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który rozpoczyna dzień. Zaraz odwieziesz dzieci do szkoły. Kolejny etap dnia 

to biurko z ekranem, z którego wylewają się e-maile. Potem sięgasz po prasę. 

Najważniejsze witryny informacyjne, aplikacja Zinio ze zbiorem najciekawszych 

magazynów i łyk polityki na przebudzenie. Po kilkunastu minutach pochylasz się nad 

składaniem w całość projektu i kilku innych spraw, które wczoraj wieczorem napły-

nęły w poczcie elektronicznej. Z przyjemnością sięgasz po kolejną kawę, bo wiesz,  

że wszystko (jak zawsze) przebiega bez żadnego problemu, a na liście „Do zrobienia” 

odhaczasz następne zadania, jakie dziś na ciebie czekają. Właśnie tak to wygląda, 

gdy jesteś produktywny. Znasz swoje narzędzia pracy i pozwalasz poprowadzić się 

programom, których zadaniem jest poukładanie w całość strzępków informacji, 

jakie docierają ze świata. Czy właśnie tak jest u Ciebie?

Dziś zapraszam Was do lektury nowego wydania Mój Mac Magazynu i sam sięgam 

z ogromnym zainteresowaniem po ten numer. Niestety, moja kawa rano często 

jest już zimna, a rzeczywistość, która mnie ogarnia, wcale nie daje się tak łatwo 

poukładać w szufladkach. Jeśli dni też wymykają Ci się spod kontroli, to poświęcisz 

ostatnią wolną chwilę na lekturę tego numeru. Zaręczam, że dzięki zapoznaniu się 

z tematem produktywności delikatnie wydłużasz dobę… a może przynajmniej uda  

Ci się lepiej zorganizować swój napięty czas?

Wstajesz rano  
i sięgasz po kubek kawy,

Życzę miłej lektury
Przemysław Marczyński
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MICHAŁ KORALEWSKI

POD OBSERWACJĄ
Zdjęcie przywiezione z  Barcelony. Zrobione za pomocą iPhone’a  5S z  nakładką 

COVR Lens Photo, następnie edytowane na iPhonie SE przy pomocy aplikacji 

Snapseed, Color Manager oraz Touch Retouch.

https://twitter.com/m_koralewski
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Nowości sprzętowe

juice pack wireless

QNAP TS-831X

Google Home
Firma Google wchodzi do naszych domów. 

Zagościła już na dobre w komputerach, jednak 

teraz chce towarzyszyć nam na każdym kroku, 

nasłuchując co mamy do powiedzenia. Asystent 

głosowy Home pozwoli na włączenie ulubio-

nej piosenki czy odpowiedzenie na nurtujące 

nas pytania. Cała komunikacja odbywa się  

za pomocą głosu. Urządzenie będzie dostępne 

jeszcze w tym roku.

Mophie zaprezentował nową linię pokrowców-akumu-

latorów dla iPhone’a. Seria nosi w  nazwie słowo 

„bezprzewodowy”, co przekłada się na sposób ładowania 

telefonu. Od teraz telefon w pokrowcu mopie może być łado-

wany bez podłączania kabla. Wystarczy położyć słuchawkę 

na bazie ładującej, aby rozpoczęło się uzupełnianie akumu-

latorów. Cena od: 99,95 $.

www.mophie.com

Ten nowy serwer NAS od QNAP wprowa-

dza po raz pierwszy porty 10GbE SFP+ 

do urządzeń „budżetowych”. Dzięki 

temu rozwiązaniu możliwe jest wydajne 

przesyłanie danych, wirtualizacja i strumie-

niowanie. Ten ośmiozatokowy serwer działa 

pod kontrolą procesora o  częstotliwości 

1,4 GHz i jest w stanie obsłużyć nawet do 

24 dysków, a to dzięki swojej skalowalnej 

konstrukcji.

www.qnap.com

http://www.mophie.com/shop/wireless
https://www.qnap.com/i/pl/product/model.php?II=237
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Lumy
Pomaga przewidzieć warunki pogodowe, 

oświetleniowe i zaplanować termin sesji foto-

graficznej w plenerze. Podaje czas wschodu 

i zachodu słońca, pełni księżyca oraz tzw. „złotą 

godzinę”. Wszystkie dane oczywiście we wska-

zanej przez Was lokalizacji. Od najnowszej 

wersji 2.0 działa zarówno na iPhonie, Apple 

Watch, iPad jak i Apple TV 4. 

CENA: 3,99 €

Program w iTunes

Symulator wojny. Brzmi poważnie, ale w rzeczywisto-

ści chodzi wyłącznie o dobrą zabawę. Gra garściami 

czerpie z kultowego Advance Wars na GBA i to dobrze, 

bo brakuje takich gier na iOS. Do wyboru jest tryb 

kampanii dla jednego gracza, jest także versus (także 

w sieci). To oznacza dla Was wiele godzin zabawy.

CENA: 3,99 €

Gra w iTunes

Edytor zdjęć, którego interfejs bazuje na edycji 

za pomocą 23 różnych krzywych. To więcej, 

niż oferuje Photoshop. Oczywiście znajdziecie 

w nim także wiele innych typowych dla fotogra-

fii funkcji i technik edycji. Jednak wyróżnikiem 

są wspomniane krzywe oraz interfejs przyjazny 

dla „jednorękich” użytkowników iPhone.

CENA: 3,99 €

Program w iTunes

Warbits

Przegląd aplikacji iOS

MaxCurve

09INFORMACJE

https://appsto.re/pl/fQml2.i
https://appsto.re/pl/vHu3I.i
https://appsto.re/pl/I35D-.i
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Przegląd aplikacji OS X

External Editor 2
Proste, ale przydatne rozszerzenie dla systemowej apli-

kacji Zdjęcia. Po otwarciu dowolnego zdjęcia z biblioteki 

systemowej pozwala je edytować w dowolnym innym 

programie „graficznym”. Taka praca ma jednocześnie 

zalety używania biblioteki systemowej i brak zasad-

niczej wady programu Zdjęcia, tj. ograniczeń w ilości 

narzędzi edycyjnych.

CENA: 1,00 €

Rozszerzenie w Mac App Store

Zabawnie, klimatycznie i  mroczno. Tak zapowiada się 

przygoda chłopca- żarówki, który w niewyjaśnionych okolicz-

nościach stracił bliskich i samodzielnie przemierza dom 

w ich poszukiwaniu. Podczas gry trzeba będzie także wpro-

wadzić w życie zasadę „Think different”, chociażby dlatego, 

że komunikacja w grze odbywa się za pośrednictwem języka 

obrazkowego.

CENA: 9,99 €

Gra w Mac App Store

Różne mniej lub bardziej dziwne rzeczy są ostatnio 

w modzie. Jedną z nich jest bijąca rekordy popular-

ności moda na tworzenie gifów. Przy pomocy Giphy 

Capture i zaledwie kilku kliknięć stworzycie własne-

go gifa, który może zdobyć świat. A może i nie. Pewny 

jest za to uśmiech Waszych znajomych po obejrzeniu 

waszego dzieła.

CENA: Bezpłatny

Aplikacja w Mac App Store

Bulb Boy

Giphy Capture

https://itunes.apple.com/pl/app/external-editors-for-photos/id1074021862?mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/bulb-boy/id1078931259?mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/giphy-capture.-the-gif-maker/id668208984?mt=12
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ZAUFANIE
— PODSTAWA GTD
KUBA BARAN

http://twitter.com/smartkidpl
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Skoro zainteresowałem  
Cię tytułem
tego artykułu, to metodologia GTD nie jest Ci obca. Przeczytałeś na ten temat kilka ksią-

żek, wybrałeś aplikację lub platformę, która będzie twoim zewnętrznym mózgiem, 

i jesteś gotowy do działania. Pozostaje jednak najważniejsze pytanie. Czy na pewno 

na Twoją listę zadań trafiają wszystkie sprawy i projekty, którymi się zajmujesz lub 

które czekają na swój czas? Co najważniejsze, czy masz pewność, że nic nie umknie 

Twojej uwadze i nie zapomnisz o wykonaniu danej czynności? Ostatecznie właśnie 

po to angażujesz technologię w swoje codzienne życie, aby było Ci łatwiej. Każdy 

system GTD, jaki chcesz zbudować, musi być obdarzony Twoim pełnym zaufaniem, 

bez tego niestety się nie uda.

Głównym założeniem 
każdej metodologii, która ma wspomagać produktywność, jest zbieranie wszyst-

kich spraw, które zaprzątają nasz umysł w  jednym miejscu. I  wydaje mi się,  

że to jeden z najtrudniejszych elementów. Ostatecznie psychika będzie utrzymywała 

nas w przekonaniu, że nic innego jak nasz mózg nie poradzi sobie lepiej z organiza-

cją zadań, które mamy do wykonania. Niezależnie od tego, czy będzie to duży projekt, 

czy kupienie mleka przy najbliższej wizycie w sklepie spożywczym.
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Aby wykorzystać potencjał 
każdego systemu zarządzania zadaniami, musisz przełamać tę barierę. Masz z tym 

problem? Pomyśl, ile razy miałeś kupić baterie do jakiegoś urządzenia i przypo-

mniałeś sobie o tym kolejny raz dopiero kiedy wróciłeś ze sklepu i spojrzałeś na 

niedziałający sprzęt. Kiedy takie zadanie wylądowałoby w Twojej aplikacji GTD 

i spojrzałbyś na odpowiednią listę w trakcie zakupów, sprawa byłaby załatwiona. 

Tymczasem wciąż będzie natrętnie wracać. Niestety, najczęstszym błędem jest 

właśnie niedopisywanie takich małych, banalnych rzeczy, które potrafią skutecznie 

zaprzątać nasz umysł.

Podejrzewam, że słyszałeś 
kiedyś hasło „umysł jak woda”, które spopularyzował David Allen w swojej książce. 

W skrócie stan ten zapewnia spokój umysłu, dzięki któremu możemy kumulować 

swoją energię na właściwym w danym momencie zadaniu. Właśnie do takiego 

poziomu powinieneś dążyć. Odpowiedni stan zaufania do swojego systemu produk-

tywności jest w stanie Ci to zapewnić. Ostatecznie trudno wyobrazić sobie lepszy 

stan umysłu niż wtedy, kiedy wiesz, że niczego nie przegapiasz, sprawy wymaga-

jące działania znajdują się w jednym uporządkowanym miejscu. Co więcej, jesteś 

w stanie sprawdzić wszystko, co w danej sytuacji lub miejscu powinieneś wykonać. 

Prawda, że przyjemne?

Wybiórczość jest w tej sytuacji największym wrogiem. Niestety, są jedynie dwie 

drogi. Walczycie ze sobą i zrzucacie wszystko ze swojej głowy do aplikacji do zarzą-

dzania zadaniami albo pozostaniecie w stanie ciągłej niepewności. Bez tego wciąż 

będziecie się zastanawiali, czy aby na pewno dodałem dane zadanie do odpowied-

niej listy, czy mogę o nim zapomnieć i natrafię na nie w odpowiednim momencie 

lub zostanę powiadomiony o konieczności jego wykonania? Tego za wszelką cenę 

należy się wystrzegać. Jak to mówią: „wóz albo przewóz”, z doświadczenia wiem, 

że nie ma innej drogi.

Jeżeli w tej chwili 
zaczynacie wątpić w to, 
czy rzeczywiście weszliście na taki poziom organizacji swoich zadań, że zewnętrz-

ny system zapewnia wolny umysł i nic Wam nie przecieka przez palce, to chciałbym 

Was uspokoić. Ja sam korzystam z ideologii GTD od lat i wciąż widzę kolejne płasz-

czyzny, w których powinienem i jednocześnie mogę wprowadzić zmiany. Wiem 

jednak, że z czasem właśnie to zapewni mi wspomniany stan, kiedy mój umysł stanie 

się jak woda, a ja będę mógł się skupić jedynie na bieżących zajęciach i kolejnych 

krokach w celu realizacji projektów, a nad resztą będzie panował mój pieczołowicie 

tworzony system. Aby tak się stało, muszę mu w pełni zaufać i to jest moim celem.
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PRODUKTYWNOŚĆ  
W NASZEJ GŁOWIE
TOMEK CZECH

https://twitter.com/finicestfini
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Przez pierwsze lata  
istnienia App Store 
mieszkałem w miejscu, w którym nikt nie interesował się prognozami pogody.  

Bo pogoda po prostu zawsze była dobra. Pewnie dlatego nie mogłem zrozumieć 

fenomenu ogromnej popularności aplikacji pogodowych. Deweloperzy prześciga-

li się w tworzeniu coraz to wymyślniejszych programów, które miały dostarczać 

coraz dokładniejsze prognozy. A blogi codziennie donosiły o nowych aplikacjach, 

które podobno były już tak dobre, że potrafiły przewidzieć, czy padać będzie tylko 

na sąsiedniej, czy również na naszej ulicy.

Co się stało, gdy wróciłem do Polski (a był to listopad…)? Po dwóch tygodniach miałem 

na home screenie dwa foldery wypełnione po brzegi aplikacjami pogodowymi. 

Czym różnią się między sobą te programy? Głównie dizajnem. Czy któryś podaje 

trafniejszą prognozę od innego? Nie. 

Setki aplikacji 
korzystają z zaledwie kilku źródeł danych pogodowych dostępnych dla danego 

regionu. Meteorolodzy mają do dyspozycji coraz bardziej zaawansowane narzędzia, 

a pogoda potrafi być tak samo nieprzewidywalna, jak tysiąc lat temu. Albo bardziej. 

Kupowanie coraz to nowszych aplikacji to po prostu nieustanna pogoń za tą jedyną, 
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która w końcu trafnie przepowie nam pogodę. Za prognozą, która się sprawdzi.  

Za apką, dzięki której ani deszcz, ani śnieg nie zaskoczą nas jak drogowców.  

Ale pogoń ta zawsze będzie nieskuteczna, bo takiej idealnej aplikacji po prostu nie ma.

Czy nie podobnie jest z aplikacjami mającymi zwiększyć naszą produktywność?  

To nieustanne poszukiwanie TEJ aplikacji, która pozwoli nam się w końcu stać 

osobą zorganizowaną, zdyscyplinowaną i skuteczną, która będzie miała wszystkie 

swoje obowiązki „DONE” na czas. 

Sztandarowym przykładem 
są chyba listy to-do. Zróbmy rachunek sumienia: ile aplikacji to-do zainstalowali-

śmy już na komputerze, telefonie czy smartwatchu? Ile niezrealizowanych zadań 

(nierzadko sprzed paru lat) jest dalej zapisanych na tych listach? 

Blogerzy, ile edytorów tekstu ściągnęliście z nadzieją, że tym razem „machniecie” 

tekst szybko i sprawnie. Bez rozpraszania się. Jakby tak naprawdę rozpraszała 

nas lista narzędzi w prawej kolumnie, a nie nieustająca gonitwa myśli w naszej 

głowie, bujna wyobraźnia czy tak charakterystyczna dla naszych czasów niemoż-

ność skupienia się na jednym zadaniu dłużej niż kilka minut. 

Ile godzin straciliśmy na tworzeniu najnowocześniejszych baz danych, które nigdy 

w życiu nie okazały się potrzebne? Ile czasu zmarnowaliśmy na szukaniu najlepszej 

aplikacji do… zarządzania czasem?
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Czy Fantastical jest naprawdę tak fantastyczny, bo rzeczywiście, jak żaden inny 

kalendarz, pomoże nam zorganizować naszą agendę?

Czy nie dodajemy zadań do listy 
to-do tylko dlatego, 
że „używanie tej pięknie zaprojektowanej aplikacji jest czystą przyjemnością”? 

I dlatego że „świetnie synchronizuje się z Apple Watchem”? Czy naprawdę szyb-

ciej rozprawimy się toną korespondencji tylko dlatego, że zamiast kliknąć w maila, 

możemy go przeciągnąć w lewo? 

W żadnym wypadku nie twierdzę, że to wszystko ściema (a „reklama kłamie!”). 

Aplikacje pogodowe pokazują w miarę trafne prognozy, a aplikacje typu GTD mogą 

nam pomóc lepiej zorganizować naszą pracę. Mogą poprawić naszą wydajność. 

Niewątpliwie ułatwiają codzienną pracę milionom ludzi i firm. Najbardziej jednak 

zwiększają produktywność osób, które… są produktywne. Same z siebie. Za to 

z pewnością nie zmienią niezorganizowanego lenia w superwydajnego tytana pracy. 

„Deweloperzy twierdzą, że ich aplikacje zwiększają naszą wydajność, ale niewielu 

z nich posiada dowody, że tak rzeczywiście jest” — pisał The Guardian w zeszło-

rocznym raporcie na temat programów z kategorii „produktywność”. Tymczasem według 

firmy analitycznej VisionMobile, rynek tego typu aplikacji wart jest obecnie 58 miliar-
dów dolarów.

Kochamy nowe technologie, dlatego tak łatwo ulegamy czarowi coraz to nowszych 

i ładniejszych narzędzi. Nic w tym złego. Ale pamiętajmy, że aplikacje nie wykonają 

pracy za nas. Czasem lepiej zapisać coś w systemowych Notatkach i użyć systemo-

wego Kalendarza, niż tracić czas i pieniądze na poszukiwanie idealnego programu, 

którego i tak nigdy nie znajdziemy. Komputer czy smartfon to broń obosieczna: 

mogą pozwolić nam zaoszczędzić tyle czasu, ile dzięki nim stracimy.

Pamiętajcie: najlepszym sposobem żeby coś zrobić jest… zacząć to robić. 

https://www.theguardian.com/business/2015/aug/18/time-management-apps-work-life-balance-productivity
http://www.bbc.com/news/business-34506590
http://www.bbc.com/news/business-34506590
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MAM POMYSŁA
ARTUR CZESAK

https://twitter.com/
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Chyba wielu z czytelników słyszało tę wiekopomną frazę, wypowiadaną przez filo-

zofującego komentatora naszej rzeczywistości — Ferdynanda Kiepskiego. Kto nie 

słyszał albo nie chce się przyznać do oglądania taniej rozrywki — to trudno, ale przez 

to stracił moment sposobny do podjęcia refleksji nad zmianami we współczesnym 

języku. Co ma bohater zbiorowej wyobraźni odziany w stary dres do eleganckie-

go i kulturalnego świata znawców i miłośników stylowego sprzętu z jabłuszkiem? 

Całkiem sporo, jeśli spojrzymy na sprawę strukturalnie, czyli zastanowimy się 

chwilę nad biernikiem rzeczowników męskich nieżywotnych. Cele tej refleksji będą 

dwa — praktyczny i filozoficzny. Praktyczny, czyli ustalenie, co jest dobrą formą:

mam: iPhone/’a, smartfon/a, laptop/a

Filozoficzne zagadnienie jest takie: czy język da się zalgorytmizować  

i zaprogramować?

Piszę o tym, bo to moje pole walki. Jako korektor chciałbym wiedzieć, która forma 

jest poprawna i już. Jako uczony, którego pytają o poprawność, staję przed zróżni-

cowaniem języka chwilami zdumiony. 

Sprawa wygląda tak: 
jeśli rzeczownik rodzaju męskiego ma biernik liczby pojedynczej równy dopełniaczowi 

(a biernik mnogiej równy mianownikowi — widzę laptopy, kupię laptopy), kwalifi-

kujemy go do rodzaju męskożywotnego. Już samo to jest denerwujące. Ponieważ od 

stu lat mówi się: kupię telefon, a nie ! telefona, częstszą formą jest też kupię smartfon 

(a smartfona — rzadszą), dochodzi teraz takie poczucie, że być może kupić iPho-

ne’a to fraza zbyt potoczna, nieelegancka, a więc kłócąca się z image’em sprzętu 

i użytkowników. Dopada nas poczucie nielogiczności — każdy z tych trzech wyrazów 

ma wspólne pochodzenie (od greckiego phōnē ‘głos, dźwięk’), a różną odmianę.

Dodajmy jeszcze laptop i notebook:

mianownik dopełniacz biernik

telefon telefonu telefon

smartfon
smartfona, rzadziej: 
smartfonu

smartfon, rzadziej: smartfona

iPhone iPhone’a iPhone’a

mianownik dopełniacz biernik

laptop laptopa laptopa, rzadziej: laptop

tablet tableta lub tabletu tablet, rzadziej: tableta

e-book e-booka e-book lub e-booka
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Podaję dane nowe,
zbadane na podstawie rzeczywistej frekwencji tekstowej przez Dobry słownik,  

bo w słownikach papierowych i elektronicznych sprzed pięciu czy piętnastu lat dane 

nie są tak wiarygodne, zwłaszcza że niektóre nowości opisywano w nich „na czuja” 

(profesor pytał studentów, jak mówią; -)) albo snuli teoretyczne analogie.

Powyższe tabele 
nie zawierają oczywiście wszystkich słów, które budzą wątpliwości, gdy podczas 

pisania dochodzimy do końca wyrazu. Myślę jednak, że Czytelnicy, którzy lubią algo-

rytmy, mogą dojść do wniosku, że użytkownicy języka polskiego sami sobie robią  

na złość. Jeszcze ćwierć wieku temu była nadzieja, że temat da się ogarnąć rozumo-

wo i że działają następujące zasady:

Podstawowa zasada dystrybucyjna oparta na kryterium rodzajowym jest prosta: 

rzeczowniki żywotne mają zawsze formę biernika równą dopełniaczowi, np. 

(widzę) pana, gościa, rysia, karpia, natomiast u nieżywotnych biernik równy 

jest zazwyczaj mianownikowi. Wśród rzeczowników nieżywotnych szerzy się 

współcześnie w bierniku końcówka dopełniacza. Taką formę przybierają zawsze 

nazwy papierosów i tańców, np. camela, sporta, krakowiaka, poloneza. Końcówka 

dop. -a występuje często w nazwach wyrobów przemysłowych (samochodów, 

broni, telewizorów, win i piw), gier, pieniędzy, w niektórych nazwach grzybów, 

kwiatów i in., np. forda, mauzera, szampana, pilznera, brydża, palanta, pokera, 

dolara, rubla, kozaka, rydza, tulipana). (B. Dunaj, Fleksja rzeczowników...)

Ponieważ najuważniej czytamy 
początek i koniec akapitu, na pewno zwróciliśmy wszyscy uwagę na ostatni przy-

kład tulipana. Dzisiejsze zalecenia mówią, że ładnie jest: kupię tulipan, a tulipana 

w bierniku jest potoczne. Trochę jak różnica między: mam nowy komputer i nowego 

kompa. 

W ogóle informacja, że dana forma jest częstsza, nie jest równoznaczna z tym,  

że jest lepsza.  

Jakie to applowskie.

To irracjonalne, ale język  
jest częścią kultury, 
którą sami tworzymy i  w  której uczestniczymy. Naraz więc mamy tendencję  

do szerzenia się B = D (biernika równego dopełniaczowi) i B = M (biernika równe-

go mianownikowi). Kompetencja się nam zaburza, więc do nowszych i lepszych 
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komputerowych poprawiaczy gramatyki trzeba by wmontować szczegółowe zasa-

dy dotyczące poszczególnych wyrazów i markery stylu. Na przykład jeśli w tekście 

wystąpiłoby se (znaczy: sobie), czyli sygnał użycia stylu potocznego, wtedy forma 

kompa będzie domyślną i oczekiwaną. To moje pomysły na automatyzację popraw-

ności językowej w tworzeniu tekstu przez włączenie gramatyki i stylu, a nie tylko 

„przyglądanie” się przez edytor formie wyrazu i podkreślanie niezgodności. 

Kupię maca — dobrze

Kupię komputera — źle

Kupię pecet lub peceta — głęboko obojętnie; -)

Ferdynand Kiepski  
pozostaje wciąż antywzorem 
polszczyzny kulturalnej, ale poprawne pisanie i mówienie wymaga wysiłku i pewnej 

finezji. Polszczyzna nieraz spłata figla, a nam nie wolno strzelać focha. I tymi dwoma 

nietypowymi biernikami dziś kończę. Na koń!



22TESTY 22

CO TO JEST FPGA?
KRZYSZTOF RADZIKOWSKI

http://twitter.com/radzik_pl
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Idea dowolnie programowalnego 
układu logicznego 
istnieje na rynku technologicznym od paru dobrych lat. Oczywiście, w kompu-

terowym mainstreamie absolutną palmę pierwszeństwa, szczególnie w funkcji 

wydajności do ceny dzierży firma Intel. Nie zmienia to faktu, że w pewnych zasto-

sowaniach FPGA może być bardzo ciekawą alternatywą. 

Field-programmable gate array (FPGA) funkcjonuje dokładnie tak jak układy ASIC 

(Application Specific Integrated Circuit), z tą tylko (lub aż) różnicą, iż może być 

wielokrotnie przeprogramowany. Nawet gdy jest już zamontowany w urządzeniu. 

Jak widać, jest to istotna różnica, która otwiera nieograniczone możliwości przed 

twórcami sprzętu, a także programistami. Co więcej, najnowocześniejsze tego typu 

układy mogą być przeprogramowane w locie, dzięki czemu komputer rekonfiguro-

walny „w czasie rzeczywistym” może stać się faktem. Czy idea takiej maszyny nie 

jest wspaniała?

W domowych warunkach, 
poza wykorzystaniem technologii FPGA przez, powiedzmy to, wszelkiej maści 

nerdów czy geeków, procesory czy też urządzenia tego typu zdobywają popular-

ność w świecie emulacji komputerów, konsol oraz retromaszyn. Za stosunkowo 

małe pieniądze można stać się posiadaczem sprzętu, które potrafi „udawać” wiele 
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różnych architektur. Propozycji rozwiązań w powyższym temacie jest wiele, przyj-

rzyjmy się jednak trzem produktom tego typu: FPGA Arcade, MiST oraz Minimig. 

Na sam koniec zostawimy kartę, która w ostatnich paru miesiącach w świecie retro-

amigowym zrobiła ogromną karierę, czyli Vampire II.

FPGA Arcade to urządzenie, 
które potrafi wiele. Jeśli interesujecie się starszymi komputerami, macie wybór 

emulacji oczywiście Amigi, Atari, Commodore, Spectrum, a  nawet Apple II+.  

Jeśli wolicie przypomnieć sobie stare, dobre konsole, wachlarz możliwości rozpi-

na się od jednej z najbardziej popularnych platform, jak Atari 2600, poprzez masę 

egzotycznych, takich jak np. Videopac. To wszystko okraszone jest współczesnymi 

możliwościami. Oznacza to, że urządzenie spokojnie podłączymy do nowoczesne-

go telewizora lub monitora przez wyjście DVI, HDMI itd. Całość zamknąć można 

w małej zgrabnej obudowie typu ITX. 

Kolejne ciekawe rozwiązanie, 
które reimplementuje oryginalny sprzęt w technice FPGA, to MiST. Zakres możli-

wości to obsługa systemów Atari ST, Amiga (łącznie z AGA — czyli możliwości Amigi 

1200 oraz 4000), Commodore 64, a także Apple II+ czy kultowa konsola Nintendo 

NES, a także Sega Master System (SMS). Poza obsługą standardu VGA czy USB można 

też podłączyć klasyczny joystick ze złączem typu Amiga/Atari. Wszystko zawarte 

jest w małej obudowie z obsługą kart SD jako nośnikiem programów, systemów czy 

gier. Dla pełni doznań z retrogamingu, sprzęt można podłączyć do telewizora przez 

klasyczne eurozłącze. Co więcej, jest to produkt tworzony przez naszego rodaka  

— Przemysława Krawczyka. 

Włoska firma A-Cube Systems,
 która jest bardzo dobrze znana amigowcom, również oferuje rozwiązania oparte 

na FPGA. Minimig (Mini Amiga) bazuje na dobrodziejstwie licencji Open Source 

i stanowi pewną hybrydę wykorzystania oryginalnego procesora Motorola 68000 

oraz chipu FPGA, który pośredniczy pomiędzy poszczególnymi komponentami. 

Celem projektu jest odwzorowanie Amigi 500, oczywiście w małej i zgrabnej formie. 

Naturalnie wykorzystywana jest współczesna technologia typu porty USB czy VGA. 

Ostatnio Minimig doczekał się obsługi kości AGA. 

Jednak to wszystko powyżej 
przynajmniej w przypadku Amigi przestało mieć znaczenie wraz z pojawieniem 

się projektu Vampire II. Hardware potocznie zwany wampirem potrafi z kompute-

ra ponad dwudziestoletniego zrobić całkiem sprawną (retro) maszynę. Za kwotę  
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600 zł (co w kwestii zakupów w środowisku starych komputerów jest niczym) 

uzyskuje się ( jak na razie) sprzęt szybszy niż kultowy procesor Motorola 68060. 

Jednak to nie ostatnie słowo zespołu stojącego za tą kartą. Technologia FPGA umożli-

wia uzyskanie jeszcze lepszych wyników. Już teraz poza superszybkim procesorem 

serii 68k nasza stara Amiga może być podłączona przez HDMI do nowoczesnych 

monitorów i uzyskać rozdzielc zości FullHD. Poza obsługąa kart SD jako dysków 

twardych, wkrótce uzyskamy 16-bitowy dźwięk. To wszystko, dodatkowo dzięki 

opcji „passthrough” (przepuszczania sygnału z oryginalnych układów komputera), 

umożliwi granie w retrogry na nowoczesnym monitorze lub telewizorze. Gdy jednak 

przyjdzie nam ochota na przeglądanie internetu lub zajęcie się współczesnymi 

multimediami, nowo zaimplementowane funkcje w procesorze (nazwijmy to takim 

„MMX” z procesorów Intel) zdecydowanie ułatwią zabawę.

Jak widać, FPGA jest technologią 
bardzo ciekawą 
Potrafi ona tchnąć nowe życie w rzeczy, które dawno już odeszły do lamusa. 

Oczywiście, świat współczesny skupia się na wydajności procesorów Intel, jednak 

nie zmienia to faktu, że w pewnych kwestiach taka ciekawostka może dostarczyć 

sporo inspiracji. Wyobraźmy sobie, jak by mógł wyglądać komputer, który umie się 

samodzielnie zaadaptować do skrajnie różnych zadań w czasie rzeczywistym.
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ROZMOWA  
Z PROGRAMISTĄ? MONOLOG
JAROMIR KOPP
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Aby uniknąć podejrzeń  
o schizofrenię,
nie będę prowadził wywiadu sam ze sobą. Uczciwie jednak przyznam, że nadarzyła 

się okazja, abym znów trochę poopowiadał o swojej przygodzie z programowaniem.

Tą okazją jest odświeżenie po 4,5 roku od ostatniej aktualizacji programu, którego 

pierwsza wersja powstała w 2010 roku.

Wszystko z powodu #WroAccessible16… czyli akcji, której patronem medialnym jest 

nasz magazyn. Jednym z jej elementów był wernisaż abstrakcji Lucyny Pawlak 

podczas „Międzynarodowego Dnia Wydarzeń bez Barier w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej 
w Legnicy” 30 maja. Właśnie te obrazy stanowiły główny element aplikacji „(Lu) Art 
Puzzle Abstract”, którą wypadało odświeżyć, aby działała na współczesnych syste-

mach i urządzeniach i nie zawiodła podczas wernisażu.

Mały rys historyczny
Od 2010 roku wiele się w iOS, Xcode, programowaniu, iPhone’ach i iPadach wydarzyło. 

Powstało sześć wersji iOS (od 4 do 9). Ujrzało światło dzienne siedem generacji iPho-

ne’ów, pojawiły się trzy nowe rozmiary ekranów i procesory 64-bitowe. Dodatkowo 

jedenaście wersji iPada, w tym pierwsze z ekranem retina. Xcode też rozwijał się 

http://wroaccessible.eu
http://wroaccessible.eu/aktualnosci/files/arts-lucyna-pawlak-meeting-ella-vine-legnica.php
http://wroaccessible.eu/aktualnosci/files/arts-lucyna-pawlak-meeting-ella-vine-legnica.php
http://www.qsap.eu/puzzle/
http://www.qsap.eu/puzzle/
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dynamicznie: wersję 4 zastąpiły kolejne (5, 6, 7). Język Objective-C został skiero-

wany na boczny tor i zastąpił go Swift, ale sam Objective-C również się rozwijał. 

Uciążliwe ręczne zarządzanie pamięcią zastąpiono automatycznym (ARC) i wpro-

wadzono kilka zmian w składni. Pojawiły się również nowe sposoby projektowania 

„interfejsów”, czyli „storyboard” oraz „auto layout”.

„(Lu) Art Puzzle” były tworzone już za czasów iOS 4, ale ze zgodnością dla iOS 3 i w zasa-

dzie aplikacja działała na iOS 9, choć bez kilku funkcji jak publikowanie na Facebooku 

i oczywiście nie była dostosowana do ekranów większych niż 3,5� i iPad’ów retina. 

Świadczy to o tym, że moje kombinacje programistyczne nie były zbyt karkołomne. 

Niestety, nie spodziewałem się, że powstaną ekrany retina dla iPad’ów i zastosowa-

łem sztuczkę polegającą na użyciu obrazków retinowych z iPhone’a (tych z „@2x”) 

jako grafiki na iPada.

Projekt rozpocząłem 26 października 2010, a pierwsza wersja została dopuszczona 

w App Store 19 grudnia, czyli kiedyś tempo miałem niezłe. Ostatnia wersja przed 

„odnowieniem” została opublikowana 5 stycznia 2012.

Akcja reanimacja
Choć program z grubsza działał na nowych systemach, to oryginalnego projektu nie 

dawało się skompilować. Po pierwsze Apple w Xcode 7 już nie pozwala na ustawie-

nie zgodności z systemem starszym niż 4.2, ale i tak trzeba było podnieść „target” 

do iOS 5.1.1, ponieważ tego wymaga kompilacja na 32- i 64-bitowe procesory, a bez 

64-bitowej wersji Apple nie przyjmuje już do App Store. Można by to było obejść 

dwiema osobnymi „wewnętrznymi” wersjami programu, ale i tak miałem ogrom 

http://www.qsap.eu/puzzle/
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roboty z aktualizacją grafik, „odkręceniem” sztuczki z iPad’em i zrobieniem całkiem 

nowych grafik do interfejsu oraz dodatkowych dla iPad’ów retina oraz iPhone’ów 

„plus”. Kolejną zmianę najniższej wersji iOS wymusiła obecna biblioteka reklam 

Google — AdMob (przypomnę, że Apple właśnie zamyka swój system iAd).

Po tych zmianach zaczęła się walka z „przestarzałymi” (deprecated) funkcjami 

systemu. Trzeba było ich wywołania zamienić na nowe, często znacznie zmienione. 

Choć „target” podniósł się tylko o 3 systemy (z iOS 3 ma iOS 6) czekało mnie sporo 

zmian. Doszła do tego konwersja na wersję bezpieczną dla 64-bitowych procesorów. 

Kod programu nadal jest pisany w Objective-C z ręcznym zarządzaniem pamięcią.

Po zmianach, gdy już Xcode wyświetlał tylko ostrzeżenia o braku stosownych ikon 

i ekranów startowych (doszło ich kilkanaście dla różnych rodzajów ekranów i nowych 

wersji iOS), przyszedł czas na pierwszą udaną kompilację. Niestety, program zawie-

sił się zaraz na starcie. Jak zwykle pomocny okazał się serwis StackOverflow.com. 

Musiałem całkowicie zmienić sekwencję uruchamiającą „Main”. Program zadziałał, 

choć nadal nie był dostosowany do ekranów „wyższych” iPhone’ów.

Pierwotnie bardzo wiele elementów graficznych oprogramowałem w kodzie (nie 

za pomocą Interface Buildera), więc musiałem również ręcznie obsłużyć nowe 

proporcje ekranu. Nie mogłem poświęcić na to zbyt wiele energii (terminy goni-

ły), więc rodzaj ekranu rozpoznawany jest programowo i najważniejsze elementy 

odpowiednio przesuwane. Powstało przez to wolne miejsce na informacje i reklamy  

(nie wyświetlają się na iPhonie 3,5˝).

Teraz pozostała już tylko walka z grafiką. Musiałem wygenerować wersję obrazków 

i elementów interfejsu dla iPada retina (opisałem to również w tym numerze) i dosto-

sować ją wyglądem do nowych iOS. Z rozpędu przygotowałem część grafik w wersji 

http://StackOverflow.com
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„@3x”, czyli dla iPhone’ów 6 (s) Plus. Na koniec dodałem nowe funkcje udostępniania 

wyników i własnych kompozycji graficznych, poprawiłem trochę starych błędów 

i musiałem przygotować nowe wersje grafik do App Store na trzy rozmiary ekranów 

więcej (kolejny wieczór pracy). Po tygodniu intensywnej pracy nowa wersja (Lu) Art 
Puzzli trafiła do App Store! Tak to jest, jak się nie aktualizuje programów na bieżąco.

Zgodność
Starałem się, aby aplikacja była dostępna dla jak największej gamy urządzeń i syste-

mów. Nie tylko z dobrego serca, bo dzięki dość niskiemu „targetowi” miałem mniej 

ostrzeżeń o przestarzałych API choć trochę więcej pracy z rozpoznawaniem, jakie 

funkcje mogą działać na danym urządzeniu. Np. udostępnianie obrazków i wyni-

ków na portalach społecznościowych działa dopiero od iOS 8. Dzięki tym staraniom 

(Lu) Art Puzzle uruchamiają się od iPhone’a 3GS z iOS 6 po najnowsze iUrządzenia. 

Niestety, nie udało się zrobić nowej wersji dla mojego poczciwego iPad 1. Na szczę-

ście nadal można pobrać starszą wersję 1.5 zgodną z iOS od 3 do 5.x.

Mam nadzieję, że pobierzecie tę aplikację (jest w polskiej i angielskiej wersji języ-

kowej). Dobrze można z jej pomocą ćwiczyć pamięć i spostrzegawczość, a obrazki 

dodatkowo zdobić emotikonami i tekstem oraz wysyłać znajomym jako laurki. 

Polecam i biorę się do reanimacji następnych programów z tej serii.

Link do App Store: (Lu) Art Puzzle Abstract I.

http://www.qsap.eu/puzzle/
http://www.qsap.eu/puzzle/
https://itunes.apple.com/app/lu-art-puzzle-abstract-i/id405254437?l=pl&mt=8
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Dwupasmowy
Router LTE

Internet LTE 
 w Twoim domu!

W centrum miasta, na obrzeżach, w lesie, w górach i dolinach. Gdziekolwiek mieszkasz, Router 
LTE TP-LINK zapewni Ci najszybszy internet bezprzewodowy. Wystarczy, że włożysz do niego kartę 
SIM od operatora sieci komórkowej i już zawsze będziesz w zasięgu.

Router LTE TP-LINK. Włączasz • Działasz.

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

MR200

http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-4691_Archer-MR200.html
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O ZASADACH  
PRODUKTYWNOŚCI 
— RAFAŁ SOBOLEWSKI 
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Jak skutecznie wykorzystać swój czas i pracować jeszcze efektywniej? O te kluczo-

we sprawy rozpytuję Rafała Sobolewskiego pracującego na stanowisku Product 

Manager w firmie Nozbe. 

Przemysław Marczyński: Czy jesteś człowiekiem zorganizowanym?

Rafał Sobolewski: Staram się takim być i myślę, że w pewnym stopniu jestem. Mimo 

że przez ostatnie lata dużo w tej kwestii poprawiłem, to jeszcze jest spore pole do 

rozwoju w tej materii;)

PM: Wszyscy zmagamy się z problemem „wolnego czasu”. Jak myślisz, gdzie leży 

największy problem w zorganizowaniu przestrzeni pracy?

RS: Po pierwsze w dzisiejszym świecie ciężko odseparować się od wszelkiego rodzaju 

rozpraszaczy, powiadomień itp. Tak łatwo jest włączyć Twittera na iPhonie, znaleźć 

na nim ciekawy artykuł i oderwać się od wykonywanego zadania. To jest nie tylko 

kwestia tego, że tracimy wtedy czas, ale również nasze skupienie, a następnie znowu 

czas i energię, aby powrócić do tego skupienia, które jest niezbędne przy wykony-

waniu tych zadań najważniejszych.

Druga sprawa: za rzadko mówimy „nie” mniej istotnym rzeczom. Często bez zasta-

nowienia zajmujemy się pozornie ważnym zadaniem, które akurat pojawiło się na 

horyzoncie. Ale czy na pewno jest ono dla nas ważne? Czy przybliża nas do naszego 
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celu? Coś się stanie, jeśli go nie zrobimy? Jeśli jest ważne, to czy na pewno my 

jesteśmy najlepszą osobą do zrobienia go, mimo że nikt nie zrobi tego lepiej od nas? 

Może nie zrobi lepiej, ale zrobi, więc śmiało deleguj. Done is better than perfect;)

PM: „Działaj skutecznie” to hasło przewodnie firmy Nozbe. Czy faktycznie aplika-

cja może nam pomóc w poprawie naszej produktywności?

RS: Mnie pomagała, jeszcze zanim się zatrudniłem w Nozbe, a po zatrudnieniu 

pomaga jeszcze bardziej w  komunikacji z  zespołem. Dzięki Nozbe nie muszę 

stale zarządzać swoją listą zadań do zrobienia. Dodawanie zadań i komentarzy  

oraz kończenie ich czy delegowanie są w Nozbe bardzo szybkie i wygodne, a to, co 

dla mnie najważniejsze, automatycznie pojawia się na mojej liście priorytetów. 

Dzięki temu mogę się skupić na wykonywaniu zadań. „Działaj skutecznie” właśnie 

to ma oznaczać. Wykonuj swoje najważniejsze zadanie, a nie zarządzaj nimi.

Jedyny minus Nozbe to taki, że nie wykonuje zadań za nas, ale pracujemy nad tym 

(śmiech).

PM: Jakie według Ciebie są podstawowe elementy skutecznego/produktywnego 

działania?
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RS: Jak się nad tym zastanowić, to podzieliłbym to na 3 rzeczy:

Po pierwsze to, o czym już wspominałem, czyli skupianie się na rzeczach najważ-

niejszych, tych, które przybliżają nas do naszych celów i mówienie „nie” rzeczom 

pozostałym, znalezienie miejsca i czasu na prawdziwą kreatywną pracę. Do tego 

w dzisiejszych czasach możemy część z tych mniej istotnych rzeczy oddelego-

wać technologii, zautomatyzować pewne czynności, które wykonujemy cyklicznie. 

Dajmy na to, że wykonuję jakieś zadanie X. Podczas jego wykonywania np. na iPadzie 

odkryłem nowego buga w Nozbe. Wykonuję screenshota, odpalam wcześniej zdefi-

niowany workflow z widgeta apki o tej samej nazwie i wracam do zadania X. Workflow 

już za mnie tworzy mi zadanie w odpowiednim projekcie ze wstępnym opisem wg 

szablonu i screenem wykrytego buga. Zajmę się tym później. Dzięki temu nie tracę 

czasu i skupienia nad aktualnie wykonywanym zadaniem.

Po drugie efektywna komunikacja, w większości czasu komunikacja asynchro-

niczna. Nie żyjemy w próżni, prace czy projekty, jakimi się zajmujemy, najczęściej 

realizujemy z innymi ludźmi. Jeśli potrzebuję, żeby designer przygotował mi jakąś 

grafikę, np. do blogposta, to nie idę do niego (nie dlatego, że nie mamy biura: P) ani do 

niego nie dzwonię, ani nie piszę mu o tym na Slacku. Tworzę zadanie, dodaję w nim 

komentarz, co powinna grafika zawierać i deleguję. Dzięki temu nie przeszkadzam 

designerowi w jego bieżącej pracy, a zadanie pojawia się u niego na liście prioryte-

tów i wiem, że jak będzie miał czas, to się nim zajmie. Jeśli uznamy, że będziemy 

chcieli zrobić burzę mózgów co do tego, jak ma grafika wyglądać, to dopiero wtedy 

użyjemy komunikacji synchronicznej (Slack lub FaceTime).

No i trzecia sprawa: dbaj o siebie. Aktywność fizyczna dla mnie jest doskonałym 

sposobem na oderwanie się na chwilę od pracy i zresetowanie mózgu. Często 

rozwiązania problemów przychodzą nam do głowy w momentach, gdy nie pracu-

jemy nad tym problemem. Zadbaj, żeby były takie momenty. Tak samo istotne jest 

dbanie o swoje zdrowie psychiczne. Jeśli nie lubisz swojej pracy, to choćbyś wdro-

żył wszystkie zasady produktywności, prędzej czy później polegniesz.

PM: Czy mając kontakt z ludźmi na całym świecie, dostrzegacie różne sposoby 

pracy, metody na produktywność w różnych krajach?

RS: Dostrzegamy różne sposoby wykorzystania funkcji Nozbe, ale raczej nie ma tu 

rozróżnienia na kraje, tylko na poszczególnych użytkowników lub zespoły. Zasady 

produktywności według mnie są dość uniwersalne i nie widzę większych różnic 

w różnych krajach.

PM: Nozbe jest na rynku już 9 lat. Jak przez ten czas zmieniała się Wasza filozofia 

pracy? Patrząc z perspektywy czasu — gdzie czyhają na nas największe pułapki 

podczas zarządzania swoim czasem?

RS: Na początku to była apka, którą stworzył Michał na swoje potrzeby. Z czasem, 

gdy Michał zaczął zatrudniać pierwsze osoby, apka rozwijała się coraz bardziej 

w kierunku pracy w zespole.
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Gdy się pracuje w modelu #NoOffice, trzon komunikacji w zespole jest oparty  

na Nozbe, więc siłą rzeczy mocno testujemy apkę i widzimy, gdzie trzeba ulepszać 

i rozwijać produkt. Co do pułapek, to przede wszystkim bardzo łatwo jest być ciągle 

zajętym, odpowiadać natychmiast na zgłoszenia, robić mało znaczące zadania, które 

nie przybliżają nas do naszych celów.

PM: Przyznam Ci się, że Nozbe poznałem dopiero po publikacji Michaela Hyatta. 

To człowiek, którego cenię za wiedzę o organizacji pracy. Co wyróżnia Nozbe,  

że dostrzegają go prawdziwe tuzy GTD?

RS: To, że oprócz narzędzia mającego funkcje GTD dostarczamy również know-how, 

a także umożliwiamy efektywną komunikację, poprzez zadanie, czego nasz zespół 

jest doskonałym przykładem.

PM: Na co klienci Nozbe będą mogli liczyć w przyszłości?

RS: Na to, że dalej będziemy realizować swoją misję i ulepszać nasz produkt, żeby 

jeszcze lepiej pomagał użytkownikom realizować najważniejsze dla nich cele/zada-

nia oraz pomagał w efektywnej komunikacji.
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Produktywność. To zagadnienie w ostatnim czasie zyskuje na znaczeniu i wyda-

je mi się, że coraz większe grono osób dąży do tego, aby ją wspomagać. Przepis  

na wykrzesanie z siebie maksymalnego skupienia i kreatywności jest znany. Klucz 

to eliminacja rozproszeń. Z tego względu moja lista nie będzie zawierała aplika-

cji związanych stricte z pracą i produktywnością. Bardziej chcę pokazać Wam,  

jak poznać lepiej swojego wroga.

Jeżeli zastanawiasz się, jak często w ciągu dnia odrywasz się od swoich zajęć 

i spędzasz czas na typowych pożeraczach czasu, to nie mogłeś trafić lepiej. Aplikacja 

codziennie da Ci znać, ile razy przeskoczyłeś do aplikacji prezentującej timeline 

Twittera, na stronę YouTube i inne uznane za rozpraszające aplikacje. Można dotrzeć 

też do szczegółowego raportu. Mnie jednak wystarcza w zupełności powiadomie-

nie, które co rano informuje mnie o przebiegu poprzedniej doby. Jestem pewien, 

że po pierwszym dniu korzystania będziecie w niemałym szoku po zobaczeniu  

pierwszych danych.

Escape

Escape

KUBA BARAN

https://itunes.apple.com/us/app/escape-by-focuslist-track/id1090969894?mt=12&at=1l3vwY4&ct=MojMacMagazyn
http://twitter.com/smartkidpl
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Kiedy już wiecie, co najczęściej odrywa Was od pracy,  

to czas zdjąć rękawice z kołka i podjąć walkę. Dzięki tej 

aplikacji możecie zablokować, na określony czas, dostęp 

do serwerów i stron WWW, które uważacie za rozpra-

szające. Warto poświęcić odrobinę czasu i zdefiniować 

swoją listę adresów. Domyślna zawiera te najpopularniej-

sze na świecie, warto jednak poświęcić chwilę i uzupełnić 

ją o nasze rodzime portale.

www.selfcontrolapp.com

Raport z tej aplikacji jest stałym punktem moich poniedziałkowych poranków. Pełny 

raport dotyczący sposobu, w jaki korzystałem z mojego Maca w ciągu ostatniego 

tygodnia zawsze stanowi swoistą motywację do zmian nawyków i walki o jeszcze 

bardziej produktywne jutro. Po instalacji aplikacja pozostaje w pełni transparent-

na. Rezyduje w górnym pasku menu. Jedynym wymaganiem jest założenie konta  

na stronie produktu. Osobiście używam darmowego planu, który w pełni odpowia-

dam moim oczekiwaniom.

www.rescuetime.com

Self Control

Rescue Time

http://www.selfcontrolapp.com
https://www.rescuetime.com
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Z natury jestem solistą, więc aplikacje do prac zespołowych czy inne do „kolaboracji” 

nie są moimi ulubionymi i najbardziej mi potrzebnymi. Za to, choć z natury jestem 

leniem, wiele rzeczy lubię robić sam od podstaw. Dodatkowo często zadowalam się 

aplikacjami systemowymi (o czym napisałem też w tym numerze). Jednak jest kilka 

programów, bez których moja praca byłaby znacznie mniej wydajna. Z tych kilku 

najważniejszych odjąłem kobyły jak FileMaker i programy specjalistyczne jak Xcode.

Zwę go czasem „Photoshopem dla ubogich”, ale nie należy odbierać tego w sposób 

pejoratywny. Po prostu Pixelmator ma możliwości dla wielu z nas „jak Photoshop”, 

przy cenie na każdą kieszeń. Używam go do korekcji zdjęć, szparowania, fotomonta-

żu, tworzenia nowych grafik. Odczytuje i zapisuje pliki PSD z warstwami i ma własny 

zestaw narzędzi do grafiki wektorowej, którą można łączyć z rastrową. Ma ogromną 

gamę efektów, w tym efekty i style dodawane do warstw. Pracuje w różnych syste-

mach kolorów, choć nie obsługuje czystego typowego CMYK (separacji barwnej  

do profesjonalnego druku). Dodatkową zaletą jest wersja na iOS.

www.pixelmator.com

Pixelmator

JAROMIR KOPP

Link: http://www.pixelmator.com/mac/
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Jest to program do tworzenia serwisów internetowych. Jego dotychczasowe 

wersje (obecnie najnowsza 7, ale używam go od wersji 4), wręcz wymu-

szają pracę solo i to chyba jest jedyna jego wada. Działa on na podstawie 

szablonów, których w zestawie jest kilkadziesiąt, ale w sieci oferowanych 

są setki. Powstała cała gama dodatków, jak choćby opisywany już w Mój 

Mac Magazynie kompletny system sklepu internetowego. Lubię go, bo nie 

wymaga na serwerze ani PHP (choć czasem się przydaje), ani SQL czy innych 

baz danych. W zasadzie nic nie trzeba konfigurować. Poszczególne strony 

serwisu są generowane na komputerze i wysyłane gotowe na serwer. 

Dzięki czemu działają bardzo szybko. Sam program nie wymaga żadnej 

znajomości HTML czy CSS, choć jeśli ją mamy, to możemy z niej śmiało 

korzystać. Kompletny serwis można nim zrobić w ciągu godziny.

www.realmacsoftware.com

Każdy powinien go mieć! To edytor tekstu (czystego) o ogromnych możliwościach, 

które przydadzą się nie tylko programistom. Można nim konwertować różne systemy 

znaków czy końców linii, otwierać dowolne rodzaje plików czy pakietów w tym ukryte 

pliki systemowe. Jeżeli piszemy w jakimś języku programowania, to mamy do dyspo-

zycji kolorowanie składni i inne udogodnienia. Wszystkim natomiast czasem przyda 

się zaawansowane wyszukiwanie i podmienianie tekstów nawet w wielu plikach 

naraz czy wynajdywanie różnic lub duplikatów. Niekiedy przydaje się również do 

trywialnego oczyszczenia tekstu ze stylów. Ma wbudowanego klienta FTP i potrafi 

dokonać konwersji pliku na HexDump i odwrotnie. Nawet jeżeli macie wykorzystać 

tylko 1% jego możli-

wości, to warto 

go pobrać… Tak, 

jest dostępny za 

darmo!

barebones.com

RapidWeaver

TextWrangler

https://realmacsoftware.com/rapidweaver/
http://www.barebones.com/products/textwrangler/


42TESTY 42TEMAT MIESIĄCA

Trudno pisać o produktywności komuś, kogo głowę przepełnia chaos. Chaos myśli, 

chaos zadań do zrobienia i przemożna chęć zrobienia wszystkiego naraz mimo oczy-

wistego niedostatku ludzkich istot, jakim jest jedna para rąk. Korzystam z niektórych 

aplikacji opisywanych przez pozostałych redaktorów, lecz aby się jednak nie powie-

lać, zdecydowałem, że wspomnę o tym, co mi ułatwia pracę, choć nie ukrywam,  

iż wciąż poszukuję technik pozwalających zautomatyzować wiele czynności.

Dziwić może wybór UNIX-owego shella na program poprawiający produktywność, ale 

pierwsze wrażenie bywa bardzo mylące. Terminal towarzyszy mi już od 20 lat. Kiedy 

siedziało się na maszynach, gdzie nie było Windowsa ani trybu graficznego, to shell 

był naszym oknem na świat. Od programu telnet służącemu do wejścia na MUD-a, 

poprzez ssh aż do korzystania z poczty (pine) i przeglądania internetu (links). Kilka 

lat temu przesiadłem się z BASH-a na powłokę Z czyli ZSH. Oferuje on pełną zgodność 

z poprzednim shellem, ale pozwala skonfigurować dopełnianie także zmiennych, 

nazw katalogów czy też parametrów wywołania innych programów. Do tego doin-

stalowuję narzędzie „Z”. Wystarczy trochę pochodzić po drzewie katalogów, a Z nam  

je zindeksuje, co pozwala przemieszczać się między nimi jeszcze szybciej.

ZSH

SEBASTIAN SZWARC
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Kolejnym programem, którego używam jest DASH. 

Program obecnie w wersji 3, ja wciąż używam star-

szej, gdyż jej funkcje w zupełności mi wystarczają. 

A Dash to nic innego jak przeglądarka dokumentacji. 

Możemy wybrać, jakie zestawy pobierzemy z inter-

netu, następnie gdy tylko pojawi się aktualizacja, 

zostanie automatycznie pobrana. Dash automatycz-

nie znajdzie i zaindeksuje applowską dokumentację 

do OSX, iOS, WatchOS i Xcode 7. Do tego trzymam 

także PHP, Laravel, Swift, SASS oraz Jekyll. Dash 

posiada wsparcie chociażby dla LaunchBar i Alfred, 

możliwe jest jego wywoływanie z edytorów VIM, 

Textmate i Sublime Text. Znakomite narzędzie oszczędzające nam czas.

Mac App Store

Genialny program nie mający swojego odpowiednika na OSX. Jak sama nazwa wska-

zuje, Drafts służy do gromadzenia kawałków tekstu — notatek, linków, skryptów.  

Po co? Po to, by później móc z nimi coś zrobić. Starsza wersja programu działa nawet 

na moim stareńkim 3GS i często używam jej, by tweetować, nie czekając, aż Tweetbot 

się zamuli podczas próby uruchomienia;) Drafts to dzieło ludzi, którzy udoskonalili 

URL Scheme, wprowadzając protokół x-url-callback://, stąd możliwe są różne cuda-

-wianki poprzez skomunikowanie aplikacji między sobą. Społeczność jest bardzo 

pomocna i chętnie publikuje swoje Akcje. Obecnie najczęściej korzystam z Drafts 

w połączeniu z Pythonista, dzięki czemu jednym kliknięciem mogę wygenerować 

tweety z nowościami #NetflixPoPolsku.

App Store

Dash

Drafts

https://itunes.apple.com/pl/app/dash-3-api-docs-snippets./id449589707?l=pl&mt=12&at=10Ic9Y
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/drafts-4-quickly-capture-notes/id905337691?mt=8&at=10lc9Y&ct=mmm
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Poprawa naszej wydajności w pracy i życiu to nie taka prosta sprawa. Wybieranie 

najlepszych aplikacji było tylko kroplą w morzu pracy, którą musiałem wykonać, aby 

je wdrożyć w życie. Okazało się, że wszystkie metody zwiększające produktywność, 

które stosowałem, były początkowo zupełnie bezskuteczne. Dopiero odrobina silnej 

woli i determinacji w konsekwentnym codziennym stosowaniu przyniosła rezultaty. 

Poniżej kilka aplikacji, które pomagają mi w bieżącym „ogarnianiu” rzeczywistości.

Program do zarządzania zadaniami musi być naszym przyjacielem. Możemy go 

kochać i nienawidzić, ale zawsze będzie z nami.   Ja  potrzebowałem dużo czasu, 

zanim znalazłem dopasowaną do swoich potrzeb aplikację. Testowałem te bardzo 

proste i bardziej rozbudowane. Próbowałem je łączyć ze sobą dla różnych zadań,  

ale to nigdy nie kończyło się dobrze. W końcu skusiłem się na zakup aplikacji 2Do. 

Okazał się strzałem w dziesiątkę. To doskonała lista zadań ze wsparciem skrzyn-

ki wejściowej znanej z techniki GTD. Pozwala tworzyć odrębne grupy list zadań, 

w ramach których możemy tworzyć projekty i listy kontrolne. Możemy określać 

różnorodne typy zadań, dodawać alarmy, lokalizacje i tagi. Zadaniami możemy łatwo 

zarządzać dzięki dobrze rozplanowanemu interfejsowi i doskonałemu systemowi 

wyszukiwania. Program pozwala dodatkowo na obsługę wiadomości mailowych  

i traktowanie ich jako zadania. Niestety, to opcja dodatkowo płatna. O przyjaciołach 

nie powinno się mówić źle, 

ale muszę napisać, że wadą 

programu jest brak wsparcia 

dla pracy grupowej. Jednak 

patrząc na rozwój i stałą 

aktualizację 2Do, liczę, że to 

tylko kwestia czasu. 

www.2doapp.com

2Do

ARTUR JOPEK

http://www.2doapp.com
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Pracując bez kontroli czasu  łatwo wpaść w pułapkę i pracować prak-

tycznie bez przerwy. Dlatego mierzmy czas naszej pracy choćby 

po to, aby go później sukcesywnie skracać w powtarzalnych zada-

niach i wykonywać tylko te, które przynoszą nam większy zysk przy 

niższym nakładzie czasu pracy. Doskonałym narzędziem do tego 

typu pomiarów jest Hours Time Tracking. To bezpłatna — w wersji 

podstawowej — aplikacja, która pozwala na mierzenie czasu poświę-

conego przez nas na realizacje różnych projektów. Do każdego 

projektu możemy dodawać poszczególne „taski”, co pozwoli szaco-

wać, ile czasu poświęciliśmy na konkretne zadanie. Dodatkowo 

aplikacja pozwala oznaczać, dla kogo wykonujemy zadania, umożli-

wiając skuteczne rozliczanie czasu w przypadku gdy pracujemy dla 

wielu klientów. Można z niej korzystać na iPhonie lub przez www.

www.hourstimetracking.com

PMapy myśli to moje ulubione narzędzie do planowania. Odkąd pamiętam, tworzyłem 

je na papierze, nie wiedząc nawet, że to profesjonalna technika. Gdy tylko pojawiły się 

pierwsze tego typu programy, od razu zacząłem z nich korzystać. Od kilku lat korzy-

stam z aplikacji Magical Pad. To na pierwszy rzut oka infantylne narzędzie, jednak 

to tylko pozory. Oprócz tworzenia bardzo skomplikowanych map pozwala na zarzą-

dzanie zadaniami i tworzenie skomplikowanych wykresów i notatek. Można z niego 

korzystać na iPadzie, iPhonie oraz na komputerze z OS X. Niestety, wszystkie wersje 

są płatne, i to oddzielnie. 

Warto je jednak wypró-

bować, ponieważ jest 

to doskonałe narzę-

dzie nie tylko do pracy.

www.magicalpad.com

Hours Time Tracking

Magical Pad

http://www.hourstimetracking.com
http://www.magicalpad.com
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Pracuję nad projektami na wielu urządzeniach. Ta swoboda jest dla mnie kluczowa 

z wielu powodów. Mogę pracować w każdej chwili i w każdym miejscu. Nigdy nie 

wiem, kiedy w mojej głowie pojawi się pomysł, jaki będę chciał rozważyć i poddać 

szczegółowej analizie. Dlatego poszukiwałem rozwiązań, które pomogą mi nosić 

biuro zawsze przy sobie. Kolejną kwestią podejmowaną podczas szukania aplikacji, 

były prostsza wymiana plików oraz łatwiejsze zarządzanie tekstem.

Już nawet nie pamiętam, kiedy stałem się niewolnikiem tego notatnika na sterydach. 

Evernote pozwala na łatwy dostęp do wszystkich zapisków na dowolnej platfor-

mie, na telefonie, poprzez witrynę i aplikacje. Wyróżnia ten program łatwość, z jaką 

możemy organizować notatki. Zapiski możemy umieszczać w Notatnikach, a także 

dodawać odpowiednie tagi pozwalające skutecznie odszukiwać interesujące treści. 

Namiętnie korzystam z odnośników pomiędzy notatnikami. Dzięki temu rozwiąza-

niu tworzę spisy treści powiązane ze sobą w różnych notatkach. Evernote pozwala 

obok tekstu przechowywać PDF-y i obrazki. Na urządzeniach mobilnych doceniam 

możliwość pracy „poza siecią” z wybranymi Notatnikami. 

www.evernote.com

Evernote

PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://www.evernote.com
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Najwięcej czasu przy komputerze spędzam z tekstem. Piszę, edytuję 

i publikuję treści. Moim odwiecznym sprzymierzeńcem był syste-

mowy Schowek, który pozwala na kopiowanie treści do różnych 

dokumentów. Z czasem jednak okazuje się, że podstawowe rozwią-

zanie nie spełnia wszystkich moich oczekiwań. Często zdarza mi 

się, że potrzebuję wkleić tekst, który skopiowałem do schowka 

kilka godzin wcześniej, a po drodze używałem innych danych 

ze skrótem command+V. Aplikacja Paste to rozbudowana wersja 

Schowka. Program monitoruje i zapisuje wszystkie moje operacje 

na tekstach związane z „Kopiuj/Wklej”. Dzięki opcji szuka-

nia mogę znaleźć nawet bardzo stare zawartości schowka.  

Do tego aplikacja ma świetnie wyglądający interfejs z podglą-

dem wklejanych treści. 

www.pasteapp.me

Często muszę współdzielić pliki z innymi osobami. Jednym ruchem myszki prze-

nosząc dane na ikonę CloudApp na belce systemowej obok zegarka, zachowuję 

w schowku link do tego pliku. Teraz mogę go łatwo przekazać dalej. Lubię opcję 

polegającą na tym, że zrobienie zrzutu ekranowego automatycznie wysyła obrazek 

do naszej chmury i generuje link. Znacznie przyspiesza to moją pracę. W równie 

wygodny sposób nanoszę opisy na zdjęcia, dodaję strzałki, rozmycie i inne uwagi. 

Dostęp do plików mogę zabezpieczyć hasłem. Wygodnie ustalę także czas, po jakim 

odnośnik wygaśnie i nikt nie będzie w stanie podejrzeć jego zawartości. Ponadto 

CloudApp integruje się z iOS na iPhonie, gdzie każdy plik mogę również wysłać  

do mojej prywatnej przestrzeni w tej usłudze.

www.getcloudapp.com

Paste

CloudApp

http://www.pasteapp.me
http://www.getcloudapp.com
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PRODUKTYWNOŚĆ
NISKIM KOSZTEM
JAROMIR KOPP
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„Produktywność — jest stosunkiem ilości wytworzonej oraz sprzedanej produkcji 

w określonym i rozpatrywanym czasie do ilości wykorzystywanych lub zużytych 

zasobów wejściowych. Zasoby wejściowe to różne zasilenia systemu i zasoby syste-

mu, które są wykorzystywane do wytworzenia końcowego produktu”. Czytając  

tę definicję pochodzącą z Wikipedii, widzimy, że im lepiej wykorzystamy istniejące 

„zasoby systemu” i będziemy potrzebowali mniej „zasilenia systemu” do osiągnię-

cia zamierzonego celu, tym lepszą produktywność osiągniemy. Traktując definicję 

dosłownie: im lepiej wykorzystamy programy i funkcje naszego systemu (Mac)  

OS X, tym bardziej jesteśmy produktywni!

„Cudze chwalicie,
swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”. Wielu z moich znajomych i czasem 

nawet ja sam, zachwyca się funkcjonalnością różnych tańszych lub droższych progra-

mów, które jak się potem okazuje, dublują czasem wcale nie lepiej funkcjonalność 

aplikacji systemowych. Czas to zmienić.

Pod koniec maja potęgowałem produktywność podczas przywracania do życia apli-

kacji (Lu) Art Puzzle napisanej jeszcze dla iOS 3 i nieaktualizowanej do 2011 roku. Poza 

walką ze zmianami w iOS, języku programowania itp. musiałem na nowo wygenero-

wać cztery zestawy po 100 ilustracji w różnych rozdzielczościach, różnie nazwanych.
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Finder i hurtowa zamiana nazw
Już kiedyś o tym pisałem, ale przypomnę, bo warto. Wystarczy zaznaczyć pliki, 

jakim chcemy zbiorowo zmienić nazwę i z menu kontekstowego lub meny „Plik” 

wybrać „Zmień nazwę … rzeczy”. Możemy zamienić fragment tekstu z nazwy pliku 

na inny, dodać tekst przed lub po obecnej nazwie, albo dodać numer kolejny, licznik 

lub datę. Te funkcje sprostają większości zapotrzebowań.

Podgląd i jego supermoce
Dalej podczas walki z „Puzzlami” stanąłem przed koniecznością wygenerowania 

setek obrazków o konkretnych rozdzielczościach. Kiedyś używałem do seryjnej 

konwersji „Graphic Convertera”, teraz zastąpił go systemowy „Podgląd”.

Wystarczy zaznaczyć wszystkie obrazki, jakie chcemy skonwertować i otworzyć je 

w aplikacji „Podgląd” np. przeciągając je na ikonę programu (można przeciągnąć 

teczkę zawierającą wybrane obrazki). Wszystkie powinny otworzyć się w jednym 

oknie, pokazując z boku listę miniatur. Jeżeli listy nie widać, to w menu „Widok” 

włączamy „Miniatury”. Dodatkowo można dodawać inne pliki, ręcznie przeciągając 

je na listę. Następnie klikamy na jedną z miniatur i wybieramy z menu „Zaznacz 

wszystko” (cmd A). Dalej w narzędziach wywołujemy „Dostosuj wymiary”. Możemy 

ustawić rozmiar w pikselach lub innej jednostce z uwzględnieniem rozdzielczo-

ści w dpi i skalować proporcjonalnie, lub nie. Dodatkowo otrzymujemy informację 

o sumarycznej objętości wszystkich obrazków przed i po konwersji z uwzględnie-

niem ich obecnego formatu zapisu. Po kilku chwilach od kliknięcia „ok” mamy już 

przeskalowane obrazki! Jeżeli chcemy je zapisać w takim formacie, w jakim były, 

wystarczy zamknąć okno „Podglądu” (zapiszą się automatycznie). Czasem jednak 
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chcemy zmienić format zapisu (ze zmianą rozdzielczości lub bez niej). W takiej sytu-

acji klikamy w menu „Plik” z wciśniętym klawiszem Alt. Opcja „Powiel” zamieni się 

na „Zapisz jako”, która pozwoli na wybranie formatu i parametrów, w jakim obrazki 

mają zostać zapisane. I robota wykonana! Można też użyć „Eksportuj zaznaczone 

obrazki” i w oknie wyboru miejsca zapisu kliknąć „Opcje”.

To nie koniec supermocy „Podglądu”. Można nim przykładowo łączyć wiele doku-

mentów PDF w jeden, usuwać „kartki” lub zmieniać ich kolejność, a nawet dodawać 

pliki graficzne jako dodatkowe strony. Robimy to tak: Otwieramy plik PDF. Jeżeli 

jest on wielostronicowy, to nad miniaturką przy jego nazwie „trójkącikiem” musimy 

wyświetlić wszystkie strony i dopiero po tym możemy dodawać dokumenty (pliki) 

do niego oraz wykonywać inne manipulacje.

Teraz ważna uwaga co do zapisywania plików. „Podgląd”, jak na dobrze napisane 

nowoczesną aplikację przystało, automatycznie i na bieżąco zapisuje modyfikacje. 

Jeżeli jednak zmienimy zdanie co do ostatnich działań, to w menu „Plik” wybiera-

my „Przywróć do” i wybieramy odpowiednią starszą wersję pliku.

Jak na superbohatera tego artykułu przystało, „Podgląd” ma więcej „ukrytych” 

super mocy, które wciąż odkrywam. Jedną z moich ulubionych są „Adnotacje” 

w menu „Narzędzia”. Dzięki niej dodajemy do dokumentów strzałki, teksty czy dymki 

z opisami. Jest też „lupa”, a za pomocą prostokątów można np. zakryć niepotrzebne  

lub tajne fragmenty.

Nie tylko „Podglądem” człowiek żyje. Artykuł pierwotnie miał opisywać potęgo-

wanie produktywności przy pomocy wielu systemowych aplikacji, lecz „Podgląd” 

swoimi zaletami pożarł większość miejsca. Jednak muszę przynajmniej wspo-

mnieć, że moją produktywność bardzo mocno wspierają jeszcze systemowe: iCal, 

Przypomnienia, Notatki, o czym mam nadzieję napisać jeśli nie w magazynie, to na 

blogu MojMac.pl niebawem.

http://MojMac.pl 
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PRACA  
ZA POMOCĄ SKRÓTÓW
JAROMIR KOPP
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Od czasu pierwszego Macintosha,
gdy zaczęły rozpowszechniać się komputerowe systemy graficzne, klawiatura zeszła 

na dalszy plan. Oczywiście, nie możemy się bez niej obejść, gdy chcemy coś napisać, 

ale często pracując przy komputerze, przez długi czas nie musimy dotykać żadne-

go klawisza. Sterownie myszką (choć teraz częściej gładzikiem) wystarcza. Zresztą 

Mac to nie PeCet i daje się go uruchomić bez podpiętej klawiatury. I nie zobaczymy 

komunikatu „Keyboard not found, press F1 to continue”. Jako ciekawostkę przy-

pomnę fakt, że w latach 90. zeszłego wieku komputery Apple były sprzedawane 

w zestawie z myszką, ale bez klawiatury, którą trzeba było dokupić osobno.

Jednak jeżeli chcemy  
pracować wydajnie
i produktywnie, nie powinniśmy unikać kontaktu z klawiszami, skróty klawiaturo-

we mogą nam bardzo ułatwić życie. Za przykład niech posłuży Grzegorz Czachor, 

z którym wywiad był zamieszczony marcowym wydaniu Mój Mac Magazynu. Podczas 

pracy z systemem ProTools na Power Mac 7100 tak szybko wydawał polecenia skró-

tami klawiszowymi, że komputer nie nadążał odświeżać okien!

http://mojmac.pl/2016/03/17/3-muzyka/
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Copy&Paste
To nie tylko hasło przyświecające projektantom Samsunga czy Microsoftu,  

ale również określenie najczęściej używanych skrótów w codziennym komputero-

wym żuciu. Może z nimi konkurować tylko Command-Z, czyli „cofnij”.

Jednak czy wiecie, że Command-C czy Command-V w wielu programach można 

modyfikować, dodając inne klawisze specjalne? Np. bardzo przydatnym i często 

używanym (choć niewygodnym przy „wciskaniu”) jest skrót „Wklej i dostosuj styl”, 

czyli Opcja-Shift-Command-V. Dzięki tej kombinacji nawet jeśli mamy w buforze 

tekst sformatowany ze stylem, to po wklejeniu przyjmie on styl, jaki jest w miejscu, 

gdzie go umieszczamy.

Teraz mała dygresja co do nazewnictwa klawiszy. „Za moich czasów”, czyli gdy 

Apple System 7 był jedynym oficjalnym systemem wydanym po polsku, klawisze 

nazywały się nieco inaczej. Mieliśmy „Podnośnik”, czyli „Shift”, ctrl, Opcję i „Jabłko”, 

czyli „Command”. Obecnie też panuje pewien bałagan, bo choć na klawiaturze mamy 

„alt” to w polskiej dokumentacji Apple nazywany jest on Opcja. I tego nazewnictwa 

będę się starał trzymać.

Najlepiej zapoznamy się ze skrótami klawiaturowymi, przeglądając menu w Finderze 

i programach. Dostępne skróty są opisane za pomocą symboli przy nazwach funkcji, 

ale bardzo ważna uwaga! Jest wiele poleceń i skrótów, które pojawiają się w menu 

dopiero, gdy wciśniemy dodatkowy klawisz. Np. gdy wyświetlimy menu „Okno” 

z wciśniętą „Opcją”, funkcje zmienią się z „Zamknij okno” na „Zamknij wszystkie 

okna”, a są znacznie ciekawsze „ukryte” polecenia. Warto przejrzeć menu progra-

mów w poszukiwaniu przydatnych funkcji i skrótów.

Maki też mają swój „Ctrl-Alt-Delete”
Choć na szczęście przydaje się on bardzo rzadko, to jest. Restart komputera wymu-

sza się, wciskając Command-Control-przycisk zasilania (nie próbujcie tego przy 

otwartych dokumentach). Również interesujący jest skrót Shift-Control-przycisk 

zasilania lub przycisk Eject, który usypia monitor lub ekran.
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Osobną kategorią są skróty przy uruchamianiu komputera. Może nie wpływają one 

bezpośrednio na produktywność, ale w niektórych awaryjnych sytuacjach pozwa-

lają na „uratowanie terminów”, gdy z komputerem dzieje się coś niedobrego.

Oto kilka, moim zdaniem najprzydatniejszych z nich. Wciskając podczas włączania 

lub restartu klawisz „Shift”, uruchamiamy komputer w trybie bezpiecznym, czyli 

nie są ładowane dodatkowe rzeczy startowe, a system wczytuje tylko najważniejsze 

rozszerzenia. Warto spróbować, gdy mamy wrażenie, że jakieś dodatki zakłócają 

pracę komputera.

Command-R uruchamia komputer z partycji ratunkowej. Można wtedy włączyć 

„Narzędzie dyskowe” i  sprawdzić oraz naprawić dysk lub w  ekstremalnych 

sytuacjach przeinstalować system. Dodatkowo Command-Opcja-R uruchamia  

OS ratunkowy, pobierając go z internetu.

Command-Opcja-P-R resetuje pamięć PRAM (NVRAM), przywracając podstawo-

we ustawienia firmware’u. Również przydatna w awaryjnych sytuacjach i raczej 

bezpieczna.

Klawisz T — uruchamia komputer w trybie dysku twardego. Nawet jeśli mamy 

całkowicie uszkodzony system, to po podpięciu w tym trybie kablem Thunderbolt 

lub FireWire do innego komputera, uzyskujemy dostęp do plików na dysku.

Więcej skrótów startowych znajdziecie w dokumentacji Apple.
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Dla piszących i nie tylko,  
na OS X i iOS
Kolejna bardzo ważna kategoria skrótów dotyczy pracy z dokumentami. Do niej należą 

znane wszystkim Command-B (wytłuszczenie czcionki) czy Command-I (kursywa). 

Sam bardzo często korzystam z Command-;, czyli sprawdzenia pisowni w doku-

mencie. Interesujące są również skróty w oknach dialogowych, np. Command-D 

przy wyborze pliku, kieruje nas od razu „na biurko” użytkownika, a Command-

Delete wybiera guzik „Usuń” lub „Nie zachowuj”, jeżeli znajdują się w wyświetlanym 

monicie.

A teraz porcja skrótów, z których większość działa również w iOS, gdy mamy podpiętą 

zewnętrzną klawiaturę i bardzo w nim przydatną (z racji zdecydowanie łatwiejszej 

nawigacji po dokumentach bez odrywania rąk od klawiatury, przy braku myszki).

Command-strzałki — w górę: początek dokumentu, w dół: koniec, w lewo: początek 

wiersza, w prawo: koniec.

Opcja-strzałki — w lewa, prawa: skok o jeden wyraz, góra, dół: skok na początek lub 

koniec akapitu.

Jeżeli do powyższych skrótów dodamy „Shift”, to dodatkowo tekst zostanie 

zaznaczony.

Jest też sporo skrótów z klawiszem „Control”, ale część z nich powiela bardziej intu-

icyjne skróty ze strzałkami.

To tylko moja prywatna lista faworytów skrótowych, więcej znajdziecie w dokumentacji 
Apple, lub samodzielnie, gdy poszperacie po menu Waszych ulubionych programów. 

Pamiętajcie o wciskaniu „modyfikatorów”, znajdziecie więcej ciekawych funkcji.

https://support.apple.com/pl-pl/HT201236
https://support.apple.com/pl-pl/HT201236
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 PRODUKTYWNOŚĆ  
 NA BIURKU
Wiele w komforcie i efektywności naszej pracy zależy od uporu oraz narzędzi, 

z jakich korzystamy. To właśnie sprzęt w głównej mierze wpływa na poprawę naszej 

produktywności. Wybraliśmy dla Was pięć urządzeń, które w doskonały sposób 

pomogą w zapanowaniu nad codziennymi wyzwaniami. Dzięki tym gadżetom nasze 

biurko może stać się najlepiej zorganizowanym miejscem na świecie.

PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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CENA od 299 PLN WWW all-dock.pl

ALL DOCK
Stuprocentowa produktywność wymaga od nas mobilnych urządzeń 

zawsze gotowych do pracy. Koniec z  problemem równoczesnego 

ładowania telefonu i tabletu. Dzięki stacji dokującej App-Dock może-

my w jednym czasie i to najszybciej jak się tylko da, ładować aż sześć 

urządzeń. Nowoczesna elektronika pozwala na optymalne wyko-

rzystanie energii dzięki przetwornikom obsługującym 2400 mA 

na wyjściu portu USB. Nie ma znaczenia, z jakiego złącza 

korzystasz: USB czy Lightning. Wygląd oraz 

dbałość o każdy szczegół przykuwają 

uwagę. All-Dock może zostać wykona-

ny z wyjątkowych materiałów, takich 

jak: drewno bambusowe z Azji, orzech 

z Nowej Zelandii czy polski dąb. Wygląd 

charakteryzuje się wyjątkową prosto-

tą i  wyrafinowaniem, dzięki czemu 

pasuje do każdego elementu naszego 

mieszkania czy biura.

http://all-dock.pl
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NETATMO WEATHER STATION
Ogromny wpływ na to, jak pracujemy, ma miejsce naszej aktywności. 

Doskonale wiesz, jak pogoda wpływa na twoje samopoczucie. Dzięki stacji 

pogodowej Netatmo możemy kontrolować niemal każdy aspekt zmian pogo-

dowych i warunków w domu. Weather Station mierzy nam poziom dwutlenku 

węgla i informuje, czy już czas przewietrzyć mieszkanie lub wyjść na spacer. 

Urządzenie bada również wilgotność powietrza, natężenie hałasu oraz tempe-

raturę. Dzięki dodatkowym akcesoriom, takim jak wiatromierz, deszczomierz 

czy termostat możemy „na żywo” monitorować również pogodę na zewnątrz. 

Wszystkie dane archiwizują się w aplikacji na iOS, dzięki której możemy 

kontrolować parametry otoczenia. Warto wspomnieć, że akcesoria Netatmo 

współpracują z jedną z najpopularniejszych aplikacji pogodowych na iOS 

— Weather Pro. A wszystko to po to, aby wiedzieć, czy dziś naszą 

produktyw-ność uratuje filiżanka kawy, czy może wystarczy jedynie łyk 

słabej herbaty.

Dystrybucja w Polsce Horn Distribution www.horn.pl.

CENA 749 zł WWW netatmo.com

http://www.horn.pl
https://www.netatmo.com/en-US/product/weather-station
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J5CREATE BUMERANG
Stacja dokująca j5create Bumerang to świetne połączenie wzornictwa i ergo-

nomii pracy. Wystarczy podłączyć ją za pomocą jednego przewodu USB 3.0. 

Nietypowy kształt kryje w sobie szereg opcji: GigabitEthernet, wyjście HDMI 

i  VGA, wyjście i  wejście audio oraz cztery porty USB 3.0, które rozszerzą 

możliwości każdego MacBooka. Znacznie ułatwia to pracę z zewnętrznym 

monitorem, a dzięki dodatkowemu zasilaczowi żadnemu z naszych pery-

feriów nie zabraknie „mocy”. Dodatkowym atutem jest prąd o natężeniu  

2A, sprawniej ładujący urządzenia mobilne, obecny w  dwóch 

portach USB. Całość chroni obudowa wykonana z  wysokiej 

jakości tworzywa, a  antypoślizgowe nakładki zwiększa-

ją stabilność oraz chronią przed zarysowaniem. Zaletą 

rozwiązania jest również łatwiejsze chłodzenie 

i wygodniejsza praca z klawiaturą.

CENA 342 zł WWW fen.pl

http://fen.pl/produkt/j5create-jud480-stacja-dokujaca-bumerang.html
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INNERGIE  
MAGICABLE 3M
Gdy myślimy o produktywności, to jak najlepszy przewód powinien być dla 

nas kluczowym elementem. Nie możemy sobie przecież pozwolić na kłopoty 

z zasilaniem tabletu czy telefonu lub problemy z transferem danych. Niekiedy 

długość kabla też ma duże znaczenie, szczególnie gdy komputer stoi pod 

biurkiem, a my nie mamy innego źródła zasilania w pobliżu. Dlatego warto 

zwrócić uwagę na Innergie MagiCable, certyfikowany przez Apple przewód 

o długości trzech metrów. Co ważne, przy tej długości kabla nasze miejsce 

pracy będziemy mogli przenieść na nieco wygodniejszy fotel i spokojnie 

pracować na iPadzie podłączonym do zasilania. Kluczowa w tym gadżecie 

jest cena i jakość. Wykonaniem przewód nie ustępuje w niczym oryginalnym 

produktom Apple. Natomiast cena… jest dla nas dużo bardziej przyjemna.

CENA 99 PLN WWW mobidick.pl

https://mobidick.pl/sklep/magicable-usb-to-lightning-3m/
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MOUNTIE
Często efektywność naszej pracy zależy od przestrzeni ekranu, jaką mamy 

przeznaczoną na narzędzia. Dzięki Mountie będziemy mogli skutecznie wyko-

rzystać ekrany naszych urządzeń mobilnych i w ten sposób ją powiększyć. 

Specjalny uchwyt mocujący iPada lub iPhone’a do ekranu komputera powięk-

sza naszą przestrzeń roboczą. Gumowe uchwyty bezpiecznie i równocześnie 

stabilnie przytrzymują sprzęt z iOS przy ekranie laptopa. Urządzenie przy-

padnie do gustu szczególnie posiadaczom laptopów z ekranami 12 cali lub 

mniejszymi. Możliwość nieodrywania wzroku od ekranu i uruchomienia na 

iOS dodatkowych aplikacji, a zarazem oszczędzenie cennej przestrzeni moni-

tora, niesie ze sobą wiele korzyści i wygody, a praca staje się przyjemniejsza.

CENA 24,95 $ WWW tenonedesign.com

https://tenonedesign.com/mountie.php


63TESTY

http://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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ALFRED 3
PAWEŁ RATAJCZAK
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Zastanawialiście się, 
jakie aplikacje można określić jako synonimy słowa „produktywność”? Według 

Wikipedii produktywność jest stosunkiem ilości wytworzonej oraz sprzedanej produk-

cji w określonym i rozpatrywanym czasie do ilości wykorzystywanych lub zużytych 

zasobów wejściowych. Innymi słowy: im nasz nakład pracy jest mniejszy, a wytwo-

rzonych w tym procesie produktów więcej, tym lepiej. Można to określić również 

efektywnością. Jak natomiast do tego mają się aplikacje? Część z nich stworzono  

po to, by ułatwić nam życie w systemie operacyjnym, zmniejszyć ilość wykony-

wanych czynności lub je przyspieszyć. W tym kontekście odpowiedzią na zadane 

pytanie mogą być takie programy jak systemowe Przypomnienia, Kalendarz, Notatki 

etc. Ich odpowiednie wykorzystanie sprawi, iż nasza praca zyska na jakości.

Ale jest grupa aplikacji według mnie bardziej pasująca do tego słowa. Odnosząca się 

bezpośrednio do zwiększenia efektywności. Jedną z nich bez wątpienia jest opisy-

wany przeze mnie w innym artykule w tym numerze magazynu Hazel. Do tej samej 

grupy należy moim skromnym zdaniem lider — Alfred, program bez którego praca 

wy systemie OSX nie ma sensu…

…jeśli przyzwyczaimy się do niego. A gwarantuję Wam, że następuje to bardzo szyb-

ko. W momencie pisania tegoż artykułu światło dzienne ujrzała ostateczna, trzecia 

wersja tej aplikacji. Od dłuższego czasu jednakże testowałem jej kolejne bety, by móc 

w tej chwili śmiało napisać, iż jest to TOP TEN i must have w jednym.
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Alfred gości na moim Macu
od samego początku. Ale wersję pierwszą od obecnej, trzeciej, dzieli przepaść nie  

do opisania. Po drodze była oczywiście wersja dwa, której aktualne wydanie jest 

rozwinięciem, niemniej jednak jest to kamień milowy w automatyzacji wykonywa-

nych czynności.

Najważniejszym elementem Alfreda są workflows, czyli małe skrypty pozwalające 

na rozszerzenie możliwości aplikacji do granic niemożliwości. Praktycznie ograni-

cza nas tylko wyobraźnia i zainstalowane oprogramowanie firm trzecich, które przez 

Alfreda jest za pomocą workflows wspomagane, choć nie jest to ich jedyne zadanie.

Ale zacznijmy od początku. Tym osobom, które znają Alfreda, nie trzeba dodatkowej 

reklamy. Jeśli używacie wersji drugiej i zastanawiacie się, czy kupić uaktualnienie do 

najnowszej wersji, śmiało odpowiem: warto to zrobić. Wraz z numerem 3 zyskujemy 

bowiem snippets znane skądinąd z aplikacji TextExpander. Ich użycie jest wspa-

niałym uzupełnieniem wszelkiej maści edytorów tekstu, programów pocztowych 

etc. Definiując określoną treść i przypisując do niej skrót oszczędzamy mnóstwo 

czasu. Np. stosując tę funkcjonalność do podpisów, zwrotów grzecznościowych, 
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elementów formularzy etc. Pojawienie się tej możliwości w Alfredzie 3 idealnie zbie-

ga się z wydaniem nowej wersji TextExpander, która ze względu na zmianę formy 

płatności przestała być atrakcyjna. Można oczywiście używać wersji poprzedniej,  

ale nadal jest to dodatkowy wydatek.

Alfred to oczywiście dużo,  
dużo więcej
Aplikacja przejmuje funkcje spotlight, rozszerzając jest wielokrotnie. Dzięki temu 

możemy nie tylko przeszukiwać zawartość Maca, ale też internetu czy skrzynek 

pocztowych, a gdy dodamy skrypty workflows, zamienimy nasze biurko w konwerter 

walut, punkt sterowania aplikacjami muzycznymi, dodamy zadanie do kalendarza 

(także w przypadku aplikacji zewnętrznych), uruchomimy aplikacje, otworzymy 

strony www w różnych przeglądarkach, wykonamy połączenie ftp w ulubionej apli-

kacji czy napiszemy tweeta. A to nie wszystkie możliwości. Jak już wspomniałem, 

wszytko zależy od stanu posiadania oprogramowania i wyobraźni.

Alfred pozwala na stosowanie podglądu, sterowanie iTunes czy zarządzanie syste-

mem bez odrywania rąk od klawiatury. Już sam ten fakt pozwala zaoszczędzić sporo 

czasu. Od lat wiadomo, że system Windows jest najgorszym systemem operacyjnym 

pod kątem efektywności pracy właśnie przez nadmierne stosowanie urządzeń wska-

zujących. Choć nie tylko przez to…
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WITRYNA

CE
CH

YAlfred 3

Bezpłatny/PP £ 17

www.alfredapp.com

 + Zwiększenie efektywności pracy
 + Zaawansowana integracja z systemem OSX
 + Wsparcie dla wielu aplikacji i funkcji systemu
 + Prostota obsługi
 + Rozbudowana baza workflows

NAZWA

CENA

OCENA

Funkcji Alfreda jest tyle, 
że zastanawiam się, o czym jeszcze wspomnieć. Wśród najważniejszych, a nie wymie-

nionych powyżej znajdzie się na pewno zarządzanie systemowym schowkiem, dostęp 

do słowników, możliwość konfiguracji skrótów klawiszowych pozwalających na 

otwieranie zdefiniowanych folderów — tę funkcję uwielbiam), integracja z wierszem 

poleceń czy 1Password oraz dostęp do książki kontaktowej. Wszystko to widoczne na 

jednym ekranie nazwanym Toogle Alfred. Jest to wąski pasek przypominający okno 

terminala z migającym znakiem zachęty, uruchamiany odpowiednim skrótem klawi-

szowym. Cała reszta wykonywanych czynności (w większości) odbywa się w jego 

obrębie. Wystarczy zacząć pisać.

Alfred od drugiej wersji pozwala 
sterować komputerem
i programami za pomocą funkcji Remote połączonej z aplikacją o tej samej nazwie, 

zainstalowanej w systemie iOS. W ten sposób włączenie czy wyłączenie muzyki, 

programu czy samego Maca nie wymaga podchodzenia do biurka. Jest to genialna 

sprawa.

Sama aplikacja jest darmowa
Jednakże dopiero po wykupieniu tzw. power packa ujawnia swój ząb. Warto jednak 

zainstalować na początek wersję free, aby sprawdzić to, na co pozwala ta podstawowa 

wersja. Jeżeli jednak podchodzimy do produktywności w systemie OSX poważnie 

i doskwiera nam zwłaszcza ciągłe wykonywanie tych samych czynności, to bez 

dwóch zdań warto skusić się na power pack. Dzięki niemu zyskamy chociażby dostęp 

do workflows, bez których nie można się obyć. 

Instalując na nowo OSX
lub kupując nowego Maca, nie raz łapałem się na braku ułatwień oferowanych przez 

Alfreda. Jego skróty klawiszowe, skrypty czy inne udogodnienia weszły mi tak w krew, 

że nie wyobrażam sobie pracy na Macu bez tej aplikacji. Może kiedyś Apple samo 

opracuje podobny system ułatwień, które zostaną zaimplementowane do kolejnych 

wydań OSX. Do tego czasu jednak pozostaje niezastąpiony Alfred.

http://www.alfredapp.com
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CAPTO
PAWEŁ RATAJCZAK
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W pracy każdego redaktora
zajmującego się tematyką technologii, a przede wszystkim informatyki, nieodzowne 

jest narzędzie pozwalające na przechwytywanie ekranu. Zrzuty ekranu należą do 

najczęściej recenzowanych aplikacji, stanowią bowiem znakomitą większość przy-

gotowywanych artykułów. Dlatego też, jak nietrudno się domyślić, profesjonalista 

powinien zaopatrzyć się w profesjonalne narzędzie pozwalające nie tylko na wyko-

nywanie zrzutów ekranu, ale także na zarządzanie nimi. Narzędzie takie przyda się 

zapewne nie tylko redaktorom. Sprawdzi się również jako niezbędnik w pracy progra-

misty przygotowującego prezentację swojej aplikacji, web designera czy studenta. 

Podejrzewam, że posłuży także z powodzeniem każdemu zwykłemu użytkownikowi.

Dotychczas moim podstawowym oprogramowaniem w tej kategorii było znane 

wszystkim Voila. Aplikacja obecna na rynku oprogramowania dla systemu OSX  

od lat, a przez to sprawdzona i niezawodna. Niestety, tak jak w każdej innej dziedzinie, 

tak i w produkcji oprogramowania następują zmiany. Aplikacje rozwijają się, upadają, 

a w ich miejsce pojawiają się nowe. Tak też się stało z Voila. Jego producent, dewe-

loper Global Delight, stwierdził, że przyszedł czas na zmiany i zastąpił ten program 

nowym o nazwie Capto. Nowym, ale czy godnym następcą? O tym się przekonacie, 

czytając dalszą część tego artykułu. 
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Z Voila do Capto
Przesiadając się z Voila na Capto, dostrzegam pewną kontynuację myśli, która ułatwia 

tę zmianę, z drugiej jednak strony widać na pierwszy rzut oka, że jest to zupełnie inne 

oprogramowanie. Dostosowane do aktualnej wersji systemu OS X i w całości korzy-

stające z jego możliwości, czego niestety nie dało się powiedzieć o Voila. Różnice 

między tymi aplikacjami mimo tego samego przeznaczenia są fundamentalne i nie 

ograniczają się tylko do zmiany interfejsu. Ten został dostosowany do „lekkości” OS X 

El Capitan, ale tylko taka zmiana według mnie nie usprawiedliwiałaby zmiany nazew-

nictwa. Na szczęście jest dużo lepiej, niż mogłoby się wydawać z pozoru. 

Capto zyskał funkcjonalność, o której Voila mógł tylko pomarzyć. Zaimplementowano 

w nim pełne wsparcie dla edycji wideo. Aplikacja pozwala na cięcie, kadrowanie, 

łączenie czy wycinanie ruchomego obrazu. Tak spreparowany film możemy wzbo-

gacić o kształty, napisy czy inne elementy formatowania. Także ścieżka dźwiękowa 

w Capto może być dostosowywana do naszych potrzeb. Klip wideo poddany „forma-

towaniu” możemy zapisać jako mp4 lub mov ze wsparciem dla iPada, a w przypadku 

systemu el Capitan podnieść rozdzielczość do 4K.
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W przypadku pracy  
ze zrzutami ekranu 
Capto zyskał również sporo funkcji. Przede wszystkim pozwala na niedestrukcyj-

ną obróbkę materiału poprzez stosowanie warstw. Wśród innych najważniejszych 

zmian w stosunku do Voila znajdziemy możliwość wielokrotnej adnotacji zrzutów, 

podgląd plików znajdujących się w schowku oraz dodatnie punktów kontrolnych  

do nakładanych kształtów.

Tyle na temat  
zmian i różnic
Czas na kilka słów samej konstrukcji aplikacji. Jak już wspomniałem, Capto to zupeł-

nie inne narzędzie. Layout w kolorze czarnym nie wydaje się być ciężki. Jest według 

mnie idealnie dobrany do przeznaczenia aplikacji, dzięki czemu materiał, na którym 

przyjdzie nam pracować, jest dobrze widoczny na czarnym tle. Capto to także narzę-

dzie zarazem bardzo podobne do Voila za sprawą prawie takiego samego układu 

elementów jego powierzchni roboczej. Znajdziemy tu bibliotekę gromadzonych mate-

riałów, w której będziemy mogli sortować je w tzw. smart folderach. Taka metodologia  

ma swoje dobre strony, ponieważ pozwala na przypisywanie jednego elementu  
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YCapto

34,99 $

www.globaldelight.com

 + Zaawansowana obsługa zrzutów ekranu  
i nagrywania video

 + Szerokie możliwości edycji materiału
 + Prostota obsługi
 + Łatwa przesiadka z Voila

NAZWA

CENA

OCENA

do wielu folderów. Jeśli jesteśmy już przy tym, co jest podstawą pracy w Capto, czyli 

zrzutach ekranu czy klipach wideo, to warto wspomnieć, że każdy z tych elementów 

możemy dokładnie opisać, podzielić na typy etc. Za ten element jest odpowiedzialne 

okno Inspektora znane również z Voila.

Capto daje nam, 
o czym wspomniałem na wstępie, możliwość edycji poszczególnych elementów. 

Autorzy aplikacji zadbali o to bardzo dobrze i z dużą pieczołowitością. Dostarczone 

narzędzia pozwalają praktycznie na dodawanie każdego elementu do opracowywa-

nego materiału. Od formatowanych treści, przez dymki, zakreślenia, podświetlenia 

czy kształty. W przypadku edycji wideo użytkownik otrzymuje prawie identyczny 

zestaw narzędzi. 

Na koniec zostawiłem to, 
co jest podstawą działania Capto, czyli wykonywanie zrzutów ekranu. Aplikacja po 

uruchomieniu instaluje w menubarze niewielką ikonę dającą dostęp do najczęściej 

używanych funkcji. Są to: zrzut całego ekranu, zrzut aktywnego okna, zrzut menu 

oraz zrzut zaznaczonego wycinka — tutaj istnieje możliwość użycia różnych kształtów,  

aż do nieregularności, dodania podświetlenia czy wyłączenia widoczności kursora. 

To samo tyczy się nagrywania wideo od pełnego ekranu do jego części. 

Capto posiada wbudowaną przeglądarkę internetową, dzięki czemu rejestracja całych 

stron www, wykraczających poza widoczną część nie stanowi problemu. Z pozio-

mu przeglądarki stronę www można zapisać jako bitmapę lub pdf. Jak przystało  

na nowoczesne oprogramowanie, Capto integruje się z kontami społecznościowymi 

oraz usługami typu Dropbox, Google Drive czy Evernote, które są naturalnym miej-

scem na składowanie i dzielenie się materiałami.

Podsumowując, 
Capto to niezastąpione narzędzie dla różniej maści programistów, redaktorów, 

dziennikarzy, web designerów czy studentów. Myślę, że także zwykły użytkownik  

nie pogardzi tego typu oprogramowaniem mogącym podnieść jego produktywność 

w systemie OSX. O ile zaakceptuje cenę Capto (wersja dla studentów jest niższa).

http://www.globaldelight.com
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Jeśli muzyka jest w naszym życiu siłą napędową, warto zadbać o to, aby czer-

pać z niej jak najwięcej przyjemności. Zwłaszcza teraz, gdy oprócz zebranych  

na naszych komputerach plików mamy do dyspozycji nieprzebrane biblioteki 

muzyczne w serwisach streamingowych. Często jednak, łącząc nasze komputery 

z komponentami kina domowego lub stereo, przekonujemy się, że jakość dźwię-

ku różni się znacząco od naszych oczekiwań. Nie zawsze wina leży w sprzęcie  

lub niskiej jakości przewodach. By radykalnie poprawić brzmienie, wystarczy w tor 

odtwarzania wprowadzić aplikację Pure Music 3.

To zaawansowany odtwarzacz
muzyczny dla OS X z  możliwością poprawy dźwięku streamowanej muzyki.  

Jest „dzieckiem” skoncentrowanej na rynku audio amerykańskiej firmy Channel D. 

Aplikacja po uruchomieniu domyślnie działa w trybie integracji z iTunes, urucha-

mia go i dokuje się nad jego oknem. iTunes staje się tylko sterowalną biblioteką 

muzyczną, a za przetwarzanie dźwięku odpowiedzialny jest 64-bitowy silnik apli-

kacji. Oprócz trybu integracji Pure Music 3 posiada własny odtwarzacz — Less  

is More, który można uruchomić z poziomu menu. Pozwala on na tworzenie własnych 

playlist i biblioteki muzycznej. 

Interfejs aplikacji niestety nie jest zachęcający i intuicyjny. Jego design zatrzy-

mał się w czasie i odstaje od najnowszych trendów w projektowaniu. Choć to jest  

to program do odtwarzania muzyki i jej jak najlepszej reprodukcji, nie można zapo-

minać o ergonomii użytkowania. Mam nadzieję, że kolejne aktualizacje programu 

nadrobią braki w tej materii.
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Pure Music 3 
jak każdy szanujący się odtwarzacz oprócz obsługi standardowych plików muzycz-

nych pozwala odtworzyć formaty FLAC i DSD, a nawet daje możliwość dodania ich 

do biblioteki iTunes. Prawdziwa zabawa dla amatorów dobrego brzmienia zaczy-

na się po wejściu w preferencje. Producent daje szerokie możliwości konfiguracji 

programu łącznie z wykorzystaniem zewnętrznych pluginów AudioUnits modyfiku-

jących brzmienie. To świetna baza do eksperymentów. W przypadku jakichkolwiek 

niejasności lub problemów oprócz dobrej dokumentacji wesprze nas perfekcyjny 

Support firmy Channel D.

Audio Streamthrough
Wisienką na torcie jest możliwość poprawy brzmienia dla usług streamingowych. 

Aby skorzystać z rzeczonej funkcji należy pobrać ze strony producenta sterownik 

Pure Audio Streamthrough (link). Zasada działania jest prosta. Należy uruchomić Pure 

Music i w przypadku Apple Music wybrać utwór z jej bibliotek. Wtedy automatycznie 

uruchamia się Audio Streamthrough, który przejmuje kontrolę nad odtwarzaniem. 

Tak się też dzieje w przypadku korzystania z innych serwisów jak Spotify czy Tidal.  
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Są one automatycznie wykrywane przez Pure Music i natychmiast uruchamia się  

Audio Streamthrough. Po rozpoczęciu odtwarzania mogą pojawić się zakłócenia, 

jednak ich występowanie jest normalne i wiąże się z synchronizacją materiału 

muzycznego. Po chwili możemy się cieszyć poprawą dźwięku, która jest na tyle 

znacząca, że niełatwo potem wrócić do standardowego trybu odtwarzania.

Brzmienie
Pure Music 3 poprawia jakość dźwięku we wszystkich aspektach. Tę zmianę czuć 

wyraźnie.  Brzmienie jest bardzo analogowe. Ciepłe, pełne detali i dociążone ciepłym 

głębokim basem. Świetna scena i przestrzeń, a wszystko gładkie i bez żadnych 

„wyostrzeń”. To brzmienie naprawdę ma w sobie to coś. 

Podsumowując
Pure Music 3 jest odtwarzaczem o fantastycznym brzmieniu i szerokich możliwo-

ściach. Brzmienie to powinno stawiać go w kręgu zainteresowań wszystkich, którzy 

wokół Maka budują swoje systemy muzyczne i oczekują znaczącej poprawy jakości 

dźwięku. Pytanie tylko, czy cena, która wynosi aż 129 dolarów, jest do zaakcepto-

wania. To dużo pieniędzy jak na odtwarzacz. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę 

możliwości programu i jakość dźwięku, którą prezentuje, warto się poważnie zasta-

nowić. Wydając pieniądze na komponenty audio, zapominamy o szczegółach, które 

mogą zmienić więcej, niż przypuszczamy. Ale o tym, czy i jak duże będą to zmiany 

w Waszych systemach, należy przekonać się osobiście i pobrać wersję testową aplikacji, 
do czego serdecznie zachęcam.
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YPure Music 

129 $

www.channld.com

 + Doskonała jakość prezentowanego 
dźwięku

 + Wsparcie dla streamingu
 + Tryb integracji z iTunes

 − Przestarzały interfejs
 − Dosyć wysoka cena
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http://www.channld.com/download.html
http://www.channld.com
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Tym, co odróżnia system operacyjny 
Mac OSX od innych systemów, jest możliwość pełnej optymalizacji jego działa-

nia poprzez zastosowanie programów automatyzujących praktycznie wszystkie 

czynności wykonywane w nim podczas pracy. Nie ma bowiem innego systemu 

pozwalającego na tak precyzyjne zarządzanie jego działaniami, dzięki czemu użyt-

kownik może zaoszczędzić sporo czasu podczas codziennych czynności i skupić 

się na najważniejszych procesach.

Możliwe, że brzmi to enigmatycznie, dlatego też niech przykładem rozwiewającym 

tę mgłę tajemnicy będzie zwykła szara codzienność użytkownika, który kilku-  

lub kilkunastokrotnie w ciągu dnia wykonuje te same czynności. Instalacja oprogra-

mowania, rozpakowywanie archiwów, przenoszenie plików, ich usuwanie, wreszcie 

pisanie takich samych fraz w edytorach tekstu, poczcie etc. 

Jeśli te wszystkie czynności, które są tylko drogą do celu, można by zautomatyzo-

wać, okazałoby się, że nasza produktywność (słowo klucz) zdecydowanie wzrasta. 
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W tym miejscu wracamy do początku tego wywodu. System OSX dzięki takim 

narzędziom jak natywny Automatori oprogramowanie firm trzecich TextExpander, 

Alfred, Keyboard Maestro czy Hazel pozwala użytkownikowi skupić się na faktycz-

nych zadaniach, przejmując cały ciężar „pobocznych” i  nudnych czynności  

na siebie. Zamiast wpisywać podobne frazy wystarczy tzw. snippet, czyli z góry zdefi-

niowany ciąg uruchamiany za pomocą odpowiedniego skrótu. Instalacja aplikacji 

z archiwów? Zamiast kilku czynności wystarczy jedna. Po pobraniu spakowane-

go archiwum resztę wykona specjalistyczny program, który rozpakuje, uruchomi 

i przeniesie program w odpowiednie miejsce. Fotografowie wiedzą doskonale, jak 

żmudna jest czynność tworzenia katalogów i segregacji tysięcy zdjęć np. według 

daty. Ale i to można zautomatyzować, oszczędzając czas, a w efekcie tego zwięk-

szając efektywność, czyli produktywność.

Osobiście korzystam w swojej pracy z dwóch aplikacji. Alfred, który od wersji beta 3 

przejął także funkcję TextExpandera, oraz Hazel. Ten pierwszy to potężny kombajn, 

któremu poświęcimy osobny artykuł w jednym z najbliższych wydań magazynu 

Mój Mac. Hazel zaś to aplikacja niepozorna, instalowana jako element preferencji 

systemu, umożliwiająca oszczędzić mysz lub touchpada poprzez ograniczenie inte-

rakcji użytkownika z samym systemem.

Hazel 4
Hazel to aplikacja, która zdobyła już szacunek i zaufanie wielu użytkowników. 

Dowodem na to niech będzie dynamicznie funkcjonujące forum oraz tysiące przy-

kładów reguł pozwalających na automatyzację czynności, a stworzonych przez 

wiernych fanów aplikacji. W maju program zyskał sporą aktualizację. Wprowadzone 
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zmiany nie należą do rewolucyjnych, ale są na pewno znaczące. Skupiono się w nich 

na jeszcze większej automatyzacji czynności, uniwersalności i obsłudze wielu 

plików i folderów oraz na zaawansowanym monitoringu systemu operacyjnego. 

Aby jednak zrozumieć i docenić potęgę Hazel, muszę nakreślić ogólne zasady dzia-

łania i możliwości aplikacji.

Jak można się domyślić, 
rdzeniem działania Hazel są tworzone reguły umożliwiające automatyczne wyko-

nywanie zadań oraz czynności w systemie operacyjnym, którym musielibyśmy 

poświęcić zazwyczaj sporo czasu. Interfejs aplikacji został podzielony natrzy części: 

Folders, Trash i Info. Ostatnia część (Info) jest najmniej istotna. Dowiemy się w niej 

o statusie działania programu, o licencji oraz ustawimy w niej poziom powiadomień 

systemowych o wykonanych czynnościach.

Trash to zbiór funkcji pozwalających na zarządzanie koszem systemowym, jego 

opróżnienie etc. Przyznam, że jest to regularnie wykorzystywany przeze mnie 

element, za pomocą którego utrzymuję folder kosza w czystości. Dzięki ustawieniu 

maksymalnej wielkości plików funkcja ta regularnie monitoruje kosz i opróżnia go po 

przekroczeniu zadanej wielkości. Tutaj także możemy nakazać aplikacji bezpiecznie 

usuwać piki, oraz dokładnie odinstalować aplikacje przesunięte do folderu kosza.

Najważniejszym jednak elementem Hazel jest Folders. To właśnie tutaj stworzymy 
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32,00 $

www.noodlesoft.com

 + Zaawansowana automatyzacja 
czynności

 + W miarę prosta obsługa
 + Wzrost efektywności pracy
 + Oszczędność czasu
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wszystkie reguły, które pomogą nam zwiększyć efektywność pracy w systemie OSX. 

Ekran tego modułu został podzielony na dwa okna. W lewym znajdziemy foldery,  

na których będziemy wykonywać nasze operacje. W prawym listę tworzonych reguł.

Tworzenie reguł wymaga pewniej znajomości zasad funkcjonowanie systemu, 

ale jest na tyle proste, że zwykły użytkownik nie powinien mieć z tym problemu. 

W przypadku kłopotów swoją pomocą służy wspomniana społeczność oraz szereg 

przykładów wykorzystania Hazel. 

Podsumowując
Dzięki Hazel automatycznie zorganizujemy pliki według stworzonych zasad.  

Np. będziemy mogli przenosić pliki na podstawie nazwy, daty, typu, ich pochodzenia 

i wiele więcej. Automatyczne posortujemy kolekcje filmów i muzyki. Hazel otwo-

rzy za nas archiwum, utworzy znacznik i doda go do pliku lub folderu. Zmienimy 

nazwy plików i posortujemy je do podfolderów na podstawie nazwy, daty lub dowol-

nej kombinacji atrybutów. Wreszcie utrzymamy w porządku kosz, usuniemy pliki, 

które są zbyt stare lub zbyt duże. Natomiast opcja App Sweep wykryje, gdy w koszu 

znajdzie się aplikacja i wykona pełne odinstalowanie wraz z plikami pomocni-

czymi. Hazel to także integracja ze Spotlight, Zdjęciami i iTunes ora AppleScript 

i Automatorem. Jak widać, mimo swojej niepozorności Hazel to kombajn. Kombajn, 

dzięki któremu nasza produktywność bez wątpienia wzrośnie, a to ze względu  

na automatyzację wykonywania codziennych, powtarzalnych czynności.

https://www.noodlesoft.com
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TRANSLOADER
MAREK TELECKI
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Produktywność. Dla wielu to wyrafinowane sposoby walki z  prokrastynacją, 

uporządkowane i systematyczne działania, mające na celu szybsze i sprawniejsze 

wykonanie różnych zajęć, a w rezultacie zyskanie czasu na kolejne. Ale nie tylko 

samymi aplikacjami GTD człowiek żyje. Organizacja pracy to również dobór narzę-

dzi pozwalających na wygodną realizację zadań.

Zdarzyło się wam trafić 
na interesujący dokument, program lub plik multimedialny, którego nie możecie 

(z uwagi na nieznany format) lub nie chcecie (z uwagi na brak miejsca w urzą-

dzeniu) pobrać bezpośrednio na iPhone’a lub iPada? Ja dość często mierzyłem  

się z takim problemem. I w takim wypadku link URL zwykle trafiał do apki Notatki, 

lub wysyłałem go do siebie jako wiadomość iMessage lub e-mail. Od dłuższego 

czasu nie muszę tego (w większości wypadków) już robić.

Wykonuje to za mnie rozwiązanie pod nazwą Transloader — duet w postaci appki 

dla iOS i programu dla OS X. Warunkiem koniecznym do działania tego tandemu 

jest obecność bezpośredniego odsyłacza do pliku, który chcę pobrać, na przegląda-

nej witrynie. Gdy do ściągnięcia wymagana jest dodatkowa aplikacja, jak np. iTunes  

— Transloader się niestety nie sprawdzi.

Dzieło Eternal Storms Software bazuje na synchronizacji via iCloud (należy zatem 

posiadać skonfigurowane konto). Apka mobilna przechwytuje zawartość schow-

ka (adres możemy również wprowadzić ręcznie) i gdy potwierdzimy, że zawiera 

on łącze do pożądanego pliku, jest ono wysyłane do nasłuchującego odbiornika na 

komputerze.

Ten ostatni dokładnie w ten sam sposób, jak robi to przeglądarka WWW, podłączy 

się do źródła i rozpocznie download danych. Po zakończeniu procesu plik zostaje 

zachowany w określonym przez nas wcześniej w preferencjach miejscu, a użyt-

kownik otrzyma informację o zakończeniu procesu.

iCloud miewa słabsze dni, 
a czasem informacja jest przesyłana z opóźnieniami. Zdarza się też, że będziemy poza 

zasięgiem, komputer jest wyłączony, lub zapomnieliśmy uruchomić Transloader 

na Macu. Nic straconego, programy grzecznie zaczekają na odpowiedni moment,  

by ze sobą nawiązać komunikację, natomiast przycisk Clear Finished Downloads 

na iUrządzeniu działa tylko gdy faktycznie dane zostaną pobrane (aplikacja na Maca 

informuje zwrotnie apkę na iOS).

Transloader oferuje sporo przydanych opcji, m.in.:

 > rozszerzenie przeglądarki (Action Extension), dzięki któremu można teraz dodać 

łącze do pliku, który chcemy pobrać zdalnie na Macu, bez opuszczania mobil-

nego Safari (iOS),

http://eternalstorms.at
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 > widget w Centrum powiadomień informujący o aktualnym stanie zleconych 

pobrań oraz pozwalający na dodanie łącza do pliku skopiowanego do Schowka 

(iOS),

 > wsparcie dla systemu powiadomień Push, użytkownik jest powiadamiany 

niezwłocznie o zakończeniu pobierania pliku lub wystąpieniu błędu (iOS/OS X),

 > interfejs przystosowany do pracy z jasnym i ciemnym paskiem menu — Light 

and Dark mode (OS X).

Przyznacie, 
że możliwość zdalnego pobrania plików, zainicjowana takiej czynności, np. podczas 

jazdy autobusem, to zaiste magiczna sztuczka. Pozwala oszczędzić czas i uchronić 

ważne pliki od zapomnienia. Transloader dla iOS 7.x (iPhone/iPad/iPod Touch) jest 

dostępny za darmo w App Store, płatny Transloader dla OS X 10.7.3+ w Mac App Store 

WITRYNA
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YTransloader

 6,99 €

www.eternalstorms.at

 + Atrakcyjna cena i ciekawy pomysł
 + Bezproblemowe działanie

 − Nie da się za pomocą 
Transloadera obsłużyć 
wszystkich sytuacji
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https://itunes.apple.com/app/transloader/id572280994?mt=8
https://itunes.apple.com/app/transloader/id572281534?mt=12
http://www.eternalstorms.at/transloader
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MICHAŁ KORALEWSKI

J5CREATE JUP50
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Technologie mobilne zaczynają  
dominować w naszym życiu
Choć minęło zaledwie kilka lat od pojawienia się pierwszych smart-urządzeń prze-

nośnych, już teraz nie potrafimy sobie wyobrazić życia bez nich. Smartfony, tablety, 

smartwatche, opaski fitnesowe, czytniki książek, przenośne głośniki i drony, choć 

skonstruowane w różnych celach i opatrzone różnymi funkcjonalnościami, mają 

jedną wspólną cechę: od czasu do czasu trzeba je naładować, aby mogły dalej umilać 

nasze życie.

Przy dużej ilości takich urządzeń gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie na wolne 

gniazdka elektryczne. W  skrajnych przypadkach, gdy mamy dostęp zaledwie  

do jednego gniazdka, może się okazać, że części urządzeń po prostu nie będziemy 

mogli naładować. W takim momencie warto mieć przy sobie niewielkich rozmiarów 
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ok. 110 zł

www.j5create.com

 + Automatyczne dostosowanie mocy wyjściowej do potrzeb 
urządzenia

 + Pięć portów USB
 + Estetyczny, nowoczesny wygląd i kompaktowe rozmiary
 + Zgodność ze standardami DCP BC1.2/Apple, Samsung Fast Charging
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pięcioportową ładowarkę JUP50 firmy j5create. Kompaktowy rozmiar urządze-

nia pozwala bez problemu schować je w podręcznej torbie lub nawet w kieszeni 

kurtki. Jednocześnie zwarty, nowoczesny kształt i estetyczny wygląd ładowar-

ki sprawia, że będzie także dobrze prezentowała się jako wyposażenie biura czy  

sali konferencyjnej. 

Oczywiście w przypadku ładowarki 
wygląd urządzenia nie jest cechą najważniejszą. To, czym się JUP50 wyróżnia, 

to zdolność jednoczesnego ładowania nawet pięciu urządzeń poprzez porty USB 

i wyposażenie w technologię dostosowującą moc w każdym porcie do potrzeb 

podłączonego urządzenia. Każdy port jest w stanie dostarczyć prąd ładowania 

o natężeniu do 2,4 ampera, dzięki czemu można podłączyć do ładowania zarówno 

opaskę fitnesową, smartwatcha, iPhone’a (lub inny telefon komórkowy), jak i tablet. 

1,5-metrowy kabel zasilający w zupełności wystarczy, żeby położyć ładowarkę  

na biurku lub podłączyć ją w trudno dostępnym miejscu. 

Ładowarka USB posiada zabezpieczenie nadprądowe, przeciwprzepięciowe i prze-

ciwzwarciowe. Średni czas bezawaryjnej pracy został określony na 50.000 godzin. 

http://www.j5create.com/our-products/power-charger/jup50.html
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KANGAROO CC
REMEK RYCHLEWSKI 

http://twitter.com/rzog


91TESTY

Jeśli praca na Mac  
weszła Ci już w krew
i zastanawiasz się, jak by stać się bardziej mobilnym, ciekawym rozwiązaniem jest 

migracja swojego środowiska dalej, czyli praca iPad only. Wiele osób nie potrzebuje 

na co dzień „dorosłego” systemu operacyjnego. Większość naszych codziennych 

czynności doskonale można wykonywać przy pomocy prostszych narzędzi.

W tym momencie pojawia się w większości głów wątpliwość. Co się stanie, jeśli 

jednak będę potrzebował czegoś więcej niż iOS, np. systemu z dostępem do mana-

gera plików? Oczywiście można się posłużyć pulpitem zdalnym, aby uzyskać dostęp 

do swojego Maca lub jakiejś innej maszyny jako swoistego wyjścia awaryjnego. 

Pracownicy firmy InFocus mają jednak inny pomysł na poradzenie sobie z taką 

sytuacją. Pod koniec 2015 roku pokazali światu Kangaroo CC. Jest to PeCet zbliżony 

rozmiarami do smartfona. Działa on pod kontrolą systemu Windows 10, ale oferuje 

pewne niespodzianki dla macowych wyjadaczy.

Świat widział już wszelkiej maści i  rodzaju komputery PC. Od monstrualnych 

wież z  mnóstwem wiatraków po miniaturki niewiele większe od pendrive’a. 

Pomysł InFocus wydaje mi się strzałem w dziesiątkę. Kangaroo CC ma wymiary 

157,7x80,5x12,9mm i waży zaledwie 200 gramów. Wewnątrz, jak przystało na urzą-

dzenie mobilne, znajduje się oczywiście akumulator pozwalający wg producenta 

na 4 godziny pracy (w praktyce raczej 2), procesor 1,44 GHz Atom, 2 GB RAM-u   
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i 32 GB SSD. Nie jest to może wiele, ale w praktyce sprawuje się dość żwawo.  

Ten opis odnosi się do wersji podstawowej. Mocniejsza wersja zawiera dwukrotnie 

więcej pamięci RAM i SSD, jest o 60 $ droższa, ale co zaskakujące — nie posiada 

licencji na Windows 10. 

Komputerek składa się z 2 części 
Jednostka główna posiada włącznik, czytnik linii papilarnych (zgodny z Windows 

Hello), slot na karty mSD, złącze zasilania micro USB, przycisk aktywacji wewnętrz-

nego HotSpota oraz złącze Dock. Ten natomiast zawiera złącze ładowania 12 V,  

po jednym porcie USB 2.0 i 3.0 oraz złącze HDMI. Korzystanie z Kangaroo bez Docka 

mija się w zasadzie z celem. Jednak jego wydzielenie daje producentowi możliwość 

łatwo upgrade’u I/O, a użytkownik po dokupieniu kilku sztuk może łatwo przenosić 

swój komputer pomiędzy kilkoma lokalizacjami.

Nie wspomniałem jeszcze, jaka cecha jest kluczowa dla Kangaroo CC. Najważniejsza 

jest cena! Kosztuje on jedynie 99 $. Podobnie jak przy Raspberry Pi to właśnie cena, 

a nie szczegóły techniczne decydują o znaczeniu urządzenia. Miałem w rękach 

wiele komputerów PC od nisko wydajnych po prawdziwe rakiety i mogę z pełnym 

przekonaniem stwierdzić, że jest to najlepszy sprzęt, biorąc pod uwagę stosunek 

możliwości do ceny. Sceptycy mogą stwierdzić, że jest to coś pomiędzy Intel NUC 

a Compute Stick i trzeba im przyznać rację, jednak uważam to za zaletę, a nie wadę.
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99 $

www.kangaroo.cc

 − Używa iPada jako monitora
 − Mały
 − Bardzo konkurencyjna cena

 − Brak dystrybucji 
w Polsce

 − Problematyczne 
zasilanie
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No dobrze, 
ale czemu piszę o iPad only, potem chcę go zastąpić miniaturowym pecetem? Otóż 

iPad doskonale sprawdza się jako monitor dla takiego komputerka. Producent zapew-

nia darmową aplikację dla iPad o nazwie PC Link. Można równie łatwo korzystać 

z innych tego typu programów np. Duet, Twomon USB czy nawet TeamViewer. Żaden 

z wirtualnych monitorów nie ma niestety wsparcia dla klawiatury podłączonej do 

iPada. Trzeba się więc przełączać na klawiaturę bluetooth lub posiłkować się ekra-

nową wbudowaną w system Windows. Problem wydaje się jednak przejściowy. Air 

Display 2 i 3 wspierają klawiaturę podłączoną do iOS, ale jeszcze pracują nad obsłu-

gą sterowników do Windows 10. Natomiast autorzy Duet wspominali mi, że obsługę 

klawiatury mają w planach na przyszłość. Pozostaje czekać lub używać TeamViewera.

Niestety, konstrukcja  
nie jest pozbawiona wad
Zasilanie przez złącze micro USB mija się z celem. Kangurek szybciej traci energię, 

niż zdąży się ładować. Niestety 2,1 A, które oferuje USB, to stanowczo zbyt mało. 

Kolejnym minusem jest dołączany zasilacz. Działa wyśmienicie, ale ma nietypo-

wą wtyczkę. Jeśli więc zamarzysz używać tego komputera mobilnie, a żal Ci 40 $  

na kolejny hub, będziesz musiał znaleźć w torbie miejsce zarówno dla samego Huba, 

jak i zasilacza do niego.

Podsumowując
Kangaroo CC używam intensywnie od połowy grudnia. Przeniosłem na niego 

niezbędne mi aplikacje, które wcześniej pracowały na Windows pod Parallels.  

Nie działają tak szybko jak na moim MacBooku Pro, jednak są definitywnie używal-

ne. Nie jestem szczególnie lightowym userem, ale mimo to doskonale potrafię sobie 

zorganizować pracę na iPad Pro, pozostawiając Maca w domu, i robię to bardzo regu-

larnie. Do pracy potrzebuję czasem aplikacji z Windows. Zdarza się też, że jakiejś 

z pozoru błahej czynności nie da się wykonać na iPadzie. Kangurek doskonale ratuje 

mnie z takich opresji. Nie jest to nawet kompromis z mojej strony spowodowany 

chęcią noszenia mniejszej torby. Wiele codziennych moich czynności wykonuje się 

przyjemniej na tablecie, ale to już historia na inny artykuł.

http://www.kangaroo.cc
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TP-LINK ARCHER C2600
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Przed domową siecią stawiane są coraz trudniejsze wyzwania. Do niedawna jeden 

komputer wypełniał przestrzeń mieszkalnego zaplecza internetowego. Dziś prak-

tycznie nie ma urządzenia, które nie pobiera danych z internetu. Tablet, telefon, 

Apple TV, a nawet słuchanie muzyki wymaga od nas stałego dostępu do informacji 

z sieci. Nasze routery, które do niedawna mogły szczycić się ogromną wydajnością, 

dziś ledwo co utrzymują odpowiednią jakość transferu danych. 

Wygląd i funkcje
Nowy router TP-Link przyciąga uwagę. Niewątpliwie cztery anteny dodają urządze-

niu poważnego wyglądu. Podobnie zresztą jak gabaryty, które sprawiają, że AC2600 

nie należy do małych urządzeń sieciowych. Czarny kolor jest chyba najbardziej 

uniwersalny, który będzie pasował do większości wystroju. Srebrna obwoluta wokół 

urządzenia dodaje delikatnego stylu, nie będąc równocześnie zbyt majestatyczna, 

przez co urządzenie powinno się nam spodobać.

W konstrukcji urządzenia widać, że TP-Link ma duże doświadczenie w zakresie 

urządzeń sieciowych, jak również fakt, że model ten jest tworzony dla użytkowni-

ków bardziej wymagających. Na obudowie świecą ikony informujące o statusie pracy 
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urządzenia. Dwa porty USB 3.0 mogą obsłużyć drukarkę lub być źródłem podłącze-

nia dysku z danymi, aby móc je następnie współdzielić w sieci. Nie mogło zabraknąć 

tu przycisku WPS (Wi-Fi Protected Setup) pozwalający podłączyć w bezpieczny 

sposób urządzenia bez konieczności podawania hasła. Ja jednak najbardziej doce-

niam przycisk umożliwiający wyłączenie dostępu do sieci Wi-Fi. Jeśli jesteśmy 

bardzo wyczuleni na to, kto i kiedy może dostać się do naszej sieci bezprzewodowej, 

to ten guzik powinien być rozwiązaniem naszych wszystkich problemów z bezpie-

czeństwem. Na tylnej obudowie znajdziemy cztery złącza sieciowe Ethernet oraz 

WAN do podłączenia internetu. Porty te są od siebie oddalone, więc nie ma mowy  

o pomyleniu portów, chociaż wyglądają identycznie.

Moc technologii
TP-Link Archer C2600 napędza dwurdzeniowy procesor o częstotliwości takto-

wania 1,4 GHz. Jest to na tyle wydajna konstrukcja, że nawet przy podłączeniu  

6 urządzeń nie miałem wrażenia „zamrożeń” w działaniu. Jednym z najważniej-

szych układów zastosowanych w routerze jest Qualcomm MU | EFX odpowiedzialny 

za funkcję Multi-User Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO). Podczas  

przeprowadzonych testów wydajność transferu po sieci wynosiła przy zakresie  
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2,4 GHz — około 150 Mbps, zaś przy częstotliwości 5 GHz prędkość rosła już do  

450 Mbps. Wyniki te zapewniają płynne oglądanie filmów 4K i wydajny transfer danych.  

W moim przypadku całkowicie odeszły problemy z obsługą Skype’a gdy w pokoju 

obok oglądano film w wysokiej rozdzielczości na Netflixie (materiał wideo pobierany 

z sieci). Stabilność transferu, jaką oferuje router na kilku urządzeniach pobierają-

cych równocześnie dane z sieci, jest bardzo odczuwalna. Jedna rzecz nieco mnie 

rozczarowała — zasięg rozsiewany przez router. Chociaż znacznie lepszy niż to,  

co do tej pory uzyskiwałem, to jednak liczyłem na lepsze osiągi czterech anten 

zamontowanych w Archosie.

Konfiguracja i zarządzanie
W większości przypadków, z jakimi się spotkałem, panel administratora, gdzie 

możemy konfigurować urządzenia sieciowe, był mało przyjemny wizualnie. TP-Link 

zmienia ten obraz, oferując nam bardzo miłą dla oka przestrzeń konfiguracji.  

To pierwsze odczucie po podłączeniu komputera do sieci i zalogowaniu się 

pod adresem. Konfigurację również przejdziemy bezproblemowa. Sekcja Basic 

(Podstawy) poprowadzi nas za rękę przy ustalaniu parametrów urządzenia,  

a tak naprawdę wystarczy wybierać „Dalej”, potwierdzając automatyczne wyszuki-

wanie parametrów.

http://tplinkwifi.net
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ok. 800 zł

www.tp-link.com.pl

 + Mocny procesor
 + Technologia MU-MIMO
 + Dwurdzeniowy procesor 1,4 GHz
 + Aplikacja Tether
 + Jakość wykonania

 − Dobry, ale nie imponu-
jący zasięg jak  
na 4 anteny
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Niesamowicie wygodnym rozwiązaniem jest aplikacja TP-Link Tether pozwala-

jąca zarządzać podstawowymi funkcjami routera. Jednak dla mnie najcenniejsze  

w korzystaniu z programu jest nadzór i kontrola nad użytkownikami wpiętymi  

do internetu przez mojego TP-Linka. Na przejrzystym grafie mam dostęp do wszyst-

kich sprzętów i jednym dotknięciem ekranu mogę zablokować dostęp do sieci lub 

sprawdzić parametry komputera. Program doskonale spełnia swoje zadanie, stając 

się niezastąpionym uzupełnieniem panelu administratora.

Dla wymagających. Dla Ciebie
TP-Link Archer C2600 podnosi wysoko poprzeczkę dla domowych urządzeń 

sieciowych. Router z mocnym procesorem, wydajnym układem do obsługiwania 

wielu sprzętów równocześnie — Qualcomm MU EFX oraz wygodnym sposobem 

konfiguracji (to najmocniejsze atuty tego urządzenia). AC2600 sprosta wszystkim 

wyzwaniom cyfrowego mieszkania, oferując wysokie parametry transferu i solidne  

wykonania sprzętu.

http://www.tp-link.com.pl/products/details/Archer-C2600.html
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SAMSUNG  
PORTABLE SSD T3
REMEK RYCHLEWSKI 
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Firma Samsung od lat
jest jednym z liderów w produkcji pamięci Flash. Produkowane przez nich dyski 

twarde z serii EVO i PRO zdobyły sobie wielu zwolenników, ponieważ łączą w sobie 

dużą wydajność i konkurencyjną cenę. Dzięki wbudowanym SSD wydajność kupo-

wanych dziś maszyn wyraźnie się zwiększyła, ale niestety pamięci zewnętrze 

dalej nie należą do szybkich i pojemnych. Dzięki nowym wydajnym złączom oraz 

ze względu na problemy z wymianą wbudowanej pamięci masowej u niektórych 

producentów posiadanie szybkiej pamięci zewnętrznej stało się bardzo pożąda-

ne. Oczywiście wielu mniejszych i większych producentów zaczęło wkładać dyski 

SSD do obudów USB, jednak zwykle nie było to rozwiązanie szczególnie szybkie. 

Większość kontrolerów SATA-USB3 było projektowanych z myślą o tradycyjnych 

dyskach twardych i nie oferowało wydajności większej niż 150MB/s.

Jedną z  pierwszych przyzwoitych pamięci masowych SSD był LaCie Rugged 

Thunderbolt, który oferował również podłączenie przez USB 3.0. Ale nie dajcie się 

zwieść mitycznemu Thunderboltowi. Ten dysk działał szybciej podłączony przez 

USB! Ważył 280 gramów i był naprawdę ogromny jak na konstrukcję zbudowaną 

w oparciu o HDD 2,5”.



101TESTY

W zeszłym roku pojawiła się jednak pierwsza naprawdę ciekawa alternatywa dla tych 

konstrukcji: seria dysków Samsung T1. Łączyły one w sobie zalety dysków z serii SSD 

Evo 850 z interfejsem m.2 z wydajnością złącza USB 3.0. Wspierały również sprzę-

towe szyfrowanie, oferowały wydajności rzadko spotykane na zewnątrz komputera 

i to wszytko przy masie zaledwie 25 gramów.

W tym roku Samsung pokazał 
następcę tego produktu — dysk T3. Łączy on w sobie zalety poprzednika i wnosi 

pewien powiew świeżości. Wymiary nie uległy dużym zmianom; dalej jest wielkości 

wizytówki. Ulepszono obudowę, teraz dzięki metalowej obudowie jest odporny na 

upadki, co niestety zwiększyło masę do 51 gramów. Jednak jest to wciąż więcej niż 

akceptowalne. Co najważniejsze, zrezygnowano ze złącza micro USB 3.0 na rzecz 

nowego USB Type-C. Niestety, w tym przypadku Samsung poszedł na kompromis 

i wspiera tylko jego wersję 5Gps, co może tłumaczyć ograniczoną wydajnością 

użytego SSD. W komplecie znajduje się jeszcze kabel do podłączenia ze standardo-

wym gniazdem USB 3.0 typu A.
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od 559 zł (250 GB)

www.samsung.com

 + Szybki
 + Mały i lekki
 + Odporny na upadki
 + Szyfrowany
 + Złącze USB Type-C

 − USB 3.1 (Gen.1, Czyli 
jedynie 5Gbps);)

 − Brak kabla USB Type-C 
w zestawie

 − Brak etui
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Samsung Portable SSD T3 
występuje w czterech wariantach pojemności od 250 GB po astronomiczną wiel-

kość 2 TB. Producent oferuje we wszystkich modelach sprzętowe szyfrowanie 

algorytmem AES 256-bit. Wymaga to przy instalacji w OS X (i Windows) specjalnego 

sterownika, który prosi o podanie hasła przy podpięciu dysku. Do czasu przeprowa-

dzenia udanej autentykacji mamy do dyspozycji tylko małą partycję, gdzie producent 

umieścił sterowniki do obydwu systemów. 

Szyfrowanie z racji tego, że przeprowadzane jest sprzętowo, nie ma najmniejszego 

wpływu na wydajność pracy. Co ciekawe, dysk współpracuje również z urządza-

niami mobilnymi. Są to jednak jedynie wybrane urządzenia działające pod kontrolą 

Androida.

Dysk według producenta 
oferuje transfer na poziomie 450 MB/s. W moich testach wersji 1 TB zapis wynosił 

XXX MB/s a odczyt XXX MB/s. Aktualnie pracuję na komputerze wyposażonym 

w 500 GB SSD, ale poważnie zastawiałem się, aby podczas kolejnego (mam nadzie-

ję że już czerwcowego) zakupu wybrać opcję 1 TB. Jednak podczas kupna obecnej 

generacji MacBook Pro 15” wymiana 500 GB dysku twardego na 1 TB to wydatek aż 

2400 zł, a za tę cenę mogę kupić 2 TB od Samsunga! Prędkość oraz wielkość samego 

napędu zmienia całkowicie perspektywę użycia pamięci masowych. Nie stanowi już 

problemu ich transport, ponieważ nie jest to kolejny gigantyczny klamot do nosze-

nia, który w dodatku może się popsuć przy byle puknięciu. Na swoim trzymam całą 

bibliotekę zdjęć, kolekcję kilkunastu maszyn wirtualnych potrzebach mi do pracy 

i wiele ciężkich a czasem przydatnych plików. Zachęcam wszystkich do przymiarki 

tej nowoczesnej, małej i wydajnej pamięci masowej. 

Jeśli natomiast z jakiegoś powodu 
nie podoba Ci się to rozwiązanie, a wciąż chciałbyś się zaopatrzyć w wydajny 

zewnętrzny SSD, to ciekawą alternatywą dla oferty Samsunga jest produkt Sandisk 

Extreme 900 Portable SSD lub jego starsi bracia z serii 500 i 510. Pierwszy oferuje 

wydajność 850 MB/s, ale jest wyraźnie większy. Pozostałe mają podobne wymiary 

i wagę, ale ustępują Samsungowi w wydajności i oferowanych pojemnościach.

http://www.samsung.com/pl/consumer/memory-storage/ssd/? filId=1&filItemId=3
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HEOS 3 H2
KUBA BARAN
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Rodzina produktów marki Heos stanowi pokaźną grupę. Po ostatnich testach najniż-

szego modelu oznaczonego numerem 1 czas na jego większego brata. Przez ostatnie 

tygodnie miałem przyjemność testować parę głośników Heos 3 HS2. Mimo że to 

skok o zaledwie jedną pozycję w drabince produktów należących do tego systemu, 

miałem do czynienia ze sprzętem zupełnie innym od swojego młodszego brata. 

Większe gabaryty umożliwiły stworzenie głośnika, który potrafi zadziwić swoją 

dynamiką i uniwersalnością, jeśli idzie o nagłaśnianie pomieszczeń. Co prawda, 

taka zmiana nie obyła się bez pewnych kompromisów, jednak o tym za chwilę.

Wygląd
Pierwsze, co rzuca się oczy, to strona wizualna. Ewidentne nawiązanie do klasycz-

nych głośników, które wynika z zastosowania powszechnie wykorzystywanych 

materiałowych maskownic, rzuciło mi się w oczy zaraz po rozpakowaniu urządze-

nia. Nie zastosowano tutaj aluminiowego frontu tak jak w niższym modelu. Wynika 

to z faktu, że Heos 3 nie jest przewidziany jako urządzenie, które ma być wykorzy-

stywane w warunkach polowych, więc odporność na uszkodzenia mechaniczne 

zeszła tutaj na drugi plan. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby towarzyszył 

nam on w ogrodzie, jednak należy uważać, aby nie doprowadzić do przypadkowego 

zalania urządzenia. Nie ma tutaj także możliwości zasilania z modułu bateryjnego.
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Standardowo dostępna kolorystyka została ograniczona do bieli oraz czarni,  

co w mojej ocenie jest w całkowicie wystarczające. Cechą charakterystyczną tego 

urządzenia jest dowolność ustawienia. Głośnik może być postawiony zarów-

no pionowo, jak i poziomo, co bez wątpienia ułatwi jego optymalne ulokowanie 

w pomieszczeniu. Należy jednak pamiętać, że w aplikacji obsługującej system nale-

ży wskazać orientację głośnika. W zależności od ułożenia posiada on odpowiednio 

dostosowane strojenie, które ma zapewnić najlepszy możliwy dźwięk. 

Klasycznie dla linii Heos jedyne przyciski, jakie znajdują się na urządzeniu, to kontro-

la głośności oraz przycisk umożliwiający wyciszenie systemu. Gniazdo zasilania 

oraz porty połączeniowe są ukryte z tyłu. Model 3 HS 2 nie stanowi wyjątku i posiada 

wszystkie interfejsy połączeniowe, jakie mają pozostałe produkty tego systemu.

Dźwięk
Pierwsze wrażenie po odpaleniu głośnika Heos 3 to zaskoczenie wynikające z ilości 

basu, jaki są one w stanie wyprodukować. Przy wyższych poziomach głośności 

potrafi on wprawdzie wymykać się spod kontroli, jednak w ogólnym rozrachun-

ku nadaje to całości dość dynamiczny charakter. Ta specyfika zdecydowanie daje  

do zrozumienia, że został on fabrycznie przygotowany do średnich i dużych pomiesz-

czeń. Mimo swoich małych gabarytów jest w stanie wypełnić dźwiękiem całkiem 

spore powierzchnie.

Ta mocno basowa sygnatura dźwięku nie wpływa zbyt dobrze na tony średnie 

i wysokie. Nie są one tak czyste i klarowne, jak z reguły oczekuje się od produktów 

firmy Denon. Stanowi to pewien kompromis, który jak widać, postanowili zasto-

sować akustycy projektujący sprzęt. Nie zmienia to jednak faktu, że brzmienie jest 

dość przyjemne i nie ma, poza wspomnianymi kłopotami, większych mankamen-

tów. Jestem pewien, że dla sporego grona osób ta specyfika nie będzie stanowiła 

problemu.

Jak łatwo się domyślić, Heos 3 najlepiej radzi sobie w sytuacji, kiedy jest zestawiony 

w parę. Tryb stereofoniczny działa znakomicie i ogólny odbiór dźwięku znacząco 

zyskuje. Świetna separacja kanałów i generowana scena potrafią zrobić wrażenie. 

Z tego względu w miarę możliwości polecam właśnie taką konfigurację.

Podsumowując, wyjątkowo mocny i solidny bas, który dla wielu może być atutem, 

jest jednocześnie bolączką głośnika Heos 3. Przy wysokich poziomach głośności 

wprowadza on obudowę w spory rezonans, co generuje zniekształcenia. Dodatkowo 

swoją dominacją przyćmiewa momentami odpowiednią reprodukcję tonów średnich 

i wysokich. Z moich testów wynika jednak, że odpowiednia zmiana w korektorze 

dźwięku potrafi skutecznie zniwelować ten problem. Niestety, w dużych pomiesz-

czeniach poziomu generowanego basu nie da się odpowiednio obniżyć bez utraty 

dynamiki. W takiej sytuacji warto jednak pomyśleć o bardziej wydajnym modelu 

głośnika z wyższej serii.Dla kogo?



Mimo że nie jest to  
najtańszy produkt, 
w jaki możemy się zaopatrzyć, chcąc sprawdzić rozwiązanie multiroom w wyda-

niu firmy Denon, to uważam, że właśnie Heos 3 stanowi model wejściowy. Jest to 

dość klasyczny głośnik, który realizuje aktualny trend na bezprzewodowe rozwią-

zania nagłaśniające. Jego solidny zapas dynamiki pozwoli nagłośnić dość duże 

pomieszczenia, a po drobnych korektach najniższych pasm z powodzeniem można 

zastosować go też w mniejszych pokojach. Jak już wspominałem, optymalnie będzie 

stworzyć parę, która zagwarantuje stereofonię. W takim przypadku Heos 3 HS 2 

stanie się bardzo konkurencyjnym zestawem odsłuchowym.
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http://dobryslownik.pl
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Większość z Was doskonale wie, 
czym są audiobooki
Od momentu gdy tylko zagościły one w naszym kraju, bardzo szybko zdobyły ogrom-

ną popularność, a wiele aktywnych osób wręcz nie potrafi sobie wyobrazić bez nich 

życia. W trakcie jazdy do pracy lub szkoły, treningu czy sprzątania słuchają przygód 

swych ulubionych bohaterów. Za to mało kto wie, że audiobooki jako tzw. książki 

mówione są obecne w Polsce od kilkudziesięciu lat. Są one doskonałym przykładem 

na to, jak z technologii opracowanej dla osób niepełnosprawnych bardzo chętnie 

korzystają wszyscy ludzie.

W Polsce już od lat 60. 
XX wieku książki mówione nagrywano na kasety i wypożyczano osobom niewido-

mym. Zresztą podobnie jest do dziś. Oczywiście obecnie tradycyjne kasety najczęściej 

zastępowane są kartami pamięci lub udostępnianiem nagrań w sieci, łącznie ze stre-

amingiem audiobooków. Aktualnie niewidomi, tak jak inni czytelnicy, mogą także 

kupować książki audio w zwykłych księgarniach. Niestety, zarówno niewidomi,  

jak i osoby widzące mają ten sam, trudny do rozwiązania problem — zbyt mała ilość 

audiobooków.
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Bardzo często okazuje się, iż na rynku pojawia się tylko pierwszy tytuł danego cyklu 

powieściowego w formie audiobooka, a pozostałe części wydawane są na papierze 

bądź jako publikacja elektroniczna. I choć jedni lubią zapach świeżo wydrukowanej 

książki i szelest papieru, drudzy poręczność i niskie ceny e-booków, to ani jednych, 

ani drugich książek nie posłuchamy w trakcie jazdy na rowerze, biegania, praso-

wania czy po prostu jako kołysanki do snu. Na szczęście z pomocą przychodzi nam 

system OS X.

Niewielu właścicieli komputerów Apple zdaje sobie sprawę, iż korzystając 

z dostępnych w środowisku OS X funkcji ułatwień dostępu, ze zwykłej publikacji 

elektronicznej sami sobie mogą stworzyć syntetycznego audiobooka. Jeśli więc 

znajdziecie się w podobnej do opisanej sytuacji, że długo wyczekiwany tytuł pojawił 

się wyłącznie w formie elektronicznej, kupujcie e-booka i do roboty.

Działający w systemie OS X Terminal posiada bardzo wiele funkcji, a jedną z nich 

jest komenda Say. Za jej pomocą zmusimy nasz system do tworzenia syntetycznych 

audiobooków. Do dyspozycji mamy kilka parametrów. Przykładowo -f umożliwia 

wskazanie ścieżki do pliku wejściowego, a -o do pliku wyjściowego. Pliki wyjściowe 

mogą mieć różne formaty, m.in. aac, m4a czy applowski aiff.

Krok Pierwszy
Na początek, jeśli jeszcze go nie posiadamy, musimy pobrać sobie jakiś syntetycz-

ny głos systemowy. W tym celu odwiedzamy Preferencje Systemowe/Dyktowanie 

i Mowa/Synteza Mowy. Zainstalować możemy dwa polskie głosy żeńskie, Zosię i Ewę. 

Użytkownicy starszych systemów do dyspozycji mają jeszcze Agatę. W tym samym 

miejscu możemy odsłuchać każdy z głosów oraz suwakiem ustawić tempo, w jakim 

odczytywany będzie nasz audiobook. Oczywiście jeśli planujemy czytać audiobooki 

nie napisane po polsku, na liście znajdziemy także głosy w ponad dwudziestu języ-

kach, zarówno męskie, jak i żeńskie. Na pewno pierwszy kontakt z syntezą mowy 

będzie dziwny dla nieprzyzwyczajonego ucha. Jednak po odpowiednim dobraniu 

tempa syntezy i po kilkunastu minutach słuchania, każdy zacznie się przyzwyczajać.

Krok Drugi
Teraz sprawdzamy, czy nasz plik posiada kodowanie UTF8. Ponieważ to kodowa-

nie jest standardowe, wszystkie pliki, w tym również te w formacie EPub, powinny 

je posiadać. Bywa jednak różnie, więc gdyby nasz plik ma kodowanie Windows, 

to musimy go sobie przekonwertować na UTF8. Warto w tym miejscu również 

wspomnieć, iż jedynie pliki w formacie TXT nie generują żadnych dodatkowych 

problemów przy tworzeniu audiobooka. Pliki w innych formatach, w zależności od 

źródła pochodzenia, mogą być obarczone jakimś niestandardowym formatowaniem 

wywołującym błędy.
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Krok Trzeci
Z poziomu Findera otwieramy katalog zawierający naszą publikację elektronicz-

ną i uruchamiamy Terminal. W pole edycyjne wpisujemy lub wklejamy wcześniej 

przygotowaną komendę:

say -f nazwa_pliku_wejsciowego.rozszerzenie -o nazwa_pliku_wyjsciowego.rozszerzenie

Po jej wpisaniu naciskamy Enter i już. Po chwili obok pliku pierwotnego pojawi się 

plik naszego audiobooka z rozszerzeniem np. m4a. Teraz jeszcze tylko otwieramy 

go w iTunes, szybka synchronizacja z naszym iPhone’em lub Szufelką i możemy 

wybrać się na wieczorną przebieżkę, delektując się najnowszym bestselerem.

Żeby nie być gołosłownym, a także żebyście mieli możliwość przekonania się że to 

działa, przedstawiam fragment Mój Mac Magazyn czytanego przez systemową Zosię. 

Oczywiście w ten sam sposób możemy czytać dowolne dokumenty elektroniczne. 

Nie tylko beletrystykę, ale również gazety, własne notatki, podręczniki czy inne 

lektury obowiązkowe. Korzystajmy z tego, iż Apple pozwala nam wygodnie łączyć 

przyjemne z pożytecznym i pożyteczne ze zdrowym.

ZDJĘCIA: 
pixabay.com
fotolia.com
str. 108 @blackday

https://dl.dropboxusercontent.com/u/23772412/FragmentWywiaduMMM2016.04.m4a
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Architektura jest jednym z najchętniej eksplorowanych tematów fotograficznych, 

z jakimi można się spotkać, przeglądając instagramowe galerie zdjęć mobilnych. 

Charakterystyczne, niepowtarzalne w swoim kształcie barokowe kamienice, średnio-

wieczne zamczyska czy nowoczesne, architektonicznie minimalistyczne biurowce 

potrafią zachwycić niespotykaną formą, różnorodnością detali, symetrią lub fakturą 

ścian. Codziennie mijamy dziesiątki różnorodnych budynków — kamienic, wieżow-

ców, domków jednorodzinnych, itp. Od czasu do czasu jeden z nich wpadnie nam 

w oko dzięki swojej niepowtarzalnej stylistyce i detalom. Nic prostszego jak tylko 

wyciągnąć iPhone’a z kieszeni i pstryknąć zdjęcie interesującego budynku. Dlaczego 

w takim razie później, gdy na spokojnie przeglądamy własne zdjęcia w domowym 

zaciszu, te sfotografowane budynki już tak nie zachwycają i nie przyciągają uwagi? 

Pomijając oczywiste błędy, takie jak niedoświetlenie lub prześwietlenie zdjęcia, 

nieostrość wywołaną poruszeniem aparatu czy ewidentne błędy kompozycji, 

przyczyn takiego stanu może być wiele, do najczęstszych należą: zbyt szeroki lub 

zbyt wąski kadr, syndrom „walących się ścian” czy brak motywu przewodniego.  

Jak wobec tego fotografować iPhone’em, żeby uzyskać satysfakcjonujące kadry?

Trzy pytania na początek
Szeroki kąt, duża głębia ostrości i brak zoomu optycznego mogą stanowić spore 

wyzwanie dla fotografa, który chce pokazać na zdjęciach wybrane detale budynku. 

Dlatego też zanim fotograf uwieczni interesujący budynek na zdjęciach, powinien 

zastanowić się, co w tym budynku tak naprawdę zwróciło jego uwagę — niepo-

wtarzalna bryła obiektu czy raczej drobny detal na ścianie? Kolor ścian czy ich 

faktura? Znając odpowiedź na to pytanie, może postawić sobie kolejne: czy z miej-

sca, w  którym stoi, może sfotografować interesujący element w  taki sposób,  

żeby ograniczyć późniejszą edycję zdjęcia do minimum? 
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I trzecie pytanie: czy w kadrze znajdują się elementy niepotrzebne, zaburzające 

odbiór zdjęcia? Wszystkie te trzy pytanie mają jeden wspólny cel — sprawić, żeby 

fotograf spojrzał na budynek w taki sposób, w jaki „patrzy” obiektyw smartfona. 

Fotografuj od dołu...
Najłatwiejszym sposobem na sfotografowanie całego budynku jest klasyczne 

spojrzenie „od dołu”. Dzięki temu nie dość, że możemy zmieścić obiekt w kadrze,  

to dodatkowo dzięki schodzącym się ku górze krawędziom budynku uzyskujemy 

ciekawy efekt linii wiodących, które prowadzą wzrok odbiorcy poprzez całe zdjęcie.
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...albo „na wprost”
Innym sposobem może być sfotografowanie fasady budynku w  taki sposób,  

aby uzyskać efekt symetrii, w czym pomagają regularne kształty elementów budyn-

ku — okien, drzwi itp. Dla większego efektu można wyczekać na moment, gdy 

w zasięgu obiektywu pojawi się człowiek, który dopełni kadr, stworzy odniesienie 

do skali budynku i doda nieco dynamiki do obrazu. Jeśli fotografujemy budy-

nek z relatywnie niewielkiej odległości, z pewnością w efekcie uzyskamy zdjęcie,  

na którym ściany budynku w górnej części zdjęcia schodzą się ku sobie. O ile 

w przypadku celowego fotografowania „z dołu” zupełnie to nie przeszkadza, o tyle 

przy fotografowaniu fasady „na wprost” warto w postprodukcji zadbać o poprawie-

nie perspektywy. Znakomicie do tego nadają się aplikacje SKRWT lub FrontView,  

ale podobny efekt uzyskamy w VSCO lub nawet w Instagramie. 

Szukaj symetrii!
Skoro poruszyliśmy temat symetrii, to chciałbym w  tym miejscu wspomnieć 

o ciekawych efektach, które można osiągnąć dzięki wykorzystaniu odbicia budynku 

w wodzie (jeziorze, wolno płynącej rzece lub nawet w kałuży) i w szklanej fasa-

dzie innego budynku. Klasyczna fotografia oparta na kompozycji symetrycznej jest 

podzielona na dwie jednakowe części, z której jedna przedstawia rzeczywisty obraz 

budynku, a druga jest jego odbitą wersją. Takie zdjęcie przyciąga uwagę i sprawia 

wrażenie bardzo uporządkowanego, jest jednak nieco zbyt statyczne, by zachwycić 

na dłuższą metę. 
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Lustrzane odbicie budynku może okazać się bardziej plastyczne i  ciekawsze  

od rzeczywistego obiektu, toteż czasami usuwa się z pola widzenia tę rzeczywistą 

wersję obiektu, koncentrując się na jego odbiciu. Tracąc efekt symetrii uzyskujemy 

dużo bardziej kreatywne podejście do fotografii architektury. 

Wejdź do środka!
Architektura nie ogranicza się tylko do fotografowania tego, co widać na zewnątrz 

budynku. Czasami trzeba zajrzeć do środka, żeby odkryć prawdziwe piękno ukryte 

za drzwiami wejściowymi. Jednym z najbardziej wdzięcznych i spektakularnych 

tematów zdjęć są spiralne klatki schodowe. Fotografując je z góry możemy uzyskać 

niezwykle geometryczny kadr z fantastycznym efektem głębi. Poczekaj na scho-

dzących w dół ludzi, albo poproś kolegów, żeby przeszli się schodami, żeby dodać 

mocny punkt kompozycji. Sfotografuj klatkę schodową od dołu, z dłońmi widoczny-

mi na poręczy, tworząc obraz oparty na niedopowiedzeniu i pewnej tajemniczości. 

Nowoczesne budownictwo także potrafi zaskoczyć niecodziennymi rozwiązaniami 

architektonicznymi, liniami, teksturą czy przepiękną grą świateł i cieni. 

Mniej znaczy więcej
Widzisz ciekawy detal? Ornament na ścianie, barwną mozaikę płytek ceramicz-

nych, interesujące okno (może nawet z wybitą szybą)? Nie zwlekaj i podejdź blisko, 

aby wypełnić kadr fotografowanym obiektem. Poszukaj powtarzających się wzorów, 
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symetrycznych form i inspirujących faktur. A może wyjrzyj przez rozbite okno 

i potraktuj je jako naturalne obramowanie? Nie próbuj zmieścić w kadrze wszystkiego, 

skup się na jednym elemencie i uczyń go centralnym punktem swojej kompozycji. 

Pamiętaj, że w fotografii mobilnej mniej znaczy więcej. I cały czas pamiętaj o tych 

podstawowych zasadach kompozycji, o których pisałem wcześniej: trójpodział, linie 

wiodące, symetria, minimalizm, naturalne obramowanie, mocny kontrast. Łącząc 

ze sobą podstawy kompozycji z kreatywnym spojrzeniem na fotografowany budy-

nek, w łatwy sposób uzyskasz zdjęcia, do których chętnie będziesz wracał jeszcze 

nie raz, czując, że w pełni oddają piękno budynku, który fotografowałeś. 
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QNAP.  
JAK DZIELIĆ SIĘ PLIKAMI CZ. VII
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Chyba każdy z użytkowników internetu co jakiś czas musi lub chce podzielić się 

z innymi swoimi plikami. Nie chodzi mi o zamieszczanie zdjęć czy filmów w porta-

lach społecznościowych, ale o dane, jakie nie powinny być publicznie dostępne.

Są na to sposoby
Metod radzenia sobie z tym problemem jest wiele. Gdy wszyscy zainteresowani są 

w pobliżu, możemy skopiować pliki na dysk zewnętrzny czy Pen Drive, przesłać Air 

Drop lub w sieci lokalnej. Jednak gdy chcemy podzielić się danymi z osobą od nas 

oddaloną, sprawy się komplikują. Z pomocą przychodzą serwisy oferujące prze-

strzeń na dane w „chmurach” jak DropBox, Google Drive, ale niestety mają one kilka 

wad. Po pierwsze przynajmniej jedna zainteresowana osoba musi mieć w danym 

serwisie konto. Serwisy tego typu mają zazwyczaj ograniczoną pojemność i limito-

wany transfer danych. Nasze pliki musimy najpierw przesłać do „chmury”, aby ktoś 

mógł je pobrać. Większość tych rozwiązań działa „w jedną stronę”.
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QNAP, czyli można łatwiej i lepiej
Zastosowanie QNAP-a do udostępniania plików „na życzenie” ma wiele zalet. Oto 

moja subiektywna lista przewag: Plików nie musimy nigdzie wysyłać, a nawet jeśli 

nie trzymamy ich jeszcze na naszym NAS QNAP, to wgramy je z komputera bardzo 

szybko, bo przez sieć lokalną. Nie martwimy się limitami pojemności usługi chmuro-

wej. Klient obdarowany „linkiem pobierania” obsłuży go z poziomu przeglądarki na 

komputerze, iPadzie lub iPhonie. Połączenia mogą być szyfrowane za pomocą SSL. 

Dla udostępnianych folderów można aktywować funkcję „ładowania”, czyli mamy 

łączność w obu kierunkach. Treści mogą być zabezpieczone hasłem i dostępne tylko 

przez określony czas. To samo można zrobić z poziomu aplikacji na iOS.

Jest też wada Wadą jest wykorzystanie naszego łącza internetowego, czyli jeżeli 

prędkość danych wychodzących, jaką oferuje nasz dostawca, jest zbyt mała, można 

spodziewać się spowolnienia działania internetu podczas wysyłania plików. Daje się 

to we znaki, jeżeli jednocześnie udostępniamy treści wielu osobom. Jednak nawet 

usługi chmurowe mają swoje limity transferu danych i zdarzało mi się je przekro-

czyć, co całkowicie blokowało możliwość udostępniania.

Jak to działa w praktyce
Jeżeli nie mamy stałego numeru IP od dostawcy internetu, to dobrze jest urucho-

mić usługę myQNAPCloud. Dzięki niej będziemy mogli posługiwać się wygodnym 

adresem, a QNAP sam zadba o aktualizację zmiennego numeru IP.
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Udostępniać możemy  
pojedyncze pliki, 
np. archiwa ZIP lub cale foldery. W tym drugim przypadku możemy również zezwa-

lać na ładowanie plików na nasz serwer. Mamy dwa sposoby, aby się do tego zabrać. 

Jeden to zalogowanie się do QNAP tradycyjnie za pomocą przeglądarki (metoda 

działa na komputerach, ale również w mobilnym Safari na iPadzie lub iPhonie, choć 

już mniej wygodnie), drugi to użycie aplikacji Qfile na iOS.

W przeglądarce logujemy się do QNAP, wchodzimy w File Station, zaznaczamy plik 

(pliki) lub folder, jaki chcemy dzielić, i klikamy w ikonę udostępniania, lub „control 

klik” i z kontekstowego menu wybieramy „Podziel się”. Najwygodniejsza jest opcja 

wygenerowania samego linku: „Utworzy tylko link udostępniania”.

W oknie, jakie się pojawi, wybieramy adres naszego QNAP-a. Może to być adres 

w sieci lokalnej (i tylko w niej użyteczny), publiczny IP (przydatny, gdy mam stały), 

adres naszego konta w myQNAPCloud (najczęściej go wybieram) lub CloudLink 

(wygodny, gdy mamy dynamicznie przydzielany IP i nie chcemy używać konta 

myQNAPCloud). Niżej możemy zmienić wyświetlaną odbiorcy nazwę linku w prze-

glądarce. Włączenie szyfrowania SSL jest mocno zalecane, ale jeżeli nie mamy 

wykupionych certyfikatów SSL dla naszego QNAP (obecnie około 45 $ za 3 lata),  

to po kliknięciu linka udostępniania przeglądarka wyświetli ostrzeżenie o niepo-

twierdzonym certyfikacie. Certyfikat (przydatny nie tylko w celu udostępniania 

plików) można wykupić na stronie myQANPCloud.com.

http://www.myqnapcloud.com
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Zaznaczenie opcji „Pozwól na wysyłanie plików do tego folderu” umożliwia przesyła-

nie przez osoby znające link plików bezpośrednio na nasz serwer. Jest to wyjątkowo 

wygodne rozwiązanie, gdy chcemy otrzymać pliki od kogoś. W przeglądarce kompu-

terowej lub mobilnej pojawia się opcja „Wgraj” i zaznaczone pliki są przesyłane  

do udostępnionej teczki na naszym QNAP-ie. Super! Gdy klikniemy „Więcej usta-

wień”, możemy wybrać czas ważności linku i zabezpieczyć go dodatkowo hasłem.

Listę aktualnie udostępnianych linków możemy zobaczyć w  File Station 

w  przeglądarce lub w  aplikacji Qfile. W  każdej chwili możemy link unieważnić  

— skasować. Dokładnie takie same możliwości udostępniania plików mamy w aplikacji  

Qfile na iOS.

Funkcja udostępniania plików  
i folderów w QNAP
przydaje mi się dość często, a jej dodatkową ogromną zaletą, jest to, że możemy 

udostępnić dane, nawet gdy jesteśmy daleko do naszego serwera. Wystarczy się  

na niego zalogować za pomocą aplikacji lub przez przeglądarkę i „sprawa załatwiona”.
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