktywowane działanie Time Machine
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Dodatkowo istnieje możliwość 
zezwolenia na wykonywanie kopii w trakcie pracy komputera na zasilaniu bateryj-

nym. Zanim skorzystacie z tej funkcji, polecam dobrze się zastanowić, jej użycie 

może się wiązać ze znaczącym spadkiem czasu pracy bez dostępu do zasilania.  

To, czego zdecydowanie w aplikacji brakuje, to możliwość definiowania wykluczo-

nych z kopii zapasowej folderów. Niestety, aby tego dokonać, wciąż należy przejść 

do systemowego okna zarządzania Time Machine. Mam nadzieję, że twórcy w przy-

szłości zaimplementują taką możliwość.

Myślę, że Time Machine Editor 
może się okazać przydatnym dodatkiem dla użytkowników, którzy chcą mieć więk-

szy wpływ na sposób działania zintegrowanego w OS X systemu kopii zapasowych. 

Nie ukrywam jednak, że dla większości z Was najlepsze będzie pozostawienie dzia-

łania Time Machine bez zmian. Oryginalny mechanizm jest na tyle sprawny i dobrze 

zaprojektowany, że dla większości użytkowników to właśnie ta bezobsługowość 

wydaje się największym atutem.

WITRYNA
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YTime Machine Editor

Bezpłatny

www.timesoftware.free.fr

 + Rozwija możliwość konfiguracji Time 
Machine

 + Różne tryby działania
 + Prosty interfejs

 − Brak możliwości 
definiowania wyklu-
czonych folderów

NAZWA
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OCENA

http://timesoftware.free.fr/timemachineeditor/
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Dla osób chcących powiększyć swoją wiedzę Internet jest znakomitą składnicą 

kursów wszelkiej maści. W umiejętnościach informatycznych znakomicie szkolą 

portale typu Coursera czy Lynda, ale i na naszym rodzimym podwórku powsta-

ją podobne inicjatywy. Przyjrzyjmy się jednej z nich – portalowi Eduweb. Dzięki 

jego uprzejmości mogliśmy przetestować dwa wideokursy: – Tworzenie aplikacji 

iOS w Swift w praktyce – Projektowanie dla iOS UI/UX aplikacji i spróbuję podzie-

lić się pokrótce moimi spostrzeżeniami. Kurs przyszedł do nas na płytach DVD. 

„I gdzie ja mam to załadować?” – przeleciało mi przez głowę, na szczęście wewnątrz 

koperty znalazła się też zapodziana karteczka z danymi do aktywacji kursu on-line. 

Uff. Z racji zainteresowań programistycznych pierwszy kurs, na który zwróciłem 

uwagę, dotyczył Swifta. Widać jednak, że jest on bardzo podstawowy i przeznaczony 

przede wszystkim dla osób, które wcześniej nie programowały. Pozostali zapew-

ne przeskoczą od razu połowę kursu i przejdą do opisu tajników pracy z XCode 

i spróbują według przykładów napisać razem z wykładowcą dwie proste aplikacje. 

W 10-godzinnym kursie na temat „Praca z klasami” poświęcono ponad 40 minut. 

Według mnie jak na typowo obiektowy język programowania to trochę za mało.  

Co prawda, przy użyciu XCode możemy w wygodny sposób budować interfejs aplika-

cji i tej tematyce jest poświęcony cały blok kursu, jednak dobrze jest wiedzieć, co się 

dzieje pod tak zwaną pokrywką. Odniosłem wrażenie, iż cały kurs jest tak naprawdę 

przygotowany jedynie jako przygrywka do tego drugiego, ważniejszego szkole-

nia, dotyczącego projektowania interfejsu naszej wymarzonej aplikacji. Sam fakt,  
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że akurat otrzymaliśmy do przejrzenia taki zestaw lekcji, jest pożytecznym zbiegiem 

okoliczności i stwarza sytuację dość mi bliską, ponieważ zarówno Jaromir, jak i ja, 

próbując pisać własne aplikacje jednoosobowo, jesteśmy sami dla siebie testerami, 

projektantami, koderami i marketingowcami. Miło jest więc poznać zagadnienie 

tworzenia aplikacji od dwóch różnych stron, w praktyce osoba odpowiedzialna za 

wygląd może nie mieć zielonego pojęcia o projektowaniu i vice versa. No a jak takie 

nauczanie wygląda w praktyce? Na pewno zaletą strony Eduweb jest to, że kursy są 

dostępne po polsku i w dość przystępnej cenie. Najlepszą opcją wydaje się ogląda-

nie kursu poprzez aplikację Eduweb na iOS i puszczenie kursu na większy ekran 

poprzez AirPlay. Możemy wówczas usiąść z laptopem i próbować od razu ćwiczyć 

na przykładach. 

Interfejs kursu w mojej opinii jest wyraźnie ociężały i mało responsywny. Niby do 

każdej lekcji można dodać swoją notatkę albo dodać do ulubionych. Z mojego doświad-

czenia wynika jednak, że notatki do lekcji lepiej trzymać chociażby w Evernote lub 

jeśli nie lubimy chmur, np. w nvAlt – oba programy mogą być piekielnie szybkie, 

jeśli chodzi o wyszukiwanie treści. Między lekcjami można przeskakiwać także, 

klikając w małe strzałeczki z lewej i prawej strony odtwarzacza – wygodne, ale 

strzałki mogłyby być trochę większe. Strona oferuje także możliwość śledzenia 
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swoich postępów i zarabianie punktów i plakietek dokumentujących nasze osiągnię-

cia. Zdaję sobie sprawę, że jestem specyficznym rodzajem użytkownika i całkiem 

możliwe, iż nie w pełni pasuję do grupy docelowej, do której skierowana jest ofer-

ta Eduweb. Niestety, świat się dzisiaj skurczył i Internet bardzo ułatwia dostęp 

do ciekawych treści. To bardziej niż kiedykolwiek wymusza filtrowanie źródeł 

i treści. W kursie projektowania interfejsu Eduweb niestety popełnia ten sam błąd 

co inne polskie firmy – nie mówi po polsku. Jeśli co chwila będę słyszał w lekcjach 

o  „mokapach”, „łajerfrejmach”, „gajdlajnach”, „juajach i  juiksach”, „frątędzie”,  

to mam ochotę wyłączyć taki kurs i przełączyć się na zagraniczną konkurencję 

i przynajmniej posłuchać angielskiego w wykonaniu native-speakera. Z drugiej 

jednak strony wiem, że noemenklatura programistyczna wymusza używanie anglo-

języcznych zwrotów. Zagraniczne strony też cierpią czasem na niedostatki interfejsu.  

Jest jednak coś, czego nie umiem wyrazić słowami, a co sprawia, iż korzysta się 

z nich jednak przyjemniej. Propozycja Eduweb będzie więc trafiała przede wszyst-

kim do osób nie władających angielskim w sposób pozwalający na zrozumienie 

dokumentacji, sądzę więc, że jako taka dość dobrze spełni swoje zadanie.

Link do kursów:

Tworzenie aplikacji iOS w Swift w praktyce 

Projektowanie dla iOS UI/UX aplikacji

http://eduweb.pl/kursy/ios/aplikacje-ios-xcode-swift.html
http://eduweb.pl/kursy/ios/projektowanie-aplikacji-ios-ui-ux.html
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Ilekroć robię porządki w  starociach zalegających na dnie mojego biurka, tyle 

razy na chwilę zatrzymuję się przy starej i niestety niedziałającej już Nokii 6210.  

Mimo że jest to w tej chwili tylko eksponat, to za każdym razem zostawiam ją do 

następnych porządków aby przypominała mi o tym, co było jej synonimem, a czego 

w tej chwili nie uświadczymy w nowoczesnych smartfonach. Tym czymś jest oczy-

wiście długość pracy urządzenia na jednym ładowaniu. W przypadku wspomnianej 

Nokii był to okres powyżej jednego tygodnia. W obecnej chwili wydaje się to abstrak-

cją rodem z filmów science fiction.

Wraz z rozwojem technologicznym telefonów komórkowych zyskiwały one funk-

cje wykraczające daleko poza możliwości komputerów z epoki wspomnianej Nokii. 

Postęp technologiczny oraz zwiększanie się powierzchni roboczej wyświetlaczy 

był i jest odwrotnie proporcjonalny do czasu pracy urządzeń na jednym ładowaniu. 

Mimo że producenci dwoją się i troją, aby poprawiać ten parametr, to jest to walka 

z wiatrakami. Dlatego też w pewnym momencie zaczęto myśleć o wydłużeniu czasu 

pracy poprzez stosowanie zewnętrznych źródeł prądu.

Power bank,  
czyli najmłodszy brat baterii
Power bank to stosunkowo młody wynalazek. W  obecnej chwili urządzenia  

te dostępne są praktycznie w każdym sklepie z elektroniką, a wybór modeli zadowo-

li najbardziej wybredną osobę. Jedynym ich zadaniem jest ratowanie nas w sytuacji 

braku dostępu do gniazdek elektrycznych. Zasada użycia natomiast jest prosta 

i sprowadza się do dwóch etapów — naładowania power banku i użycia go jako 
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przenośnego źródła energii do ładowania naszego telefonu, tabletu etc. podczas 

braku dostępu do prądu zmiennego. Mimo że gniazdka elektryczne znajdziemy 

w wielu miejscach. Nawet w pociągach czy galeriach handlowych, to zapewne 

każdy z Was znalazł się w sytuacji, kiedy procent naładowania baterii w telefonie 

zbliżył się niebezpiecznie do zera, a jedynym rozwiązaniem tego problemu byłoby 

posiadanie power banku.

Wśród tak wielu dostępnych modeli power banków na rynku warto przez chwi-

lę zastanowić się, który z nich byłby najlepszy dla nas. Według mnie musi być  

to kompromis między pojemnością urządzenia, a co za tym idzie, niestety, jego 

ciężarem, a ilością cykli ładowania możliwych do wykonania z jednego naładowania  

power banku. Uważam, że urządzenia pozwalające na naładowanie telefonu (table-

tu) jeden do dwóch razy są idealnym rozwiązaniem. Ich waga mieści się nadal 

w granicach pojęcia „mobilności”, a pojemność zapewnia bardzo duży komfort 

uniezależnienia się od zewnętrznych źródeł prądu.

Power bank TP-Link TL-PB5200
Do tej powyższej tezy idealnie pasuje power bank TL-PB5200 marki TP-Link  

o pojemności 5200mAh. Urządzenie to testuję już dłuższy czas i przyznam, że jest 

ono strzałem w dziesiątkę. Ale zacznijmy od początku.

Jak przystało na markę TP-Link, urządzenia sygnowane logo tej marki charakteryzu-

ją się bardzo dobrą jakością wykonania i niezawodnością. Tak też jest z testowanym 
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przeze mnie power bankiem. Materiał, z jakiego został wykonany, to dobrej jakości 

plastik. Wszystkie elementy zostały dobrze spasowane, nic nie trzeszczy i nie spra-

wia wrażenia tandetnego. Design urządzenia idealnie wpasowuje się w stylistykę 

Apple. Biały kolor plus obłe, ale proste kształty są wg mnie na miejscu. Wyciągając 

power bank i kładąc koło iPhone’a, nie będziemy mieli wizualnego dyskomfortu.

Najważniejsze jest jednak to, do czego power bank został stworzony. 5200mAh  

to pojemność w sam raz. Nie jest to ani za mało, ani za wiele (patrząc z punktu 

widzenia mojej teorii). Pojemność ta daje nam komfort kilkukrotnego naładowania 

urządzenia. W przypadku mojego iPhone’a 6 jest to dwukrotne pełne naładowanie 

baterii plus malutki zapas. Ładowanie od 0 do 100% to czas trochę ponad jedną godzi-

nę. Czy jest to mało czy dużo? Trudno powiedzieć. Według mnie gdy mam źródło 

energii przy sobie i mogę je włożyć podczas ładowania do kieszeni, nie odczuwając 

zbytnio jego wagi, nie ma to znaczenia. Ważne natomiast jest to, że doładowanie 

iPhone’a np. +10% to czas kilkunastu minut. A jak wiemy, jest to w zupełności wystar-

czająca pojemność do prowadzenia dość długiej rozmowy telefonicznej.

Power bank TL-PB5200 został wyposażony w przewód USB do podłączenia go  

do dowolnej, kompatybilnej ładowarki. Bez problemu działa z ładowarkami dostar-

czanymi ze sprzętem Apple. Pełne naładowanie power banku ładowarką od iPada 

zajmuje około dwóch godzin. Poziom naładowania sygnalizowany jest czterema 

diodami, które są także wykorzystywane do kontroli pozostałej energii w urządze-

niu. Aby to zrobić, wystarczy wcisnąć przycisk znajdujący się na niebieskiej ściance 

koło portów usb.

Konkluzja
Power banki ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na energię współ-

czesnych urządzeń należą do kategorii gadżetów „must have”. Uważam,  

że powinny być dostarczane wraz z  telefonami lub tabletami jako standardowe 

rozszerzenie. Posiadając power bank pod ręką, będziemy zawsze spokojni, że nie 

przydarzy nam się rozładowanie urządzenia w najmniej oczekiwanym momencie. 

Posiadając power bank TP-Link TL-PB5200, będziemy natomiast pewni stupro-

centowej kompatybilności z  urządzeniami Apple oraz wysokiej niezawodności.  

Wszystko to w eleganckim wykończeniu na miarę stylistyki Apple.

WITRYNA

CE
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YTP-Link TL-PB5200

89 PLN

www.tp-link.com

 + Prostota obsługi
 + Pojemność pozwalająca na dwukrotne 

naładowanie urządzenia
 + Śystem szybkiego ładowania
 + Wysoka jakość wykonania

 − Ładowanie power 
banku mogłoby być 
trochę krótsze

NAZWA

CENA

OCENA

http://www.tp-link.com
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Apple Watch 
towarzyszy mi nieprzerwanie
od dnia zakupu. Uwielbiam to urządzenie. Wciąż słyszę jednak wiele zarzutów 

wobec tego sprzętu, a jednym z najczęstszych jest czas pracy na baterii. W moim 

odczuciu nie stanowi to większego problemu. Tym bardziej że na rynku znajdują 

się takie produkty jak Nomad Pod, który stanowi idealne uzupełnienie dla Apple 

Watch. Nieważne, czy w podróży, czy w codziennym użytkowaniu.

Dobre wrażenie wywarło na mnie już opakowanie tego sprzętu. Schludne czarne 

pudełko, z doskonale rozplanowanym i uporządkowanym wnętrzem. Bardzo cenię 

troskę firmy o to, aby już pierwsze zetknięcie z produktem powodowało pozytyw-

ne odczucia. Jakość Poda również nie budzi zastrzeżeń. Precyzyjnie wykończone 

aluminium daje do zrozumienia, że ma się do czynienia z produktem solidnym 

i z pewnością trwałym. Osobiście korzystam z wersji srebrnej, która doskonale 

komponuje się na biurku z moim MacBookiem.

Jak nietrudno się domyślić, biurko nie jest naturalnym środowiskiem dla tego 

specyficznego power banku. Zapewnienie posiadaczowi pełnej mobilności 

jest z pewnością pierwszym założeniem tego produktu. We wnętrzu mieści się 

akumulator o pojemności 1800 mAh, co wystarcza na cztery pełne ładowania akumu-

latora, który zasila Apple Watch. Zapewnia to cztery dni bez obaw o zapasy prądu.  

Pod posiada również diody, które po naciśnięciu odpowiedniego przycisku sygna-

lizują poziom naładowania akumulatora. Bardzo kojarzy mi się to z analogicznym 

wskaźnikiem, jaki miały starsze odsłony MacBooka.
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Ładowanie zegarka odbywa się przy użyciu oryginalnego przewodu, który wpina 

się wewnątrz Poda do złącza USB. Po owinięciu przewodu wewnątrz umieszcza się 

końcówkę indukcyjną w odpowiednio przygotowanym w tym celu otworze. Dzięki 

tej możliwości nie muszę podejmować codziennej walki z tym dwumetrowym 

kablem. Nareszcie został on okiełznany i znalazł swoje miejsce.

Dotychczas myślałem, że Nomad Pod będzie mi służył głównie w trakcie wyjaz-

dów. Okazuje się jednak, że to urządzenia zajęło pewne miejsce na moim biurku. 

Możliwość podładowania zegarka w każdej chwili, bez potrzeby szukania przewodu, 

kiedy siadam do komputera, jest nieoceniona. Pojemność czterech pełnych łado-

wań to całkiem spory zapas energii. Oczywiście, nie wyobrażam sobie od tej chwili 

wyjazdu bez tego urządzenia w mojej torbie. Dodatkowo ukryty we wnętrzu orygi-

nalny przewód do ładowania Apple Watch pozwala w sytuacji, kiedy akumulator 

urządzenia ulegnie wyczerpaniu, podładować zegarek z dowolnego innego źródła.

Nomad Pod to urządzenie skierowane głównie do użytkowników, którzy potrzebu-

ją dawki zasilania dla swojego zegarka w miejscach, gdzie niełatwo znaleźć źródło 

prądu. Cztery pełne cykle ładowania to w najgorszym przypadku cztery dni bez 

obaw o brak możliwości korzystania z Apple Watch. To właśnie jest siła tego produk-

tu, znajduje on zastosowanie w każdym scenariuszu.

WITRYNA

CE
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YNomad Pod

249 PLN

www.mobilo.pl

 + Jakość wykonania
 + Przechowywanie oryginalnego kabla 

ładowania wewnątrz urządzenia
 + Pojemność akumulatora

 − Brak miejsca na kabel 
ładowania zintegrowa-
nego akumulatora

NAZWA

CENA

OCENA

http://mobilo.pl/produkt/nomad-pod-for-apple-watch-mobilne-zasilanie-dla-apple-watcha/
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Ultraszybki dysk flash PCIe 
w nowych notebookach Apple to jeden z najbardziej istotnych i wpływających na 

komfort pracy komponentów. Niestety nie ma nic za darmo, dlatego zawsze należy 

znaleźć rozsądny kompromis. Gdy zamawiałem swój komputer, wybrałem MacBooka 

Pro 15˝ z Retiną, wyposażoną w dysk o pojemności 512 GB. Oczywiście bez waha-

nia wziąłbym 1 TB, gdyby nie zabójcza (zwłaszcza dla portfela) dopłata w kwocie  

2400 zł... Prawie dwa i pół tysiąca złotych za podwojenie przestrzeni dyskowej!

Pół terabajta to i tak niemało, a ja staram się nie zaśmiecać dysku mało znaczący-

mi plikami, dlatego magazyn ten wykazuje dotychczas zaledwie 40—50% zajętości. 

Mimo to stwierdziłem, że dodatkowe miejsce — szczególnie do tymczasowego 

przechowywania plików oraz ich przenoszenia — zawsze się przyda. W rezultacie 

postanowiłem zrobić rozeznanie i rozważyć zakupy.

Oczywiście określiłem pewne kryteria, tak by jak najmniej żałować ewentualnej 

inwestycji (czytaj: uciszyć wyrzuty sumienia). Oto one:

 > pojemność minimum 200 GB,

 > relatywnie duża szybkość odczytu danych i porównywalna (maksymalnie 

połowę niższa) szybkość zapisu,

 > kompaktowa budowa, niewielkie gabaryty i masa,

 > w miarę możliwości brak dodatkowych kabli,

 > zasilanie z portu USB,

 > kompatybilność z jak największą ilością komputerów i systemów,

 > cena nie przekraczająca 600 zł.

Pierwsza opcja 
przychodząca od razu na myśl to zewnętrzny dysk twardy. Wybór urządzeń jest 

spory, a stosunek pojemność/cena bardzo korzystny. Nie chciałem nieporęcznej 

cegły, więc na starcie wykluczyłem ofertę dysków 3,5˝. Nie potrzebuję i nie chcę 

wyjątkowo pojemnego, umiarkowanie przenośnego, wibrującego żółwia, który 

wymaga dodatkowego zasilania i jest wrażliwy na wstrząsy oraz urazy mechanicz-

ne. Pamięci zewnętrzne bazujące na dyskach talerzowych 2,5˝ są zdecydowanie 

bardziej atrakcyjne, przynajmniej pod względem zasilania, gabarytów i wagi. Jednak 

po wyeliminowaniu urządzeń ze stosunkowo powolnym dziś interfejsem USB 2.0 

oferta znacznie się kurczy. Kurczy się jeszcze bardziej, gdy pozostawimy wyłącz-

nie dyski SSD. Po głębszej analizie tylko jeden model przykuł moją uwagę: SanDisk 

Extreme 500 Portable SSD o pojemności 240 GB. Kosztuje około 540 zł i według 

danych producenta powinien osiągać bardziej niż przyzwoite prędkości transferu: 

do 415 MB/s — odczyt i do 340 MB/s — zapis. Nieźle. Powiem więcej — świetnie! 

Szkoda tylko, że to urządzenie wiszące na kabelku...

https://www.sandisk.com/home/ssd/extreme-500-ssd
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Interesujących rozwiązań znalazłem więcej, m.in. w  portfolio Samsunga oraz 

Freecom. Pierwszy z producentów ma w ofercie atrakcyjny model T1 , który oferuje 

rewelacyjne transfery. Pojemność 250 GB to wydatek poniżej pół tysiąca zł. Niestety, 

do działania w pełnym zakresie możliwości wymaga instalacji dodatkowego kernel 

extension (OS X SAT SMART Driver/SAT — SCSI ATA Translation) pod OS X lub 

sterownika UAS/UASP (USB Attached SCSI) pod Windows (a przynajmniej taki 

wymagany jest dla Windows 7 i starszych, rzekomo Win 8+ nie potrzebuje dodat-

kowego oprogramowania). W przeciwnym wypadku osiągi spadają do mniej więcej 

1/3 deklarowanych, a na Maczku mamy dostęp do ułamka pojemności dysku... Druga 

firma ma dwa ciekawe dyski: Freecom MSSD oraz Freecom Tough Drive Mini SSD, które 

niestety zniechęcają zdecydowanie zbyt wygórowaną ceną.

Drugą opcją,
którą brałem pod uwagę, była karta pamięci SDXC. Dlaczego nie wykorzystać gniaz-

da SD w MacBooku? Rozwiązanie o znacznie ograniczonej uniwersalności, bo 

jeśli zechcę podłączyć taką pamięć do innego komputera, to ten ostatni musi być 

wyposażony w czytnik kart. Ale nie to zadecydowało o odrzuceniu pomysłu, a dwa 

inne aspekty: cena oraz szybkość. Interesująca mnie karta Transcend JetDrive Lite 
360 o pojemności 256GB to wydatek rzędu 900 złotych. I to przy osiągach na pozio-

mie 95 MB/s — odczyt i ~60 MB/s — zapis. Miałem okazję sprawdzić wersję 128 GB 

(model Lite 330) w połączeniu z MacBookiem Air — było fajnie, ale bez rewelacji. 

Trochę za wolno, szczególnie przy takich nakładach finansowych. Jednak wygoda 

rozwiązania (karta nie wystaje z komputera oraz nie blokuje jednego z dwu dostęp-

nych portów USB w rMBPro) naprawdę kusi. Tańszą alternatywą jest np. karta 

Kingston SDXC 256 GB UHS-I Speed Class 3, oferująca odczyt na poziomie 90 MB/s i zapis  

do 80 MB/s. Do znalezienia w cenie około 450 zł (czyli połowę taniej). Stanowi atrak-

cyjną ofertę, pod warunkiem że zaakceptuje się wystawanie karty z gniazda.

Do tej pory jako pamięć przenośną wykorzystywałem... pendrive’y i stwierdziłem, 

że być może to właśnie będzie strzał w dziesiątkę. Stosunkowo szybko ograniczyłem 

grono ewentualnych faworytów z uwagi na niewystarczającą pojemność (większość 

„paluchów” kończy się na 128 GB) oraz powolność. Mój zachwyt wzbudził OWC Envoy 
Pro mini 240 GB USB3.0. Serce zabiło mi równie szybko po zaznajomieniu się ze specy-

fikacją Corsair Flash Voyager® GTX USB 3.0 256 GB Flash Drive. Podekscytowanie opadło, 

gdy zapoznałem się z cenami tych dysków — znów blisko tysiąca złotych! Mimo to 

nie zrażony szukałem dalej i trafiłem na stosunkowo nowy produkt firmy Kingston 
— HyperX Savage (USB 3.1 Gen 1). 256 GB przestrzeni za nieco ponad 500 złotych.

Na polu bitwy zostało dwoje konkurentów: dysk zewnętrzny SSD SanDisk Extreme 

500 oraz pendrive Kingston HyperX Savage. Oba w porównywalnej cenie. Oba speł-

niające założone kryteria. Pierwszy nieco mniej pojemny, sporo większy i znacząco 

szybszy. Drugi lżejszy, wygodniejszy (brak dodatkowego kabelka, standardowy 

wtyk USB). Wybór jak zawsze trudny, może nie aż tak jak podczas wypowiadania 

http://www.samsung.com/us/computer/memory-storage/MU-PS250B/AM
http://www.freecom.com/product/mssd-256gb-usb-3.0-56314/
http://www.freecom.com/product/tough-drive-mini-ssd-256gb-56345/
http://nl.transcend-info.com/apple/jetdrivelite/
http://nl.transcend-info.com/apple/jetdrivelite/
http://www.kingston.com/pl/flash/sd_cards#sda3
http://eshop.macsales.com/shop/external-drives/OWC/Envoy-Pro-mini
http://eshop.macsales.com/shop/external-drives/OWC/Envoy-Pro-mini
http://www.corsair.com/en-us/flash-voyager-gtx-usb-3-0-256gb-flash-drive#
http://www.hyperxgaming.com/pl/usb/hxs3
http://www.hyperxgaming.com/pl/usb/hxs3


sakramentalnego „tak” na ślubnym kobiercu, ale ryzyko też duże. Musiałem kolejny 

raz zastanowić się, czego tak naprawdę potrzebuję. Na czym bardziej mi zale-

ży. Zacząłem zagłębiać się w technikalia dysków SSD i pamięci flash, analizować 

różnice w wydajności, trwałości, ograniczeniach, „zadach i waletach”... Poznałem 

Trim, Garbage Collector, Over Provisioning, Wear Leveling, NOR, NAND, V-NAND, 

TLS, SLC, MLC i inne gusła. Wiedza ciekawa, ale mało pomocna w podjęciu decyzji. 

Głównie dlatego, że rzetelnego zestawienia w odniesieniu do konkretnych produk-

tów brak, a producenci niespecjalnie chwalą się zastosowanymi komponentami. 

Natomiast testy urządzeń przeprowadzane na popularnych portalach bazują zwykle 

na syntetycznych benchmarkach, które często mają się do rzeczywistości jak model-

ka z makijażem do takiej prosto z wyra...

Ostatecznie stwierdziłem, 
że przy takiej pojemności bardziej zależy mi na wygodzie niż ekstremalnie wyso-

kich osiągach. Odkąd pamiętam, pendrive prawie zawsze był ze mną, natomiast 

dysku zewnętrznego — w roli przenośnego magazynu danych — używałem inten-

sywnie jeszcze za czasów Amigi. Pendrive, zwany często „gwizdkiem”, mieści się 

w każdej kieszeni spodni, nawet tej przeznaczonej na sprzęt antykoncepcyjny. 

Postanowiłem, że jeśli zdecyduję się w przyszłości na dysk przenośny, to najpewniej 

taki, który będzie posiadać również interfejs Thunderbolt, np. Elgato Thunderbolt Drive+.  

Chyba że w ogóle zrezygnuję z mobilności rozwiązania i zainwestuję w RAIDa, 

takiego jak np. OWC ThunderBay 4 mini .
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https://www.elgato.com/en/thunderbolt/thunderbolt-drive-512gb#
http://eshop.macsales.com/shop/Thunderbolt/External-Drive/OWC/ThunderBay-4-mini
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Reasumując: 
pojedynek wygrał pendrive Kingston HyperX Savage. Trudno przewidzieć czas 

życia takiego nośnika, ale producent obiecuje 5 lat gwarancji. Spodziewam się,  

że w 2021 roku pojemność 256 GB będzie standardem takim jak dziś 16 GB i praw-

dopodobnie będę się wtedy rozglądał za czymś większym i szybszym.

Ten długi wstęp udowadnia, że dziś nie tylko ograniczenia finansowe, ale częściej 

paradoks wyboru (bardzo trafnie opisany przez psychologa Barry’ego Schwartza) 

utrudnia i  wydłuża podejmowanie decyzji oraz osiągnięcie zadowolenia.  

Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Czytelnikom niektóre produkty i zwrócić 

uwagę na zwykle pomijane kwestie, co pomoże dokonać trafnego zakupu.

Czas na danie główne, czyli część techniczną. Zacznę od tego, co widać gołym  

okiem — wyglądu pendrive’a. Kingston prezentuje się zacnie, choć agresywna styli-

styka — zwłaszcza metalizowany „X” — wzbudza mieszane uczucia, w sieci nie brak 

słów krytyki. Mnie się podoba (zwłaszcza kolorystyka — czerń + czerwień), choć 

preferuję bardziej stonowane i minimalistyczne wzornictwo. Jakość wykonania 

urządzenia oceniam pozytywnie, ale od produktu kosztującego niemałe pienią-

dze oczekiwałem nieco większej dbałości o detale (konkretnie chodzi o miejsce 
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styku czerwonych „iksów”, spasowanie górnej i dolnej części). Producent chyba 

preferuje dopieszczać komponenty, instalowane przez modderów w świecących 

zimnymi katodami pecetach, eksponowane przez pleksiglasowe okno w obudowie... 

Sam pendrive jest zgrabny, przyjemny w dotyku i wyczuwalnie cięższy od tańszej, 

wolniejszej i mniej pojemnej konkurencji. W blistrze (notabene to rodzaj opakowa-

nia, którego nie darzę sympatią) poza pendrive’em znajdziemy tylko drukowaną 

wkładkę na sztywnym papierze z informacjami m.in. na temat zgodności z systema-

mi operacyjnymi oraz warunkami realizacji gwarancji, naklejkę z logo HyperX oraz 

zawieszkę. To ostatnie uchroni pendrive przed przypadkowym zgubieniem, jeśli 

przyczepimy jakąś smycz lub brelok. To wszystko. Trochę mało reprezentacyjne 

jak na produkt, który aspiruje do klasy premium. Ale przecież nie wygląd się liczy, 

lecz wnętrze, a dokładniej jego możliwości i wydajność. Zastanawiałem się, czy 

testy urządzenia przeprowadzić wyłącznie na MacBooku, bo przecież w Internecie 

można znaleźć parę recenzji i testów tego świeżego produktu, wykonanych na PC.  

Trudno podważać ich rzetelność, jednak uznałem je za niekompletne. Producent 

chwali się osiągami na poziomie 350 MB/s przy odczycie danych z  „Dzikusa”  

(tak ochrzciłem Kingstona Savage) oraz do 250 MB/s przy zapisie. Takie transfery 

zwykle są maksymalnymi, możliwymi do uzyskania w specyficznych warunkach. 

W dużej mierze za wyniki odpowiada komputer, do którego podłączymy pendrive.  

Wolny dysk albo przestarzały kontroler magistrali szeregowej cudów nie sprawią. 

Znaczenie ma też wielkość oraz ilość kopiowanych plików. A czy np. system opera-

cyjny oraz zastosowany system plikowy również? Dużo niewiadomych oznacza 

czasochłonne, ale interesujące testy.

Nim przejdę do sedna,
jeszcze odrobina teorii. Kingston deklaruje, że HyperX Savage to pendrive wspiera-

jący USB3.1 Gen 1. Co to oznacza? Ano nic wielkiego. Pierwsza generacja to po prostu 

USB3.0, które posiada teoretyczną przepustowość do 5 Gbps (tryb SuperSpeed). 

Zmiana nazwy, z pobudek marketingowych, nastąpiła w zeszłym roku przy okazji 

opublikowania specyfikacji standardu USB3.1. Dopiero Gen 2 (tryb SuperSpeed+) 

osiąga przepustowość równą standardowi Thunderbolt (1), czyli do 10 Gbps. Tak na 

marginesie, nowy MacBook Retina 12˝ wyposażony jest w złącze USB-C wspierające 

standard USB3.1 Gen 1.

5 Gbps sugeruje maksymalne transfery do nawet 625 MB/s. Niestety, tak dobrze nie 

jest, w rzeczywistości przepustowość spada o 20% do 4 Gbps z uwagi na koniecz-

ność stosowania kodowania 8b/10b. To obniża realną szybkość transmisji danych 

do 500 MB/s. Specyfikacja standardu wspomina, że w praktyce osiągi będą jednak 

bliższe 3,2 Gbps, co daje 400 MB/s. Wynika z tego, że pendrive powinien całkiem 

sprawnie wykorzystywać możliwości interfejsu.

Wyżej wspomniałem, że postanowiłem skupić się na weryfikacji działania pendrive 

w rzeczywistych warunkach, oraz porównać wydajność na różnych komputerach 

i formatując nośnik w różnych systemach plikowych.
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Z tego powodu, na potrzeby pomiarów kopiowania z dysku komputera na pendrive 

i w drugą stronę, przygotowałem dane w następującej postaci:

 > folder A ze zdjęciami i krótkimi filmami o wielkości 16 698 395 433 B (15,55 GB 

— Win; OS X od wersji Snow Leopard wyświetla większą wartość, w tym przy-

padku 16,7 GB), zawierający 3040 plików oraz 64 foldery.

 > folder B ze zdjęciami i krótkimi filmami o wielkości 7 604 510 448 B (7,08 GB  

— Win; 7,61 GB — OS X), w którym znajdowało się 1971 plików oraz 62 foldery,

 > plik C wideo o rozmiarze 3 954 532 662 bajtów (3,68 GB — Win; 3,95 GB — OS X).

Konfiguracje użytych w testach komputerów:

 > MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015): procesor 2,5 GHz Intel Core i7, pamięć 

16 GB 1600 MHz DDR3, dysk Apple SSD SM0512G flash PCIe, system OS X 10.11.3 

beta 2.

 > PC: procesor Intel Core i5 3.3 GHz, pamięć 12 GB 1333 MHz DDR3, dysk Kingston 

SSDNow V300 240 GB, system Windows 10 Home.

Aby wyeliminować ewentualne błędy użytkownika, miast pilnować procesów kopio-

wania z włączonym stoperem, na Maku skorzystałem z Terminala i komendy time, 

potrafiącej wyświetlić dokładny czas operacji z dokładnością do milisekund, nato-

miast na PC zautomatyzowałem pomiary, instalując zewnętrzny program ptime  oraz 

robiąc użytek z wiersza poleceń (CMD). Na każdym z komputerów zastosowałem 

odpowiednio następujące wyrażenia:

 > Mac: time cp -R kopiowany_plik_lub_folder miejsce_docelowe

 > PC: ptime xcopy/E/Q kopiowany_plik_lub_folder miejsce_docelowe

„Dzikus” 
fabrycznie sformatowany był w FAT32. Nic dziwnego, bo to chyba najbardziej uniwer-

salny filesystem, wspierany przez każdy w miarę nowoczesny system operacyjny, 

a więc pozwalający na zapis i odczyt bez dodatkowego oprogramowania. Oczywiście 

FAT32 ma też wiele ograniczeń, jak np. maksymalną wielkość pojedynczego pliku 

— 4 GB. Inne, istotne pięty achillesowe: częsty zapis oraz usuwanie plików prowadzą 

do szybkiej fragmentacji partycji, w miarę wzrostu liczby plików w folderze spada 

liniowo szybkość działania tego systemu plików.

Poza tym systemem plikowym, przetestowałem również następujące:

 > ExFAT — stworzony przez Microsoft specjalnie na potrzeby nośników zewnętrz-

nych, pozbawiony wielu wad FAT32. M.in. znacznie zwiększono limit wielkości 

pliku, zniesiono ograniczenie liczby plików w pojedynczym folderze, zaimple-

mentowano funkcję Free Space Bitmap, czyli indeksowanie pustej przestrzeni 

dyskowej dla poprawy wydajności zapisu plików. ExFAT obsługiwany jest przez 

OS X od wersji 10.6.5,

 > NTFS — standardowy system plikowy „poważnych” okienek (stosowany od wersji 

http://www.pc-tools.net/win32/ptime/
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Windows 2000 do najnowszych). Niestety, bez instalacji dodatkowego opro-

gramowania lub zastosowania terminalowych sztuczek komputery Apple mogą 

tylko odczytywać dane z tak sformatowanych nośników,

 > HFS+ — znany też jako OS X Extended (kronikowany) — natywny system plikowy 

stosowany w naszych ukochanych jabłuszkach.

Jako wisienkę na torcie (oraz test anielskiej cierpliwości) podjąłem wyzwanie kopio-

wania „w tę i we wtę” na... USB w wersji 2.0. Wyniki zebrałem w tabeli poniżej oraz 

przedstawiłem — dla zwiększenia czytelności przekazu — na wykresach.

Uzyskane rezultaty bardzo mnie zaskoczyły. Nie sądziłem, że wyniki odczytu i zapi-

su plików z/do pendrive’a będą się tak znacząco różnić, zależnie od zastosowanego 

systemu plików. O ile w przypadku Maca w ogólnym rozrachunku bezkonkuren-

cyjny okazał się HFS+, to na pececie trudno wskazać zdecydowanego lidera.

Odczyt z pendrive’a najsprawniej przebiegał przy wiekowym FAT32, natomiast 

zapis na nośnik wypadł lepiej w formatach ExFAT oraz NTFS. Ten ostatni nieco 

lepiej radzi sobie z małymi plikami (również podczas usuwania), za to ExFAT mniej 

obciąża komputer chociażby z uwagi na fakt, że NTFS charakteryzuje stosunko-

wo duża nadmiarowość struktury danych. A zaawansowany system zarządzania 

prawami dostępu i własności na nośniku przenośnym nie ma aż takiego znaczenia.
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Duża ilość plików i folderów w każdym przypadku obniżyła wydajność i wydłuży-

ła czas trwania operacji. Zauważyłem również (kopiując testowe dane z poziomu 

Findera oraz Explorera), że po zapisaniu około 3 GB danych na Dzikusa proces zwal-

niał. Dalej było raz szybciej, raz wolniej, prawdopodobnie wpływ na to ma wielkość 

bufora pamięci zastosowanego w Kingstonie.

Wyniki uzyskane na pececie są zauważalnie gorsze niż na MacBooku. Nic w tym 

dziwnego, komputer ma swoje lata, a płyta główna Asus P8P67 LE Rev. 3 nawet 

w czasach swojej premiery nie była z najwyższej półki. Kontrolery magistrali szere-

gowej USB3.0 w nowych płytach sprawują się znacznie efektywniej.

Test wydajności w trybie USB2.0 
przeprowadziłem tylko na PC (FAT32). Wiele pamięci flash USB3.0 słabo radzi sobie 

na wolniejszym interfejsie. Kingston HyperX Savage nie ma się czego wstydzić. 

Osiągami nie odstaje od jednego z moich najszybszych, wcześniej posiadanych 

gwizdków — Patriot Xporter XT Extreme Performance 4GB 200X High Speed USB 

Flash Drive. Zdecydowanie to nie ten sam segment, co „marketowce” po kilkanaście/

kilkadziesiąt złotych, o maksymalnym odczycie góra 10 MB/s i zapisie dwukrotnie 

wolniejszym. Do takich produktów Kingston nie powinien się przyznawać.

Jeszcze jedna sprawa. Pierwsze pomiary czasów kopiowania wykonałem 

na MacBooku, następnie planowałem wykonać analogiczne operacje na PC.  
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Po uruchomieniu programu AS SSD Benchmark okazało się, że fabrycznie sforma-

towany Savage miał nie wyrównaną partycję (partition alignment). Ma to wpływ 

na wydajność oraz żywotność dysku, dlatego korzystając z programu diskpart.exe, 

usunąłem partycję, utworzyłem i sformatowałem nową. Poniżej wyniki kopiowania, 

gdy sektory logiczne i fizyczne partycji pendrive nie były wyrównane.

Jak widać, o ile nie miało to większego znaczenia przy odczycie to już zapis wielu 

plików był wolniejszy o od 28 do nawet 44%. Sporo. Warto pamiętać o takich detalach.

Na koniec kilka zrzutów  
syntetycznych benchmarków 
(OS X: Blackmagic Disk Speed Test, Intech Software QuickBench; PC: ATTO Disk 

Benchmark, CrystalDiskMark):

Docelowo zostawiłem Dzikusa sformatowanego w ExFAT, z uwagi na nieco lepszą 

wydajność przy zapisie danych niż FAT32, brak ograniczenia wielkości pojedyncze-

go pliku oraz po to, by zachować kompatybilność i z Makiem i z pecetem.

Jestem zadowolony z decyzji i zakupu. To najszybszy „gwizdek” USB, z którym 

miałem okazję obcować. Nieidealny, dość drogi ale mały, pojemny i wydajny. 
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YKingston 256GB HyperX

520,00 PLN

www.hypergaming.com

 + Wysoka wydajność przy dużych plikach
 + Bardzo dobre osiągi na USB2.0
 + Duża pojemność
 + Korzystna cena
 + 5 lat gwarancji

 − Mocno się nagrzewa przy 
intensywnej eksploatacji

 − Spadek prędkości zapi-
su przy wielu małych 
plikach
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PLECAK THULE 
ENROUTE ESCORT
MARCIN HINZ

https://twitter.com/marcinhinz/
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Od jakiegoś czasu szukałem plecaka do swoich specyficznych potrzeb. Komfort 

miał iść w parze z odpowiednią organizacją wnętrza, tak by wszystkie przedmioty 

miały swoje miejsce i nie latały gdzie popadnie. Thule jest znakomitą odpowiedzą 

na moje potrzeby, aczkolwiek ma również swoje wady.

Lubię to uczucie, gdy biorę do ręki nowy plecak i jest on superlekki. Ostatnimi 

czasy plecaki wymieniałem nader często, bo nie mogłem znaleźć czegoś dla siebie. 

Uczucie lekkości znikało po pierwszych kilku dniach. Z Thule jest nieco inaczej. 

Zacznę od komfortu, jaki dał mi ten plecak, gdy upchałem w niego wszystkie swoje 

rzeczy: MBP 13˝, notatnik, jedzenie do pracy i trochę drobiazgów „na każdą sytu-

ację”. Na co dzień staram się nie nosić zbyt wielu rzeczy ze sobą. Czasami jednak 

musiałem dodatkowo wrzucić do niego kilka książek, trochę ubrań, zasilacze, łado-

warki i buty do biegania. Wszystko się zmieściło, ale co najważniejsze, po kilku 

tygodniach codziennego użytkowania nie minęło jeszcze uczucie lekkości pakun-

ku na plecach. Pod względem komfortu chcę wystawić Thule Enroute Blur ocenę 

najwyższą z możliwych.

Dlaczego plecak jest wygodny?
Na początek zwrócę uwagę na to, jak rozwiązany jest system nośny. Po pierwsze, 

paski, które zakładamy na ramiona, są szerokie i sztywne, przez co nie wyrabiają 

się tak łatwo i przylegają do skóry równomiernie, całą szerokością. Myślę, że ten 

element (choć tak podstawowy) jest odpowiedzialny za to, że plecak ciągle nosi się 

tak lekko. Jak widać, poziom wygody zależy od szczegółów.

Dodatkowo możemy plecak zapiąć w dwóch miejscach, paskiem na pasie oraz na 

klatce. Z tymi paskami miałem zawsze problem. Są one bardzo przydatne, gdy jedzie-

my na rowerze, bo dobrze przytwierdzają nam plecak do pleców. Natomiast gdy 

ich nie używałem, to zawsze mi one przeszkadzały. Widziałem różne rozwiązania 
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tego problemu — Thule użyło najlepszych z nich. Pasek, który owijamy wokół pasa, 

można schować w szczelinę na plecach obok miejsca, z którego ten pasek wycho-

dzi. Taka szczelina jest umieszczona z obu stron. Umieszczonego w nich paska nie 

czujemy podczas noszenia.

Drugi z pasków składa się z krótkiej części z jednej strony i długiej z drugiej stro-

ny. Pierwsza część jest na tyle krótka, że nie przeszkadza. Dłuższą część można 

przyczepić do prawego pasa nośnego. Znajduje się na nim poprzecznie umiesz-

czony kawałek plastiku, przez który można przewlec różnego rodzaju materiały,  

np. wspomniany pasek piersiowy. Nie wiem, czy ten plastik służy właśnie do tego, 

ale dzięki niemu nosiłem na plecach torbę, przy której nie „majtały się”, żadne 

niechciane sznurki czy paseczki.

Organizacja wnętrza
Przestrzeń została podzielona na cztery komory o zróżnicowanej wielkości. Pierwsza 

komora od strony pleców jest podzielona na trzy sekcje. Najbliżej pleców znajduje 

się przegródka na laptopa, druga, mniejsza mieści iPada lub notatnik (właściwie  

to mieści się w niej zarówno iPad, jak i notatnik). Reszta komory to luźna przestrzeń, 
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w którą starałem się nie wkładać nic, co mocno rozepchałoby plecak. Od tego jest 

druga komora. Wracając jednak do sekcji odpowiedzialnej za laptopa. Gdy włożyłem 

do niej mojego MacBooka Pro 13˝ (nie retina), to zostało bardzo dużo wolnej prze-

strzeni. Laptop latał na boki, ale gdy plecak jest zapięty, to nie ma obawy, że coś się 

komputerowi stanie. Wpakowałem mojego 13-calowca w grube, filcowe etui i etui 

do plecaka — również się zmieściło. Zatem zarówno na szerokość, jak i grubość jest 

tam sporo miejsca. Myślę, że mój przyszły 15-calowy MacBook spokojnie znajdzie 

tam dla siebie miejsce.

Druga duża komora została również podzielona na trzy sekcje. Od strony pleców jest 

wielka wsuwana część podobna do tej na laptopa, ale bez grubego, miękkiego zabez-

pieczenia. W środku znajduje się największa w tym plecaku przestrzeń, w którą 

możemy wrzucić polar, ubrania, jedzenie czy buty, segregatory A4 lub PS3, co widać 

na zdjęciu.;) Ostatnia sekcja tej części plecaka to zbudowana z siateczki kieszeń zapi-

nana na zamek. Wysokość tej kieszonki to ok ⅓ wysokości całego plecaka.
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Trzecia komora jest najbardziej zorganizowana. Najdalej od pleców nosimy sporo 

drobiazgów, które są lekkie i nie obciążają nam tak bardzo pleców. Najlepiej przedsta-

wią ją zdjęcia dołączone do tego artykułu. Od strony pleców mamy płytką kieszonkę 

podzieloną pionowym pasem na pół. Przy okazji pionowy pasek jest przyszyty  

do plecaka poprzecznie co kilka centymetrów, przez co możemy pod niego włożyć 

palec lub… np. przypiąć karabińczyk i coś na nim zawiesić. Pod spodem znajduje 

się kolejna płytka przegródka zajmująca już całą szerokość plecaka. Umieszczona 

jest na niej również dodatkowa kieszonka z siateczki — oczywiście zapinana na 

zamek. Po drugiej strony trzeciej komory znajduje się kolejna kieszeń zamykana 

na zamek. Ma ona całkiem spore rozmiary. Wraz z czwartą, małą komorą zajmuję 

całą powierzchnię plecaka znajdującą się najdalej pleców.

Owa czwarta komora jest przeznaczona do przenoszenia w niej okularów. Z tego 

też powodu zbudowana jest ze sztywnego materiału, tak by pakunkowi wewnątrz 

niej nic się nie stało. Tutaj też ujawnił się pierwszy zarzut, jaki mam do tego pleca-

ka. Z tego, co widziałem, został on wyeliminowany w drugiej wersji tego modelu 

plecaka. Na zewnętrz tej komory znajduje się coś metalowego. Nie bardzo wiem,  

po co został tam umieszczony. Jak na mój gust jest to otwieracz do piwa.;) Zmniejsza 

on minimalnie kubaturę czwartej komory oraz powoduje, że w tym miejscu twarda 

skorupa jest podatna na uginanie się.

Po bokach plecaka znajdują się standardowe kieszenie, w które możemy włożyć 

chociażby bidon. Ich głębokość jest standardowa, czyli jak na mój gust trochę za 

mała. Co prawda pełen bidon nigdy mi z nich nie wypadł, ale jak patrzę na to, jak 

bidony w takich kieszeniach wyglądają, to zawsze się dziwię, czemu tak kurczowo 

trzymają się swojego miejsca w plecaku.;) To, co jest zupełnie pomijalne, a na co 

chciałem zwrócić uwagę, to siateczka, z której jest wykonana ta kieszeń. Jest bardzo 

miła w dotyku. Wiem, może to wydawać się głupie, ale prawdopodobnie z uwagi  

na tego rodzaju drobiazgi finalna cena jest na takim poziomie.

Plusy i minusy
Tak jak wcześniej pisałem, do plusów zalicza się zarówno wygoda noszenia i użyt-

kowania, jak i organizacja wnętrza plecaka. Nie mam do niej większych zastrzeżeń. 

Zamki są solidne, a użyte materiały wyglądają na wytrzymałe. W potoku zalet znaj-

duje się jednak istotna dla mnie wada. Plecak jest umieszczony w linii produktów 

miejskich i przy takim zastosowaniu powinien zadowolić każdego. Tak jak jednak 

pisałem, dla mnie jest to również torba, w której wożę rzeczy, jeżdżąc do pracy 

rowerem. Wadą, o której piszę, jest brak wyciąganego (np. z „podłogi” plecaka) 

pokrowca przeciwdeszczowego. Producent zapewne nie uzna tego za wadę, tylko 

zwróci uwagę na sposób, w jaki rozwiązał ten problem. Gdy wsadziłem plecak 

pod strumień wody z kranu, nie wydarzyło się nic specjalnego. Woda spływała  

po plecaku jak po powierzchni z plastiku. Jednak jeśli jedziemy na rowerze i błoto 

pryska nam spod kół na plecy (ok. w tym wypadku przyda nam się tylny błotnik)  
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to taki pokrowiec mógłby uchronić zakamarki przy zamkach błyskawicznych przed 

piaskiem. Z drugiej strony błoto możemy usunąć, wylewając na zamknięty plecak 

wiadro wody.;)

Na koniec chciałem jeszcze wspomnieć o tym, jak wyglądamy, nosząc ten plecak. 

W moim przypadku to zboczenie po poprzednim plecaku, który strasznie odstawał 

mi od pleców. Po bokach znajdują się paseczki, które mają za zadanie spłaszczyć 

plecak, jeśli nie potrzebujemy wykorzystać jego maksymalnej objętości. W tym 

modelu są one poprowadzone na tyle fajnie, że z dużego plecaka robi się szalenie 

zgrabna forma, która dobrze prezentuje się na naszych plecach.

Krótko podsumowując.
 Jest to produkt, który wydawał mi się bardzo drogi. Kosztuje ok. 400 zł. Gdy ogląda-

łem i macałem plecaki Thule w sklepie, to nie rozumiałem, skąd ta cena się bierze. 

Po kilku tygodniach użytkowania już wiem, o co chodzi. Każdy element plecaka 

jest przemyślany tak, by był użyteczny, natomiast użyte materiały mają sprawić,  

by Thule Enroute Escort nawet po paru latach użytkowania wyglądał tak jak w dniu, 

w którym go kupiliśmy.
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FRITZ! POWERLINE 
INTERNET Z GNIAZDKA
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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W naszym domu chcemy mieć dostęp do internetu z każdego miejsca. I w wielu 

przypadkach nie będzie to żadnym problemem, gdyż wystarczy jeden router wpię-

ty, który rozsieje sieć Wi-Fi po mieszkaniu. Sprawa może się jednak skomplikować, 

gdy to mieszkanie ma dużą powierzchnię, dwa poziomy, a może i poddasze, plus 

urządzenia, które zakłócają komunikację bezprzewodową. Dziś widzę jedno proste 

rozwiązanie tego problemu — adaptery powerline.

Wygoda
Firma FRITZ! oferuje dwa interesujące produkty, które wpięte do gniazdka elek-

trycznego potrafią przesyłać dane z prędkością nawet do 1200 Mbit/s (FRITZ! 

Powerline 1000E) oraz moduł bezprzewodowy FRITZ! Powerline 540E pozwalają-

cy osiągać transfery na poziomie 500 Mbit/s. Do rozszerzenia zasięgu naszej sieci 

bezprzewodowej nie potrzebujemy specjalistycznej wiedzy. Naszym zadaniem jest 

wsunąć adapter do gniazdka i połączyć go przewodem z routerem. Drugi adapter 

FRITZ! Powerline 1000E umieszczamy w miejscu, gdzie zasięg był do tej pory 

słaby lub potrzebujemy połączenia ethernetowego do sieci. Żadnych kłopotów nie 

sprawi również podłączenie modułu bezprzewodowego FRITZ! Powerline 540E.  

To urządzenie skutecznie będzie rozsiewać internet bezprzewodowy bez koniecz-

ności przeciągania gniazdka sieciowego. Od chwili gdy na obudowie adaptera dioda 

Powerline będzie zaświeci zielono, możemy być pewni, że płynie w przewodach 

sieci energetycznej internet.
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Szybko, oszczędnie i bezpiecznie.
Do optymalnej wydajności urządzeń Powerline wymagana jest sieć elektryczna 

zbudowana na trzech przewodach (faza, zero, ochronny). Zastosowana technolo-

gia MIMO w FRITZ! Powerline 1000E wykorzystuje wszystkie żyły, aby uzyskać 

gigabitowy transfer danych. Prędkości, jakie uzyskiwałem w testach internetu 

„elektrycznego”, nie odbiegały od tego, co oferowała sieć podłączona bezpośred-

nio do rutera. Oznacza to, że rozszerzając zasięg na bazie adapterów Powerline 

możemy być spokojni o wydajność internetu. Urządzenia są również ekonomiczne.  

Ich pobór energii waha się od 1 W do 3 W podczas pracy. Trzeba tu również wspo-

mnieć o szyfrowaniu AES z kluczem 128-bitowym. Dla domowych zastosowań ten 

poziom bezpieczeństwa jest całkowicie wystarczający

Świetny pomysł  
na rozbudowę sieci
Urządzenia FRITZ! Powerline to wygodny sposób na poszerzenie zasięgu naszej 

domowej sieci. Jedyne, co musimy zrobić, to wpiąć do gniazdka adapter i wcisnąć 

przycisk na obudowie, który „wpuści” nas do sieci elektrycznej. Co ważne, możemy 

użyć wiele urządzeń tego rodzaju, zapewniając sobie bezpośrednie podłączenie tele-

wizora do internetu kablem ethernetowym, a montując urządzenie FRITZ! Powerline 

540E, stworzymy dostęp do internetu bezprzewodowego na piętrze naszego miesz-

kania czy biura. Po kilku tygodniach pracy z FRITZ! Powerline nie miałem żadnych 

problemów z działaniem tych urządzeń. Przeżyłem w tym czasie spadki napięcia 

i całkowity brak prądu w mieszkaniu, co nie przełożyło się na konieczność ponow-

nej konfiguracji adapterów. Najlepszą rekomendacją jest chyba fakt, że po instalacji 

zestawu FRITZ! całkowicie się o nim zapomina. Podczas przemizczania się po domu 

domu urządzenie płynnie przejmuje kontrolę nad internetem mojego urządzenia. 

Produkty FRITZ! Powerline — kablowe FRITZ! Powerline 1000E oraz bezprzewodo-

we FRITZ! Powerline 540E są świetnym pomysłem na bezproblemową rozbudowę 

naszej sieci. Jeśli zapomnieliśmy wyprowadzić gniazdo sieciowe w miejscu, gdzie 

jest nam potrzebne wpięcie urządzenia do sieci, to jest na to sposób. Adaptery 

FRITZ! a doskonale spełnią tu swoje zadanie, przekształcając gniazdka elektryczne 

w źródło dostępu do internetu. 

WITRYNA

CE
CH

YFRITZ! Powerline

289 PLN/389 PLN

pl.avm.de

 + Prosta konfiguracja
 + Szybkie transfer danych
 + Bezproblemowa praca 

 − Brak aplikacji pod 
OS X do konfiguracji 
urządzenia

 − Wymagana 3-żyłowa 
sieć energetyczna

NAZWA

CENA

OCENA



http://faqt.pl/mmm10/


107PORADY 107

QNAP 
JAKO CENTRUM 
ROZRYWKI CZ. IV
JAROMIR KOPP
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QNAP, choć jest to urządzenie  
z kategorii „dysk sieciowy”, 
ma ogromne możliwości multimedialne. Różnią się one zależnie od wersji i ceny 

urządzenia, ale nawet w najtańszych modelach są całkiem imponujące. Niestety, 

z racji ich bogactwa w artykule będę w stanie napisać tylko o moim subiektywnym 

ich wyborze.

Zaczniemy od czegoś, co się może przydać wszystkim, czyli jak zwolnić trochę miej-

sca na dyskach komputerów, które w czasach SSD nie mają tak wielkich pojemności. 

Ponieważ używam MacBooka Air z dyskiem SSD 120 GB, zmuszony byłem pozbyć się 

z niego biblioteki muzycznej. Przed przenosinami w menu iTunes „Plik” wybieramy 

„Uporządkuj bibliotekę”, zaznaczamy opcję „Skonsoliduj pliki”. Po zabiegu zamyka-

my iTunes i całą bibliotekę iTunes (teczkę) przenosimy na wybrany „zasób” sieciowy 

QNAP-a (lub dysk zewnętrzny). Po skopiowaniu uruchamiamy iTunes z klawiszem 

alt, co wymusi jego prośbę o wybranie biblioteki. Wskazujemy jej nową lokalizację 

i gdy po otwarciu wszystko będzie OK, możemy usunąć starą z komputera. I w ten 

sposób QNAP może uwolnić nasz komputer od kilkudziesięciu i więcej GB danych.
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Jednak prawdziwa zabawa 
zaczyna się, gdy skorzystamy z funkcji wbudowanych w QTS 4.2.x. Jedną z ważniej-

szych jest centralne zarządzanie multimediami. Jedna funkcja może skanować cały 

NAS QNAP lub jego wybrane zasoby w celu skatalogowania wszystkich naszych 

plików multimedialnych. Poza zebraniem informacji generowane są miniatur-

ki znacznie przyśpieszające przeglądanie treści. Z tej centralnej bazy korzystają 

inne usługi i aplikacje webowe QNAP o znaczących nazwach jak: Photo Station, 

Video Station, Music Station czy serwer DLNA oraz aplikacje mobilne. Oczywiście 

możemy również korzystać z AirPlay i treści multimedialne kierować prosto na 

Apple TV sterując całą akcją z komputera, iPhone’a czy nawet pilotem na podczer-

wień do QNAP. Kolejna zaleta to dostępna w bardziej zaawansowanych (ale nadal 

przystępnych cenowo) modelach funkcja transkodowania filmów „w  locie”.  

Daje ona możliwość oglądania na Apple TV czy w innych urządzeniach plików wideo 

w formatach normalnie nieobsługiwanych oraz potrafi zmniejszyć rozdzielczość 

filmu, aby oglądać go sprawniej, łącząc się z serwerem QNAP z sieci zewnętrznej.  

Tak, dobrze zrozumieliście. Mając bibliotekę multimediów na QNAP oraz odpowied-

nio skonfigurowany router i przyzwoity „internet” możemy mieć do niej dostęp 

(kontrolowany) z całego Świata.

Poza wymienionymi usługami w QNAP wbudowany jest serwer iTunes. Z jego pomo-

cą możemy udostępnić np. przeniesioną bibliotekę muzyczną z naszego komputera 

w sieci lokalnej i słuchać ich za pomocą aplikacji iTunes w komputerze.
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Ogromną zaletą QNAP i jego centralnej biblioteki multimediów jest wspomniane auto-

matyczne skanowanie. Dzięki niemu pliki muzyczne nawet rozrzucone po różnych 

folderach zostaną zebrane w jednym miejscu i jeżeli tylko będzie to możliwe, połą-

czone w albumy (muzyka, audiobooki itp.) oraz powiązane z autorami. Oczywiście 

możemy ingerować w ten automatyczny porządek i przeszukiwać, grupować oraz 

sortować bibliotekę według własnych kryteriów, dodatkowo tworząc playlisty. 

Aplikacja Music pozwala również wyświetlać teksty piosenek czy tworzyć alarmy 

muzyczne. Podobnie działają aplikacje Photo i Video oraz ich mobilne odpowied-

niki. Aplikacja Photo kataloguje również nasze filmy, ale działa na zasadzie albumu 

„zdjęć”, czyli podobnie do aplikacji Zdjęcia w OS X, zaś Video jest przeznaczona 

dla filmów i potrafi dodatkowo np. wyszukiwać i dołączać do wideo pliki z napi-

sami. Napisy mogą być również „wrenderowane” w plik wideo. Wybrane zasoby  

lub pojedyncze pliki możemy udostępniać bezpośrednio z serwera QNAP znajomym, 

za pomocą linków przekazywanych mailem, a nawet albumów połączonych z porta-

lami społecznościowymi. Przypomnę, że posiadacze Apple TV 4 lub wcześniejszych 

mogą wszystkie treści oglądać na TV, lub słuchać za pomocą AirPlay wprost z QNAP.

Dzięki programom na iOS, 
jak już wspomniałem, z dobrodziejstwa centralnej biblioteki multimedialnej możemy 

korzystać z iPhone’ów i iPadów w domu i terenie bez konieczności przedziera-

nia się przez gąszcz katalogów w poszukiwaniu plików. Wszystko jest „centralnie 

uporządkowane” tak jak w przypadku aplikacji webowych. Oczywiście nadal może-

my skorzystać z dobrodziejstwa AirPlay i transkodowanie plików na QNAP, które  

są w formatach niestrawnych dla urządzeń mobilnych.
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Bardzo wygodną funkcją, ułatwiającą korzystanie z QNAP jako centrum multime-

diów, jest automatyczne pobieranie plików i to na wiele sposobów. Podpinając aparat 

kablem USB bezpośrednio do przedniego gniazda USB w QNAP, za pomocą jedne-

go guzika możemy zgrać jego zawartość na serwer gdzie trafi ona do odpowiedniej 

teczki i będzie skatalogowana (jeżeli na to pozwolimy) jak inne treści. Tak samo 

opisywana w poprzedniej części cyklu miesiąc temu aplikacja Qfile może przesyłać 

zdjęcia z iPhone’a bezpośrednio na nasz serwer, nawet gdy znajdujemy się daleko 

od domu (firmy).

NAS QNAP 
wyposażone w gniazdo HDMI i podłączone do telewizora czy monitora pozwalają 

na oglądanie filmów i zarządzanie nimi, a także zdjęciami i muzyką bez koniecz-

ności korzystania komputera czy iPhone’a. Możemy używać pilota na podczerwień 

(dołączonego do niektórych modeli), klawiatury i myszy USB lub smartfona w roli 

kontrolera.

Opisane wyżej wbudowane w system QTS funkcje i aplikacje to jedynie wierz-

chołek góry lodowej możliwości „rozrywkowych” QNAP-a. Wystarczy zajrzeć do 

App Center, aby odnaleźć dziesiątki innych programów i dodatków dla biblioteki 
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multimedialnej. Jednym z najciekawszych i bardziej znanych jest PLEX. Ten system 

zarządzania filmami i udostępniania ich ma swoje wersje na praktycznie wszystkie 

platformy w tym Apple TV 4. Poza zarządzaniem i oglądaniem plików znajdujących 

się na QNAP i podłączonych (udostępnionych) innych serwerach PLEX pozwala na 

tworzenie kanałów z treściami udostępnianymi przez niektóre platformy streamin-

gowe. W HybridDesk Station dla HDMI (rozszerzenie działające na TV podpiętym 

do QNAP) również znajdziemy mnóstwo aplikacji, w tym znany z Apple TV 4 odtwa-

rzacz KODI oraz dodatki do systemowych usług QTS. Pozostając w wątku rozrywki. 

Dla QNAP powstało też kilka gier, a za pomocą HybridStation i wbudowanego w niej 

środowiska Chrome można (po zainstalowaniu wtyczki) korzystać np. z Netflix, 

który od paru tygodni jest dostępny w Polsce czy innych dostawców rozrywki wideo.

Podsumowując: 
NAS QNAP nie jest tylko zwykłym dyskiem sieciowym, ale może spełniać funkcję 

centrum przechowywania, zarządzania i używania naszych zasobów multimedial-

nych, stając się centrum domowej rozrywki dobrze współpracującej ze środowiskiem 

i sprzętem Apple.

ZDJĘCIA: 
QNAP

Autor
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MICHAŁ KORALEWSKI

PORADNIK FOTOGRAFA 
MOBILNEGO CZ. 1
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W ciągu dwustu lat swojego istnienia fotografia ewoluowała ze sztuki elitarnej do roli 

popularnego medium komunikacji „na żywo”.  Fotografowanie jest dziś łatwiejsze, 

szybsze i bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki upowszechnieniu 

smartfonów można w mgnieniu oka zrobić zdjęcie, przeedytować je i pokazać innym 

ludziom, korzystając z sieci społecznościowych. W tym niewielkim urządzeniu, 

które jeszcze kilkanaście lat temu służyło wyłącznie do prowadzenia rozmów głoso-

wych i przesyłania krótkich wiadomości tekstowych, znaleźć dziś można wysokiej 

klasy aparat fotograficzny, mini studio graficzne i narzędzie do transferu obrazu na 

cały świat. Żyjemy w czasach kultury obrazkowej. Myślimy obrazami, rejestrujemy 

je i przyswajamy, ograniczając przekaz tekstowy do minimum. Obrazy i zdjęcia 

wywołują więcej emocji i odczytujemy je szybciej niż tekst. Trudno się więc dziwić, 

że fotografia mobilna wciąż zyskuje na popularności i bezceremonialnie wdziera 

się „na salony”, a towarzyszące jej zjawiska społeczne stały się ważnym obiektem 

badań uniwersyteckich. Nie trzeba jednak szukać aż tak daleko, wystarczy prze-

cież rozejrzeć się wokół, aby zauważyć jak bardzo spowszedniał nam widok osoby 

fotografującej smartfonem. Coś, co kilka lat temu wywoływało ironiczny uśmiech 

na twarzy, dziś jest czymś tak zwyczajnym, że aż niedostrzegalnym. Co sprawia,  

że tak chętnie sięgamy po telefon komórkowy, żeby zrobić zdjęcie? 
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Aparat, który mam przy sobie
W  kręgach fotograficznych jest takie powiedzenie, że „najlepszym aparatem 

fotograficznym jest ten, który mamy przy sobie.” Te słowa dobrze oddają istotę 

fotografii mobilnej — telefon komórkowy z reguły towarzyszy nam we wszelkich 

aktywnościach w ciągu całego dnia - podczas drogi do pracy, na spacerze z psem,  

na wycieczce rowerowej i w czasie spotkania z kumplami w barze. Zawsze włączo-

ny, zawsze gotowy do pracy. Nic, tylko sięgnąć i „pstryknąć fotkę”. I właśnie ta 

nieustanna dostępność i gotowość do pracy są jednym najczęściej wskazywanych 

atutów fotograficznego smartfona. Nie trzeba go wyciągać z torby, włączać, usta-

wiać wartości przesłony ani czasu naświetlania. Wystarczy jedno dotknięcie palcem 

ikony aparatu. Zyskujemy kilka cennych sekund, które mogą okazać się decydujące 

podczas fotografowania.  

Po drugie smartfon nie rzuca się w oczy, nie zwraca uwagi wycelowanym w kogoś 

obiektywem, pozwala na dyskretne fotografowanie i nie powoduje aż takiego  

dyskomfortu u  osób fotografowanych jak aparat z  dużym, profesjonalnym 

obiektywem. Dzięki temu dużo łatwiej udokumentować życie ulicy i złapać ten bres-

sonowski „decydujący moment” czy choćby sfotografować własne dzieci bawiące 

się w piaskownicy. Ta sprzętowa skromność, niedoskonałość i pewna ideowa infan-

tylność fotografii mobilnej pozwalają fotografowi podejść bliżej, zobaczyć więcej 

i uchwycić bardziej naturalne sceny, samemu pozostając niezauważonym.



116PORADY

Wygoda i wszechstronność
Po trzecie większość aplikacji fotograficznych, dostępnych na smartfony, jest banal-

nie prosta w obsłudze. Ustawianie ostrości i ekspozycji poprzez wskazanie palcem 

odpowiednich punktów kadru, podgląd dostępnych filtrów i efektów jeszcze przed 

zrobieniem zdjęcia, ogromne możliwości korekcji i retuszu zdjęcia po jego wykona-

niu - to wszystko sprawia, że fotografowanie jest łatwe i trzeba się sporo natrudzić, 

żeby „zepsuć” zdjęcie. Wygoda i intuicyjność aplikacji pozwala skupić się na samym 

wyszukiwaniu kadrów i komponowaniu zdjęcia, nie rozpraszając fotografa nadmia-

rem ustawień, a mnogość dostępnych aplikacji o różnorakich funkcjonalnościach 

pozwala nie tylko przeprowadzić prostą korekcję zdjęcia (kadrowanie, poprawa 

kontrastu, ekspozycji, temperatury barw), ale także całkiem zaawansowany retusz, 

usuwający wszelkie niedoskonałości fotografii mobilnej.

Nie można też zapomnieć o wszechstronnym zastosowaniu smartfona w foto-

grafii, bo przecież nie mówimy tylko o aparacie, filtrach i retuszu, ale także o tym,  

co możemy zrobić ze zdjęciem po jego wykonaniu: mam tu na myśli publikację 
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zdjęć w mediach społecznościowych, przesyłanie znajomym poprzez komunikatory 

i aplikacje pocztowe, tworzenie prywatnych galerii internetowych, aż po czerpanie 

zysków dzięki ich sprzedaży w bankach zdjęć. 

10 centymetrów  
za aparatem
Smartfon nie jest aparatem idealnym i daleko mi do stwierdzenia, że może zastąpić 

profesjonalną lustrzankę. Tak jak każdy inny sprzęt ma swoje wady i ogranicze-

nia, wynikające z kompromisu technologicznego: niewielkich rozmiarów matryca, 

wrażliwość na brak światła, opóźnienie migawki czy brak kontroli nad głębią 

ostrości to tylko fragment długiej listy bolączek, jakie trapią fotografów mobilnych.   

Pod względem technicznym, czyli jakości obrazu, odwzorowania barw, naświetla-

nia w trudnych warunkach atmosferycznych, telefon komórkowy ustępuje swojemu 

większemu bratu. Przewyższa go natomiast swoją mobilnością, wygodą, gotowo-

ścią do pracy i wszechstronnością. Nie ma jednak większego sensu toczyć sporów 

o wyższość takiego czy takiego sprzętu. W fotografii dużo ważniejsze od sprzętu jest 

to, co znajduje się 10 centymetrów za nim: fotograf, który naciska spust migawki. 

Odpowiednia wrażliwość, talent, doświadczenie i wiedza pozwolą wykonać wspa-

niałe zdjęcie dowolnym sprzętem nadającym się do fotografowania. O ile talent  

to cecha wrodzona, na którą nasze czasopismo nie ma żadnego wpływu, a wraż-

liwość i doświadczenie rozwija się długimi latami, o tyle wiedzę o tym jak radzić 

sobie z niedoskonałościami aparatu wbudowanego w smartfona, jak komponować 

zdjęcia, by stały się atrakcyjne i przyjemne dla oka oraz jak i gdzie publikować zdję-

cia, żeby zyskać popularność, będziemy starali się Wam przekazywać przez cały rok 

2016. W każdym kolejnym numerze Mój Mac Magazyn znajdziecie porcję fotogra-

ficznej wiedzy i praktycznych wskazówek, które pozwolą Wam robić coraz lepsze 

i ciekawsze zdjęcia. 

PS: 
Wszystkie zdjęcia 

w tym artykule 

zrobione zostały 

za pomocą  

iPhone’a 5s oraz 

popularnych apli-

kacji, które pozna-

cie w kolejnych 

odcinkach  

Poradnika.

WYNIKI KONKURSU z MMM #1

MAGICABLE USB TYPE-C TO USB 3.0
Dariusz M.
MAGICABLE DUO WITH LIGHTNING CONNECTOR
Tomasz B.

Gratulujemy
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5 RZECZY 
O NARZEDZIACH 
DYSKOWYCH
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

https://twitter.com/pemmax
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Naprawa dysku1

2

Pierwsza pomoc to bez wątpienia jedna z najważ-

niejszych funkcji tej aplikacji. Gdy komputer zacznie 

działać niestabilnie, aplikacje odczuwalnie zwolnią 

swoją pracę lub zaczną pokazywać błędy, wówczas 

pierwsze kroki powinniśmy skierować do Narzędzi 

dyskowych. Funkcja Pierwsza pomoc weryfikuje 

dysk na wiele sposobów, pokazując, czy jakieś sektory 

czy prawa dostępu na dysku nie zostały uszkodzone. 

W ogromnej ilości przypadków program sam napra-

wi wykryte problemy. Z tej funkcji warto korzystać 

dla utrzymania higieny naszego komputera. 

Chcesz pobieżnie sprawdzić, ile masz wolnego 

miejsca i  jakie dane zajmują najwięcej prze-

strzeni? Program Narzędzia dyskowe posiada 

przyjemny dla oka wgląd w te dane. Kolorowe 

grafy przedstawiają zajętą przestrzeń na: progra-

my, zdjęcia, filmy i muzykę. Znaleźć tu również 

można bardziej szczegółowe dane o naszym 

dysku. Ikona Informacje poinformuje nas o tym: 

jaki mamy system plików, numer UUID, dokład-

ną pojemność dysku.

Narzędzie dyskowe to program równie niebezpieczny jak ważny w pracy z syste-

mem OS X. Służy on do zarządzania dyskami twardymi i innymi nośnikami danych. 

To tutaj możemy ustalić wielkość partycji, wykonać kopię zapasową i sprawdzić, czy 

nasz dysk jest w stu procentach sprawny. Dla utrzymania porządku na dysku warto 

od czasu do czasu użyć tej aplikacji. Potrafi ona jednak znacznie więcej... 

Informacje o dysku
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Formatowanie dysku

Kasuj bezpiecznie dane

4

3

5

Jeśli posiadamy nowy dysk twardy i chcemy podzie-

lić go na partycje, najprościej zrobimy to za pomocą 

Narzędzi dyskowych. Funkcja Partycja pozwoli usta-

lić odpowiednie wielkości naszych partycji i wybrać 

format, na jaki chcemy formatować dysk. Warto w tym 

miejscu zwrócić uwagę, że jeśli mamy przenośny dysk, 

który udostępniamy osobom z systemem Windows,  

to koniecznie nasz nośnik danych powinien być tworzo-

ny w formacie MS-DOS (FAT) lub ExFAT, jeśli dysk jest 

większy niż 32GB. Trzeba pamiętać, że formatowanie 

usuwa wszystkie dane z dysku. 

Wyobraź sobie wirtualny dysk, który 

„wsuwasz” do napędu poprzez kliknię-

cie ikony na dysku. Ten wirtualny nośnik 

zachowuje się dokładnie tak samo jak 

dysk zewnętrzny. Możesz zgrywać  

do niego dane i wymontowywać z systemu. 

Jedyna różnica jest taka, że jest to jeden plik 

w formacie „dmg”. Jest to sposób na prze-

chowywanie danych. Co najważniejsze, 

łatwo możemy go przenosić do chmury czy 

dzielić się nim z innymi osobami. Do stwo-

rzenia obrazu dysku wybieramy z menu  

Plik / Nowy obraz. 

Obrazy dysków

Musimy zdawać sobie sprawę, że skasowanie plików z dysku, a nawet formatowanie 

pozwoli wyrafinowanym użytkownikom odzyskać przynajmniej część usuniętych 

danych. Jeśli chcemy mieć pewność, że nikt nie będzie mógł odczytać naszych 

informacji, powinniśmy skorzystać z wymazywania danych z funkcjami zabezpie-

czeń. Aby użyć takiego rozwiązania, wybieramy dysk, a następnie opcję Wymaż. 

W oknie tej funkcji wskazujemy Opcje zabezpieczeń. Tutaj będziemy mogli skorzy-

stać z czterech wariantów kasowania danych. Najbardziej bezpieczne rozwiązanie 

nadpisuje siedem razy dane, aby odtworzenie plików było niemożliwe. 



http://dobryslownik.pl
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„JOBS”  
VS. „STEVE JOBS”
ALICJA IGNACZAK
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Powstanie co najmniej jednego kinematograficznego pomnika znanej postaci po 

jej śmierci jest zwykle jedynie kwestią czasu. Przypadek Steve’a Jobsa nie stanowi 

wyjątku. Przegrana walka z rakiem trzustki pod koniec 2011, pierwsza biograficz-

na produkcja w kinach na początku 2013, w międzyczasie trochę przepychanek 

o nazwiska reżysera oraz obsady w Universal Pictures i już w 2015 kolejna premiera. 

Mamy więc „jOBSa” w reżyserii Joshuy Sterna) i „Steva Jobsa” Danny’ego Boyle’a  

— minimalistyczne tytuły, jakże w stylu głównego bohatera. Oczywiście wykwitło 

jeszcze kilka dokumentów. Lecz te dwie pozycje fabularne stają ze sobą w niefor-

malnym pojedynku. Czy równym?

It’s a trap!
Stwierdzenie, że jakaś historia jest „gotowym materiałem na film”, bywa zwod-

nicze. Wiele takich rozbiło boleśnie głowę o szklany ekran. Barwne życiorysy,  

jak i ten ikony Apple Inc., są tak naprawdę groźnymi pułapkami, zwłaszcza w obliczu 

zachowania prawideł produkcji fabularnej. Przykład złapania się w sidła rozstrzy-

gnie pierwszą rundę pojedynku...

Matt Whiteley, autor scenariusza „jOBSa” ma w dorobku tę właśnie jedyną pozycję 

(na co dzień pracuje jako dyrektor marketingu). Porwał się na ugryzienie obszernej, 

zawiłej biografii. I zadławił się. Zebrał wszelkie możliwe informacje, przeprowa-

dził masę wywiadów, ale nie umiał złożyć ich w pełnowartościowy film. Stworzył 

opowieść w stylu bliskim propagandowemu, przeładowaną niekonsekwentnymi 

wątkami, pozbawioną natomiast dystansu. Z całą galerią przezroczystych postaci 

w równie przezroczystych interakcjach. Z płaskimi dialogami udającymi głębo-

kie filozoficzne, socjologiczne i psychologiczne rozważania. W pierwsze 10 minut 

stara się ulepić całą osobowość głównego bohatera... i tym pracę nad budowaniem 

postaci (nie tylko tytułowej) zakończyć. Zabrakło chłodnego spojrzenia na materiał  

— Whiteley wyraźnie chciał opowiedzieć wszystko, w istocie nie opowiadając niczego.
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Aaron Sorkin, zdecydowanie bardziej doświadczony scenarzysta „Steva Jobsa”, 

zabrał się do historii z rozmysłem — i to matematycznym. Zamiast desperackiej 

próby złapania wszystkich srok za ogon, koncentruje się na trzech kluczowych 

datach: 1984, 1988 i 1998. Trzy istotne dla Jobsa premiery, trzy harmonijne sekwen-

cje oparte na schemacie klasycznej kompozycji — zasady trzech jedności (choć 

w każdej części pojawiają się retrospekcje i epilogi, główna akcja wraca do tego 

samego momentu, miejsca i konfliktów). Każda relacja ma swoje napięcie oraz rytm. 

Akcenty zostały precyzyjnie rozłożone na wyraziste postaci. Przeinaczenia pewnych 

faktów są uzasadnione dramaturgicznie. Być może to pośpiech, by jak najszybciej 

wypuścić film, był dla producentów „jOBSa” złym doradcą. Nie pozwala to jednak 

na zastosowanie taryfy ulgowej.

That’s what man do
Słaby scenariusz może zawsze uratować porządna reżyseria i korzystne decyzje 

obsadowe — i odwrotnie. Na nieszczęście produkcji z roku 2013 i szczęście tej 

z 2015, te czynniki pozostają w obu konsekwentne wobec scenariuszy. Ścierają 

się dwie pary w podobnym wieku. Dwóch reżyserów po pięćdziesiątce: Joshua 

Stern z Dannym Boyle’em i dwóch aktorów przed czterdziestką: Ashton Kutcher 

z Michealem Fassbenderem.
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„jOBS” nie wyróżnia się reżyserską wirtuozerią. Bazuje na kliszach, ogranych 

filmowych frazach. Obsadzenie Kutchera w roli, która w założeniu ma być drama-

tyczna i wielowymiarowa, to właściwie gwóźdź do trumny. Jego głównym atutem 

jest fizyczne podobieństwo do pierwowzoru, podkreślone, co należy oddać, odpo-

wiednim kątem filmowania. Ale aktorstwo to nie konkurs sobowtórów... Niestety 

Kutcher stworzył raz postać Kelso z serialu „That ‘70s Show” i bez względu na 

poświęcenie stosowania się do diety frutariańskiej, wciąż z Kelso nie wyszedł.

Fassbender potrafi udźwignąć niejeden dramat, czego nie musi już dowodzić. 

A w przeciwieństwie do Jobsa, w którego się wciela, potrafi też świetnie pracować 

w zespole. To on jest osią filmu, akcja podąża za nim, jednak postaci drugoplano-

we w pełni wybrzmiewają. Doceniona już za ten film Złotym Globem Kate Winslet 

przybliża osobę do tej pory mało znaną, a  niezwykle ważną w  historii Apple.  

Polka Joanna Hoffman (córka t e g o Hoffmana) równoważy emocje — w warstwie 

fabularnej i dramaturgicznej. W niczym nie ustępuje aktorsko reszta obsady.

Boyle wkradł się w łaski Akademii być może nazbyt hiperbolicznym „Slumdogiem, 

milionerem z ulicy”, lecz w pamięci wielu widzów tkwią przede wszystkim takie 
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jego obrazy jak „Płytki grób” czy „Trainspotting”. Świadczą one bądź co bądź o inte-

resującym wyczuciu reżyserskim. Przede wszystkim wizualnym i obsadowym 

właśnie. „Steve Jobs” formalnie przypomina trochę film innego oscarowego reżysera  

— „Birdmana” Alejandro Inarritu. Ze względu na opowiadanie historii z perspektywy 

zakulisowej, przy ukazaniu duchoty tego świata. W wąskich korytarzach rozgrywa 

się jednak rzeczywistość „Boylowska”, z precyzyjnym doborem techniki do nakrę-

cenia każdej z sekwencji.

Przepracować jobsa
Nawet wierny wyznawca geniuszu Jobsa musi się pogodzić z tym, że jego idol nie 

jest kryształowy. Zarówno pierwszy, jak i drugi film próbują się do niewątpliwych 

plam na charakterze odnieść, ale jeden na próbach się zatrzymuje i niewygodne 

wątki po prostu ucina bez rozwiązania.

Joshua Stern z wizerunku założyciela Apple tworzy wydmuszkę, choć próbuje 

kreować na cudowne dziecko po traumatycznych przejściach. Niby zaborczego 

chama, ale tylko w przerwach między byciem filozofem i wizjonerem. Osoby z najbliż-

szego otoczenia wytykają Jobsowi na różnych etapach, że się zmienił. Kłamią.  

To wciąż ta sama osoba. Tak bardzo pozbawiona osobowości, że można jej przypisać 

wszystko. Jeśli jakiś konkretny obraz miałby się z roli Kutchera wyłaniać — byłby 

to raczej trener motywacyjny, dość zdolny menadżer, lecz bynajmniej nie kreator, 

tym bardziej geniusz.

W „Stevie Jobsie” mamy natomiast demitologizację aury, jaką otacza się bohate-

ra, na rzecz ukazania go jako reżysera, czy też, jak sam się określa, dyrygenta (co 

podkreślono w wizualnej i scenariuszowej warstwie). Dba o światło, efektowną 

prezentację w każdym szczególe, animuje i kreuje r z e c z y w i s t o ś ć. Jest niezno-

śny, gwałtowny i nieprzystępny w kontaktach ze współpracownikami i bliskimi, 

neurotyczny, pedantyczny i zaborczy. Trochę przypomina terroryzującego ekipę 

filmową Stanleya Kubricka... Pogłoski o złym PR dla Apple’a bijącym z tej produkcji 

są jednak mocno przesadzone. Bowiem w roli Fassbendera kryje się prawdziwy 

człowiek, konfrontujący swój niewątpliwy potencjał z nieustannymi przeszkodami, 

które często stwarza sobie sam. Człowiek zasługujący na dużo większy szacunek 

niż idealizowana ikona.

Think different
W jednym i drugim znalazło się dużo piosenek Boba Dylana, co oczywiste ze wzglę-

du na fascynację bohatera. Jednak, tak jak w „jOBSie” muzyka jest, bo po prostu 

utarło się okraszać nią filmy, tak w „Stevie Jobsie” ścieżka dźwiękowa zwraca na 

siebie uwagę w szczególny sposób. Motyw muzyczny nawiązujący do elektroniki 

lat 80. i 90. przechodzący w klasyczny instrumentalizm współgra z napięciem scen. 

Również dudnienie wywołane przez podekscytowaną publiczność wkomponowuje 

się w dramaturgiczny rytm produkcji.
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Oba filmy otwierają znamienne sceny. W „jOBSie” jest to tłum bezrefleksyjnie 

wpatrujący się w bożyszcze prezentujące im nowy produkt — niczym w zbawi-

ciela, który nadał właśnie sens ich życiu. „Steve Jobs” zaczyna się od materiału 

archiwalnego, w którym rysowana jest świetlana wizja przyszłości (tej, która jest już 

teraźniejszością). Ciężar pada na niewygodne pytanie — jak ta rewolucja wpłynie 

na społeczeństwo. „jOBS” się nie zastanawia, daje gotową wizję rzeczywistości nie 

mającą podlegać indywidualnym rozważaniom. „Steve Jobs” podejmuje dyskusję, 

a wyłuskanie puenty oddaje widzowi.

Obu brakuje zgrabnego zakończenia. Co prawda w „Stevie Jobsie” zamyka się to, 

co ma się zamknąć, lecz happy end wchodzi zbyt gładko w porównaniu do emocji 

wcześniej nagromadzonych. „jOBS” kończy się... po prostu.

If it crashes, it crashes
Zasadnicza różnica polega na tym, że „jOBS” to pokraczny pomnik. Betonowy pomnik. 

„Steve Jobs” to film. Nie trzeba zaglądać w nominacje do Złotych Malin ani Oscarów, 

by odczuć niewspółmierność.

Aaron Sorkin i Danny Boyle porządkują to, co u poprzedników zostało spartaczone. 

W urywkach trzech dni mieszczą więcej niż Matt Whiteley i Joshua Stern w niemal 

całym życiorysie. Nadają życie i tempo tej biografii. „Steve Jobs” mierzy się i rozli-

cza z mitem. Oddaje miejsce zmarginalizowanym bohaterom.

Ostatecznie ten drugi pozostawia za sobą pierwszego daleko w tyle. Tak jakby wciąż 

brakowało właśnie imienia przed nazwiskiem.

ZDJĘCIA: 
IMDb
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Po miesięcznej przerwie znów mam okazję powitać Was w comiesięcznej rubryce 

poświęconej japońskim animacjom. Aby wynagrodzić Wam nieco tę przerwę przy-

gotowałam kolejną, naprawdę świetną serię wartą obejrzenia. Tym razem spróbuję 

obudzić w Was cząstkę wewnętrznego nerda — będą bowiem podróże w czasie, 

konstruowanie maszyn do wysyłania wiadomości w przeszłość, komputery i hako-

wanie. To wszystko okraszone odrobiną romansu i typowo kryminalnych zagadek. 

Brzmi dobrze? I tak właśnie jest, bowiem „Steins; gate” to jedno z najlepszych anime, 

jakie kiedykolwiek ujrzały światło dzienne.

„Steins; gate” powstało
na bazie gry visual novel o tym samym tytule, przeznaczonej na handheldy najnow-

szej generacji ( jest również wersja na iOS — niestety, zawiera tylko japońską 

wersję językową). Z adaptacjami bywa różnie — bywają bardzo złe, ale też bardzo 

dobre. Pokuszę się o stwierdzenie, że tym razem mamy do czynienia z genialnym 

przełożeniem świetnej historii z gry na równie dobre anime. Puryści twierdzą,  

że główni bohaterowie różnią się nieco charakterologicznie w obu przedstawionych 

historiach. Przyznam, iż w oryginał ( jeszcze!) nie grałam, za to filmową adaptację 

znam na wskroś.

Anime opowiada o samozwańczym, nieco stukniętym naukowcu — Okabe Rintarou. 

Wynajmuje on mieszkanie studenckie wraz ze swoim przyjacielem, hakerem Itaru. 

Z takiego połączenia charakterów musi wyniknąć coś niezwykłego i tak wkrótce się 

staje. Owocem prac obu chłopaków jest „telefoniczna mikrofala”, czyli odpowiednio 
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zmodyfikowana mikrofalówka, pozwalająca na wysyłanie wiadomości SMS w prze-

szłość. Beztrosko prowadzone badania jednak szybko się kończą — bohaterowie 

zostają namierzeni przez organizację zwaną SERN, prowadzącą badania nad 

podróżowaniem w czasie. Niestety SERN-owi nie podobają się postępy w pracach 

bohaterów i zostają podjęte działania zaradcze, które zresztą kończą się dla nich 

tragicznie. Odkryty zostaje wehikuł czasu, Okabe zaczyna podróżować w czasie, 

a także zwiedzać równoległe światy — modyfikując przeszłość, próbuje wpływać na 

nadchodzące wydarzenia z różnym skutkiem, usiłując uniknąć nieszczęść zarówno 

prywatnych, jak i tych będących udziałem jego przyjaciół.

W fabułę umiejętnie wpleciono
nawiązania kulturowe — pojawi się między innymi postać Johna Titora — osoby 

podającej się na forach internetowych za podróżnika w czasie. W tych światach 

większość jego postulatów została spełniona. Twórcy na szczęście nie pogubili 

się w logice wydarzeń i zgrabnie wplatają go w całość. Myślę, że żadne nieścisło-

ści nie psują radości oglądania, jednak nie jestem też zwolennikiem rozkładania 

wszystkich wątków na czynniki pierwsze. Autorzy dobrze operują odpowiednią, 

techniczną nomenklaturą (w końcu mowa tu również o starym komputerze IBM, 

mogącym przynieść zagładę światu!) i momentami seans zdaje się dość wyma-

gający. Na szczęście dobrze wyważono stosunek między częścią komediową, a tą 

cięższą, fabularną, przez co tak prędko się nie znudzicie. Część mająca rozśmieszać 

autentycznie śmieszy (muszę przyznać, że patrzono na mnie dziwnie, gdy przez 

sporą część wyłam ze śmiechu), zdarzą się też momenty wyciskające łzy z oczu.  

Nie mam zwyczaju płakać, oglądając filmy, jednak tym razem zdarzyło mi się uronić 

kilka łez.

Oprawa graficzna
tego tytułu stoi na przyzwoitym poziomie. Postacie narysowane są ładnie, bez zbęd-

nej przesady, towarzyszącej niektórym japońskim tytułom. Tematyka tego anime 

jest w gruncie rzeczy poważna; kreskę wyważono więc odpowiednio. Nie dorów-

nuje ona przepięknym krajobrazom z „Mushishi” (nie taki jest klimat tej serii!),  

ale też daleko jej do tej zastosowanej w seriach komediowych. Muzyka również się 

nie narzuca; właściwie charakterystyczne są tylko opening i ending anime. Reszta 

stanowi tło, towarzyszące wydarzeniom; fabuła tu gra bowiem pierwsze skrzypce 

i widać to na każdym kroku.

Jeśli nie mieliście okazji jeszcze obejrzeć „Steins; gate” — serdecznie polecam tym, 

którzy lubią głowić się i zastanawiać nad tym, co widzą, tym, którzy lubią dobrze się 

bawić podczas seansu, tym, którzy lubią się wzruszać… i całej reszcie też! Nie bez 

powodu seria ta zajmuje drugie miejsce wśród najlepszych (za serwisem myani-

melist) i, moim zdaniem, można spokojnie włączyć ją do kanonu.
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Moją główną działką
w „Mój Mac Magazyn” są japońskie animacje. Tym razem postanowiłam jednak 

zrecenzować dla Was coś innego. Od niedawna na polskim rynku zaczynają pojawiać 

się, obok mang, także książki mające swoje korzenie właśnie w Azji. Aktualnie lista 

książek rodzaju light novel przetłumaczonych na nasz język obejmuje dosłownie 

kilka tytułów. Jednym z nich jest wydany w listopadzie „Blask księżyca” (w orygi-

nale „Gekkou”). Napisał ją Natsuki Mamiya. Dzięki uprzejmości Sebastiana, który 

wysłał mi mój egzemplarz wprost z Poznania (dziękuję!), miałam okazję bliżej zapo-

znać się z tym tytułem.

Jak sama nazwa wskazuje,
próżno po dziele Natsukiego oczekiwać czegoś wybitnego czy kunsztownego.  

Light novel są to bowiem książki pisane lekkim językiem, przeznaczone głów-

nie dla młodzieży. „Blask księżyca” idealnie wpisuje się w tę definicję — czyta się 

go szybko, łatwo i przyjemnie. Koneserzy literatury pięknej mogą już przerzucić  

tę stronę magazynu i przejść do następnej, bo literackiego objawienia nie doświad-

czycie. Jeśli jednak lubicie czasami sięgnąć po coś lżejszego i jesteście ciekawi,  

jak wygląda beletrystyka wprost z drugiego końca świata, czytajcie dalej.

„Blask księżyca”
gatunkowo uplasował się między romansem a kryminałem, wydaje mi się jednak, 

że bliżej mu do tego drugiego. Historia przypomina do złudzenia te pochodzące 

z mang i anime; główny bohater, licealista (a jakże!) o nazwisku Nonomiya prowadzi 

spokojne, niczym nie zmącone życie. Standardowy żywot chłopaka w wieku szkol-

nym opiera się w głównej mierze na plotkowaniu o dziewczynach. Tak jest i w tym 

przypadku. Tsukimori — najładniejsza dziewczyna w klasie ma, jak na piękność 

przystało, gigantyczne powodzenie. Pewnego dnia Nonomiya znajduje porzuconą 

kartkę pochodzącą z notesu Tsukimori, zatytułowaną w zagadkowy sposób. Jest to 

„przepis na morderstwo”. Niedługo później w tajemniczych okolicznościach ginie 

ojciec dziewczyny, a ona sama zaczyna przejawiać wręcz niezdrowe zaintereso-

wanie na punkcie (w gruncie rzeczy całkiem przeciętnego) głównego bohatera. 

Schematyczne? Trochę tak. Jest jednak kilka aspektów, którymi powyższa pozycja 

się wyróżnia.

Po pierwsze
sprawnie i dość logicznie poprowadzona intryga. Przyznam szczerze, że po współcze-

snych zachodnich bestsellerach dla młodzieży jest to całkiem miła odmiana. Z jednej 

strony historia nie jest zbyt odkrywcza. Z drugiej jednak umiejętnie zastosowano 
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stopniowanie napięcia, wszystkie szczegóły są serwowane stopniowo. Części z nich 

wprawny czytelnik się domyśli, jednak nie umniejsza to przyjemności płynącej 

z lektury. Odkrywaniu kolejnych sekretów towarzyszy prowadzony dość subtelnie 

wątek romantyczny. Generalnie nie przepadam za romansem jako gatunkiem; lubię 

jednak, kiedy jest zaaranżowany jako dodatek. Tak jest właśnie w tym przypadku — 

mimo że momentami bywa dość patetycznie, nie czułam zniesmaczenia. Wszystko 

wpasowywało się w ogólny klimat książki; nie doświadczymy tutaj raczej nachal-

nych scen miłosnych między bohaterami.

Po drugie
polskie tłumaczenie tytułu naprawdę daje radę! Z tego miejsca należy pogratulo-

wać paniom z Kotori, które zdecydowanie znają się na własnej robocie (a na pewno 

bardziej niż część tłumaczy mainstreamowych tytułów). Książkę przetłumaczono 

pierwszorzędnie. Nie ma rażących błędów językowych ani semantycznych, zaofe-

rowano nam porządnie przygotowany materiał.

Między czarno-białymi 
stronami z tekstem umieszczono kolorowe wkładki z ilustracjami, wykonane w typo-

wo mangowym stylu. Moja wyobraźnia podczas czytania podpowiadała jednak 

bardziej „realnych” bohaterów, niemniej jest to miły dodatek.

Mam też kilka zarzutów
Przede wszystkim — zakończenie. Aby nie psuć radości z lektury, powiem tylko, 

że jest dość otwarte. Nawet za bardzo! Co prawda, wydano także (niestety tylko po 

japońsku) kontynuację wydarzeń — „Gekkou SS”, jednak tom pierwszy pozostawia 

po sobie naprawdę spory niedosyt. Spokojnie książka mogłaby mieć drugie tyle 

stron i myślę, że nie czułabym się znudzona.

Wątki kryminalne
również mogłyby być nieco bardziej skomplikowane i zawikłane; mówię to, mimo 

że mam świadomość, iż jest to z założenia lekka pozycja do pochłonięcia dosłownie 

w jeden zimowy wieczór.

„Blask księżyca” czytało mi się naprawdę dobrze, nawet lepiej niż większość mang 

obecnych na rynku. Dlatego towarzyszyło mi po lekturze lekkie ukłucie żalu,  

że to już koniec. Na szczęście jednak light novel w Polsce dopiero raczkuje i mam 

nadzieję, że przed nami jeszcze co najmniej kilka przyzwoitych tytułów. Zwłaszcza 

że polscy wydawcy zdają się wiedzieć, co dobre, a „Blask księżyca” jest tego najlep-

szym przykładem.

ZDJĘCIE: 
kotori.pl
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