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Możesz być zaskoczony,
że w  pudełku z  iPhone’em nie znajdziesz instrukcji obsługi. Apple wychodzi 

z założenia, że system iOS jest na tyle prosty, że nie potrzebujesz żadnej pomocy,  

aby swobodnie używać telefonu i iPada. To prawda. Jednak z biegiem czasu iOS 

rósł i zdobywał nowe możliwości. Stał się mocno rozbudowaną platformą oferującą 

nowe funkcjonalności dla wielu użytkowników. Niektóre są na wyciągnięcie ręki, 

ale skryte pod gestami, jakie musimy wykonać palcem na ekranie. Inne wymagają 

od nas bliższego poznania, ale w zamian za odrobinę wysiłku będziemy mogli szyb-

ciej pracować i optymalniej wykorzystywać sprzęt Apple. Właśnie te możliwości iOS 

chcemy przybliżyć Ci w tym numerze Mój Mac Magazyn. Chcemy, abyś po lektu-

rze tego wydania nie czuł się zakłopotany, użytkując iPhone’a lub iPada. Wierzymy,  

że w Twoich dłoniach jest najbardziej zaawansowany system operacyjny dla urzą-

dzeń przenośnych. My postaramy się uwolnić drzemiący w nim potencjał. 

Serdecznie pozdrawiam
Przemysław Marczyński
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MICHAŁ KORALEWSKI

NOWE WYZWANIA
Przed nami cały rok nowych możliwości, szans i nowych wyzwań. Można na nowo 

podjąć dawno porzucone zeszłoroczne postanowienia i z nowymi siłami rzucić się 

w wir nadchodzących wydarzeń. Zdjęcie wykonane iPhone’em SE na poznańskim 

lotnisku Ławica, edytowane w aplikacjach SKRWT i Nova.

https://twitter.com/m_koralewski
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Nowości sprzętowe

Synology Router RT2600ac

Bamboo Folio

Mujjo Sleeve MacBook Pro

Nowy router od Synology to zaawansowane urządzenie wyposa-

żone w dwurdzeniowy procesor 1,7 GHz zapewniający optymalną 

obsługę urządzeń w sieci. Wbudowany moduł Wi-Fi zapewnia 

transfery z prędkością 2,53 Gb/s z obsługą standardu 802.11ac 

i MU-MIMO. Router może się pochwalić wyjątkowym systemem 

Synology Router Manager (SRM), którego korzenie sięgają 

znanych rozwiązań DSM stosowanych w serwerach 

NAS tej firmy. Cena wynosi 210 € netto.

www.synology.com

Pokrowiec ten charakteryzuje się doskonałym połącze-

niem skóry i filcu. Kombinacja tych materiałów nadaje mu 

wyjątkowy charakter i wygląd. Dbałość w wykonaniu firmy 

Mujjo prawdziwie zachwyca. Użyty filc jest dostatecznie 

gruby, by zapewnić komputerowi bezpieczne dotarcie  

na miejsce. Jego cena to 69,90 €.

www.mujjo.com

Znany producent tabletów Wacom 

wprowadza na rynek cyfrowy notat-

nik. Bamboo Folio potrafi zamienić 

odręcznie robioną notatkę w plik cyfro-

wy. Wszystkie zapiski w łatwy sposób 

możemy przenieść do Dropboxa, 

Evernote lub OneNote. Wbudowana 

w urządzenie pamięć potrafi pomie-

ścić sto stron tworzonych notatek.

www.wacom.com

https://www.synology.com/pl-pl/products/RT2600ac
https://www.mujjo.com/sleeve-for-13-inch-macbook-pro-tan
http://www.wacom.com/en-us/products/smartpads/bamboo-folio
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Netflix
Aplikacja jednego z najpopularniejszych serwi-

sów świadczących usługi wideo otrzymała 

aktualizację. Od tej pory użytkownicy serwi-

su mogą pobrać na swoje urządzenie wybrany 

film. Dzięki takiemu rozwiązaniu w podroży nie 

ma potrzeby korzystania z sieci komórkowej 

do oglądania filmów, gdyż wszystkie odcinki 

ulubionych seriali zapisaliśmy na dysku.

CENA: Bezpłatny program, płatny abonament

Program w App Store

W rozgrywce turowej zmagamy się w świecie magii 

z przeciwnikami posiadającymi wyjątkowe moce. 

Używając sprytu, taktyki oraz zdolności swoich 

bohaterów musimy zmierzyć się z nieprzyjacielski-

mi oddziałami wroga. Nowością jest dodatek, który 

rozszerza rozgrywkę o nowe scenariusze i postacie.

CENA: 5,99 €

Program w App Store

Zmień  swój telefon w  konsolę dla DJ-a. 

Wyróżniony w 2016 roku przez Apple program 

na macOS trafił również na urządzenia z iOS. 

Dziś nawet w iPhonie jesteśmy w stanie przy-

gotować doskonale brzmiącą muzykę. Dzięki 

integracji programu z serwisem Spotify mamy 

dostęp do nieograniczonej liczby inspiracji.

CENA: 4,99 €

Program w App Store

Reiner Knizia’s The Confrontation

Przegląd aplikacji iOS

djay Pro

08INFORMACJE

https://itunes.apple.com/pl/app/netflix/id363590051?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/reiner-knizias-confrontation/id1060966051?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/djay-pro-for-iphone/id1160751111?mt=8
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Przegląd aplikacji Mac OS
Pastebot
Systemowy schowek, do którego kopiujemy tekst, 

jest często używanym narzędziem podczas tworze-

nie tekstów. Dzięki aplikacji Pastebot otrzymujemy 

rozszerzone możliwości tej funkcjonalności systemu. 

Program pozwala przechowywać informacje, które 

zapiszemy w schowku. Zarejestrowane dane synchro-

nizowane są w iCloud, co pozwala na używanie tych 

samych zapisków schowka na wielu urządzeniach.

CENA: 9,99 €

www.tapbots.com

Po niemal trzynastu latach od publikacji pierwszej wersji 

beta jeden z najpopularniejszych programów do konwer-

sji formatów wideo wyszedł z fazy beta. Aplikacja posiada 

wiele parametrów, które można modyfikować podczas 

konwertowania filmów. Korzystając z  definiowanych 

ustawień możemy szybko przygotować materiał wideo 

na stronę internetową bądź urządzenia przenośne.

CENA: Bezpłatny

www.handbrake.fr

Autodesk oddał użytkownikom nową odsłonę progra-

mu dla inżynierów. Wersja 2017 wprowadza zmiany 

w paletach narzędzi, pozwalając łatwiej dostosować je 

do wymagań użytkownika. Poprawiono integrację 

z systemem macOS, dzięki czemu możliwa jest praca 

w trybie pełnoekranowym, aktywowano wsparcie dla 

zakładek.

CENA: od 175 €/ miesięcznie

www.autodesk.com

Handbrake 1.0

AutoCAD for Mac 2017

http://tapbots.com/pastebot/
http://www.handbrake.fr
http://www.autodesk.com/autocad
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NOWOŚCI OD APPLE
MAREK SZLACHTA

https://twitter.com/buhh6969
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iPhone 7s/7s Plus + iPhone 8
Analityk KGI, Ming-Chi Kuo, podał do wiadomości, że iPhone’y 7s/7s Plus będą posia-

dały obudowę w całości wykonaną ze szkła, zostaną wyposażone w ekran LCD i będą 

miały bardzo zbliżony wygląd do obecnych na rynku 7/7 Plus. Natomiast iPhone 8 

będzie cechował się całkowicie przeprojektowaną konstrukcją i ekranem OLED 

o wymiarach 5,1—5,2 cala „zawiniętym” na boki urządzenia. Wszystkie przyszłe 

urządzenia z serii iPhone mają posiadać bezprzewodowe ładowanie i wspomnianą 

już obudowę ze szkła. Nie wiem, jak Wy, ale jestem cholernie ciekawy, co pokaże 

Apple z okazji dziesiątych urodzin. Ming-Chi Kuo wspomniał także o tym, że sprze-

daż iPhone 8 będzie rekordowa w historii firmy z Cupertino i ma wynieść od 120 

do 150 milionów sztuk, bijąc dotychczasowy rekord serii 6/6 Plus, która sprzedała 

się w ilości 110—120 milionów. I miejmy nadzieję, że Apple pokaże coś, co pozwoli 

osiągnąć taką sprzedaż, to i ja się zaliczę się wtedy do tego grona.

„Oryginalne” ładowarki
Według raportu i badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, aż 99% „orygi-

nalnych” ładowarek nie spełnia żadnych wymogów bezpieczeństwa. Testy zostały 

przeprowadzone na 400 przeróżnych ładowarkach z różnych stron świata. Wynik 

jest oszałamiający — tylko 3 — słownie: trzy! — z nich posiadały zabezpieczenia chro-

niące przed porażeniem prądem. Wniosek jest zatem bardzo prosty, i wspominałem 

już o nim kilka razy, że decydując się na zakup dodatkowej ładowarki do naszego 

sprzętu, wybierajmy tylko te od producenta urządzenia lub inne od znanych i zaufa-

nych firm. Te chińskie okazje omijajmy z daleka, bo kiedyś może stać się komuś 

krzywda. Lepiej wydać trochę więcej kasy, a mieć spokojną głowę.
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Mario rozpoczął bieganie
Shigeru Miyamoto, tuż przed premierą Super Mario Run na urządzenia działające 

pod kontrolą iOS, powiedział, że zdecydowali się na współpracę z Apple dlatego, 

iż firma z Cupertino, podobnie jak Nintendo, tworzy i projektuje swoje urządzenia 

i systemy z myślą o tym, jak użytkownicy z nich korzystają niezależnie od ich wieku 

(użytkowników) i że wkładają wiele zaangażowania i pracy, by ich produkty były 

łatwe w użyciu, zupełnie jak w Nintendo. Powiedział też, że pierwszy Mario był grą 

bardzo prostą w obsłudze — poruszało się tylko w prawo i skakało. Z biegiem czasu 

Mario stawał się coraz trudniejszy do gry i za zadanie postawili sobie uproszczenie 

sterowania w najnowszej odsłonie na iOS. Jak wyszło? Chyba wszyscy już wiedzą. 

Super Mario Run zadebiutował w App Store 15 grudnia. Za darmo możemy pograć 

w pierwsze 3 poziomy, zaś odblokowanie pełnych możliwości gry skrobnie nas po 

kieszeni 9,99 $. Po 12 godzinach od udostępnienia gry do pobrania wskoczyła ona na 

pierwsze miejsce najczęściej pobieranych i na pierwsze miejsce najbardziej docho-

dowych w App Store USA. Myślę, że czas, by dotrzeć na szczyt byłby krótszy, jeśliby 

powiadomienie o dostępności gry w App Store na które zapisali się chętni, dotarło-

by na czas, a nie na kilka godzin po jej pobraniu przez większość zainteresowanych 

i wyczekujących premiery...

Apple wspomaga walkę z HIV i AIDS
Apple zdecydowało się kolejny raz wesprzeć akcję walki z HIV i AIDS. Z tego też 

powodu logo na ich salonach zmieniło na chwilę kolor na czerwony. Wypuszczone 

na rynek zostały także nowe produkty: czerwony Smart Battery Case do iPhone 7, 

czerwona obudowa do iPhone SE, słuchawki Beats Solo 3 i głośnik Pill+ Portable. 

Udział w akcji wzięło także 20 różnych gier, a pieniądze z ich zakupu (czytaj: 

dola, która przypadała dla Apple) zostały przeznaczone na akcję. Apple 

oznajmiło także, że 1 dolar z każdego sprzedanego dowolnego sprzę-

tu w okresie od 1 do 6 grudnia zostanie przekazany na akcję, a górna 

kwota z tej sprzedaży, jaką Apple może przeznaczyć na ten cel, 

to milion dolarów.

ZDJĘCIA: 
apple.com



http://macpodcast.pl/
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E.R.A. (JACEK ŁUPINA)

ZACZAROWANY OŁÓWEK 
GIBSON LABORATORIES

http://twitter.com/e_r_a_extreme
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Historia pierwszych  
eksperymentów z piórami
 jako narzędziami wskazującymi rozpoczęła się w 1952 roku na MIT (Massachusetts 

Institute of Technology). Inżynierowie pracujący nad Whirlwind Computer Project 

zbudowali wówczas „light gun”, który przypominał dzisiejszą transformatorową 

lutownicę, znane było również pod nazwą „Typotron”. W 1963 roku w tej samej 

placówce na komputerze TX-0 (Transistorized eXperimental computer zero) 

powstały pierwsze rysunki techniczne z użyciem pióra świetlnego na 9-calowym 

monitorze. Były to też początki podwalin graficznego interfejsu użytkownika oraz 

systemów projektowania CAD. Pióro świetlne przechodziło wiele modyfikacji i stało 

się bardziej dostępne.

Pod koniec lat 70. firma Apple w wielkim tempie zdobywała rynek mikrokompute-

rów osobistych swoim wspaniałym Apple II. Ilość oprogramowania tworzonych dla 

niego była już ogromna, a możliwości rozbudowy we wnętrzu w postaci wolnych 

slotów pozwalały programistom i inżynierom na budowę wszelkiej maści rozsze-

rzeń i kart.

W tym czasie Steve Gibson, amerykański programista i inżynier systemów kompu-

terowych, rozpoczął prace nad stworzeniem nowego niezwykłego narzędzia 

wskazującego, jakim było pióro świetlne kolejnej generacji — Light Pen LPS II, które-

go można było używać na platformie Apple oraz Atari. Jego możliwości dawały duże 
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pole do popisu dla kreatywnych użytkowników Apple ll, co w połączeniu z wieloma 

dostępnymi wówczas aplikacjami pisanymi pod DOS 3.3 dawało im do ręki potęż-

ne narzędzie. Gibson Light Pen LPS II produkcji Gibson Laboratories w 1982 roku 

zaprezentowano na Boston Applefest, gdzie natychmiast stał się wielkim odkryciem, 

a stoisko Gibsona było jednym z najbardziej obleganych. Jego zaletą była wysoka 

rozdzielczość (280x192) oraz intuicyjna, prosta obsługa, którą w szybkim tempie 

opanował wybrany z tłumu przypadkowy obserwator. Jednym ze sloganów mają-

cych przekonać potencjalnych nabywców był ten: „Możesz cokolwiek stworzyć, 

zmienić lub przenieść program na inną dyskietkę lub twardy dysk. Nasz hardware 

jest kluczem: to jest to, co chcemy sprzedawać”. Zestaw zapakowany w sztywnym 

granatowym pudełku kosztował wówczas 349 $, zawierał dyskietkę z programa-

mi oraz demo animacji, cartridge, który zalecano osadzać w slocie nr 7 w Apple 

II oraz pióro świetlne. Obecny na targach dystrybutor sprzętu komputerowego  

— CPU Corporation, widząc nowatorski produkt, bardzo pozytywnie wypowiedział 

się na jego temat: „To bardzo przełomowe i niesamowicie piękne narzędzie dobrze 

zaprojektowane, którego każdy z łatwością może używać”, po czym zamówił 200 

sztuk. Light Pen LPS II był znacznie tańszy niż inne powstające wówczas urządzenia 

wskazujące, włączając w to sprzedawany od 1979 kosztowny Apple Graphic Tablet.

Ogromną zaletą użytkowania był graficzny interfejs oraz zastąpienie wpisywa-

nych długich komend programistycznych graficznymi ikonami oraz bezpośrednim 

rysowaniem linii, figur, wzorów wypełnień lub komponowanie muzyki na ekranie  
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za pomocą pióra. Samo pióro nie emitowało strumienia świetlnego, posiadało we 

wnętrzu światłoczuły sensor odczytujący świecące lub wygaszone piksele monitora. 

Było to znacznie tańsze i prostsze w budowie urządzenie wskazujące niż powsta-

ła niedługo potem w 1983 roku Lisa Mouse — pierwsza mysz wyprodukowana  

przez Apple.

Mój egzemplarz  
pochodzi z Kalifornii
i wylicytowałem go na eBay w US w styczniu 2016. Oprócz przebarwionej niewiel-

kim zalaniem tylnej wkładki jest w doskonałym stanie i zachował się w komplecie. 

Z tyłu pudełka umieszczono prezentację z przykładowymi oknami wielu aplikacji, 

w których LPS II ma najciekawsze zastosowanie. Zestaw był sprzedawany bez spraw-

dzenia i gwarancji, że jeszcze działa, więc czekała mnie niespodzianka. W piankowej 

wkładce umieszczony był cartridge połączony przewodem z piórem świetlnym. 

Po wystartowaniu Apple II+ z dyskietki z programem Pentrack 2.0 pojawiło się 

logo Gibson Laboratories oraz main menu potwierdzone 8-bitowym sygnałem. 

Chwyciłem za pióro i próbowałem wskazać jedną z komend możliwych do wyboru. 
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Niestety, nie stało się nic. Po kilku próbach i ponownych uruchomieniach progra-

mu gdy straciłem już nadzieję, pióro zareagowało i wybrało wskazaną komendę. 

Wystarczyło rozjaśnić monitor i zwiększyć kontrast aby zaczęło działać bezbłędnie. 

Radość z poznawania i testowania protoplasty dzisiejszych piór Wacoma czy iPencil 

była przeogromna. Co było ciekawe i zaskoczyło mnie, pióro działało na odległość 

kilku centymetrów i nie musiałem nim dotykać kineskopu. Mam nadzieję, że znaj-

dę jeszcze czas na przetestowanie pozostałych aplikacji dostępnych na dyskietce 

dołączonej do pakietu.

Możliwości zastosowania  
jest bardzo wiele,
ja sprawdziłem jedynie tworzenie brył 3D i odpaliłem demo programu Animator. 

Można w nim rysować i animować 20 klatek i odtwarzać je w pętli. To musiało 

robić wielkie wrażenie 35 lat temu w pionierskich czasach animacji komputerowej 

i programów CAD.
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Ho, ho, ho… Święta,  
Święta i po Świętach
Przy odrobinie szczęścia, znaczy gdy w minionym roku byliście grzeczni, pod 

choinką mogliście znaleźć jakiś elektroniczny gadżet z charakterystycznym logo 

nadgryzionego jabłka na obudowie. Byliście? Nie? A może to Wy ubrani w nieco 

przydużą czerwoną czapę zakradaliście się, aby komuś ukradkiem podrzucić zapro-

jektowany przez Jonathana Ive’a wymarzony prezent?

Niezależnie od okoliczności może się okazać, że osobą piszącą listy do Świętego 

Mikołaja, a jednocześnie nowym właścicielem sprzętu Apple stał się ktoś o nietypo-

wych, specjalnych potrzebach. Osoba z problemami manualnymi, senior, niewidomy, 

słabo widzący czy niedosłyszący użytkownik. Warto im podpowiedzieć lub nawet 

pomóc odpowiednio skonfigurować komputer czy urządzenie mobilne. Niechaj oni 

także cieszą się pełnią możliwości nowego sprzętu.

Użytkownicy o specjalnych potrzebach, aby móc wygodnie i efektywnie korzystać 

z nowego urządzenia elektronicznego Apple, powinni włączyć sobie odpowiednie 

dla swych potrzeb opcje ułatwień dostępu. Każdą z nich dokładnie opisywaliśmy 

w artykule „Apple dla wszystkich”, opublikowanym w kwietniowym numerze Mój 

Mac Magazyn — Apple bez barier.

W przypadku większości urządzeń Apple, które nie są komputerami, opcje ułatwień 

dostępu zawsze odnajdziemy w  Ustawieniach, zakładce Ogólne, pod nazwą 

Dostępność. Dotyczy to wszystkich modeli urządzeń: iPhone, iPad, iPod Touch, 
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Apple Watch oraz Apple TV. W przypadku komputerów działających pod kontrolą 

systemu macOS zakładkę Dostępność odnajdziemy w Preferencjach Systemowych. 

Wyjątek stanowi włączanie opcji ułatwień dostępu w odtwarzaczu iPod Shuffle. 

W jego przypadku odpowiednią zakładkę zlokalizujemy w ustawieniach iPoda 

z poziomu aplikacji iTunes.

Osoby mające problemy  
ze wzrokiem, 
nawet całkowicie niewidome, również mogą samodzielnie włączyć VoiceOver, czyli 

systemowy program odczytu ekranu. Zgodnie z tym, co zostało napisane powyżej, 

dokonujemy tego z poziomu Ustawień, ale zgodnie z ideą uniwersalnego projektowa-

nia można go również włączyć poprzez trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek 

(iPhone/iPad/iPod Touch), koronki (Apple Watch), Menu (pilot Apple TV), skrótu 

klawiszowego Command+F5 w komputerach Apple posiadających klawisze funk-

cyjne lub poprzez przytrzymanie Command i trzykrotne naciśnięcie przycisku 

Touch ID zlokalizowanego po prawej stronie TouchBar, w modelach Macbooków 

wyposażonych w dotykową listwę funkcyjną.

Nie zapominajcie o Siri, 
Sterowaniu Głosowym i dyktowaniu. Zarówno na iOS, jak i macOS funkcja dyktowania 

domyślnie jest wyłączona. W przypadku macOS oprócz włączenia w Preferencjach 

Systemowych samego dyktowania należy jeszcze nieodpłatnie pobrać polski pakiet 

językowy. Z kolei w przypadku systemu iOS musimy zdecydować się, czy dla osoby 

o specjalnych potrzebach bardziej pomocna będzie Siri czy wystarczy jej Sterowanie 

Głosowe. Prywatny asystent jest w  stanie zrobić naprawdę mnóstwo rzeczy,  

i to nawet bez dotykania telefonu czy komputera. Jedyne ograniczenie stanowi 

tu zakres znajomości przez użytkownika jednego z dwudziestu dwóch języków 

obsługiwanych przez Siri. Z kolei Sterowanie Głosowe pomoże nam wygodnie 

i błyskawicznie nawiązać połączenie czy też sterować odtwarzaną muzyką.

Może gdzieś wokół Was, 
w rodzinie, wśród przyjaciół lub znajomych z pracy pojawili się właśnie nowi 

użytkownicy sprzętu zaprojektowanego w Cupertino, niezdający sobie sprawy 

z możliwości oferowanych przez opcje ułatwień dostępu? Udogodnień sprawiają-

cych, że osoby o specjalnych potrzebach mogą korzystać z tych urządzeń niemal 

w takim samym zakresie jak osoby w pełni sprawne. Dodatkowe wsparcie, za które 

nie muszą dodatkowo płacić. Wystarczy, że im podpowiecie, gdzie mają go szukać, 

a będą mogli zacząć się cieszyć pełnią możliwości oferowanych przez ich nowe 

urządzenia firmy Apple.

ZDJĘCIA: 
pixabay.com
fotolia.com
str. 19 © nenetus 
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Znacie Sebastiana? Na wszelki wypadek przypomnę: to ten redaktor, który najwięcej 

narzekał na Swift i Xcode w Mój Mac Magazynie. Postaram się dowiedzieć dlaczego.

Jaromir Kopp: Programujesz od dawna. Możesz opowiedzieć, jak zaczęła się Twoja 

przygoda z programowaniem (kiedy, na jakim sprzęcie i w jakich językach)?

Sebastian Szwarc: Pierwszy raz na własne oczy ujrzałem kod chyba w połowie lat 

osiemdziesiątych w czasopismach „Bajtek” i „Komputer”. Na posiadanie własne-

go komputera nie było wówczas szans, więc — co ciekawe — kod analizowałem 

i kompilowałem w głowie na sucho. Moją pierwszą maszyną był nabyty gdzieś 

w początkach 1990 roku Commodore 64. Językiem programowania był rzecz jasna 

Basic i to w tej tragicznej ubogiej odsłonie, jaka była dostępna na C64. Pamiętam też, 

iż miałem wtedy kontakt także z jakimś emulatorem „Trumny” co pozwoliło spoj-

rzeć na nieco bardziej rozbudowaną wersję tego języka z komputerów ZX Spectrum. 

No a później, gdy już posiadałem własnego PC z procesorem 486 SX 25 MHz, był 

to Turbo Pascal (ten z niebieskim tłem ‘okienka’) pracujący pod kontrolą MS DOS. 

Następnie na studiach doszedł C i Bash, i koszmarny assembler, którego próbowa-

łem zrozumieć jeszcze na C64, ale nic z tego nie wyszło.

JK: Gdy przesiadłeś się już na komputery Apple, to po jakim czasie i w jakich okolicz-

nościach zacząłeś programować? Z tego, co pamiętam, to nie był jeszcze Xcode?

SS: A to jest dobre pytanie. Z maczkami na dłużej miałem kontakt akurat gdy zaczy-

nałem pracować w szkole. Wtedy testowałem z kolei wiele dystrybucji Linuxa  
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na pendrive lub w maszynach wirtualnych na moim starym laptopie firmy Acer. 

To był jeszcze taki czas, gdy miałem na Snow Leopardzie zainstalowany emula-

tor Windowsa, a później cały XP w maszynie wirtualnej, bo po prostu zdawało  

mi się, iż na OS X nie ma fajnych aplikacji, a rzeczywistość szkolna wymusiła korzy-

stanie z niebieskiego Turbo Pascala i C++. Co gorsza, uczyłem także przedmiotu 

„Programowanie Obiektowe”, przejmując po kimś klasę maturalną — tragedia,  

na „szczęście” uczniowie wiedzieli i  tak dużo mniej ode mnie, a  do tego nie 

chcieli się uczyć, co pozwoliło mi jakoś przepchnąć ich przez rok szkolny  

na podstawach podstaw.

JK: Kiedy poczułeś chęć zmierzenia się z  „prawdziwym” programowaniem  

za pomocą Xcode?

SS: Dość szybko po zakupie maczka, bo już w 2010 roku, czyli w czasach Xcode 3, 

którego ściągałem u siostry w mieszkaniu, gdyż posiadałem wówczas beznadziejny 

internet z blokowej sieci lokalnej, którą zresztą sam współtworzyłem w 2000 roku. 

Xcode wtedy nie zagrzał dużo miejsca w moim sercu, bo miałem wtedy na głowie 

inne sprawy — powrót na studia, próby napisania magisterki i ogarnięcia swojego 

zdrowia.

JK: Zaczynałeś od Obj-C, bo to było jeszcze sporo przed opublikowaniem Swift. 

Pamiętasz swoje pierwsze projekty?

SS: Wydaje mi się, iż na początku jedynie bawiłem się interfejsem i głównie symu-

latorem, gdyż mój 3GS już wtedy wydawał się za wolny, by coś sensownie na nim 

odpalać. Brakowało mi jakiegoś pomysłu i pierwszym zrealizowanym był Generator 

Przemówień zrobiony na podstawie popularnej ściągi z czasów PRL-u. Jednak 

zawdzięczam to Tobie, bo wytłumaczyłeś mi wówczas kilka rzeczy i w efekcie coś, 

czego nie mogłem zrobić przez dwa lata, zrobiłem w jakieś trzy miesiące.
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JK: Co Cię najbardziej denerwowało podczas pierwszych prób pisania w Obj-C, 

a co się podobało?

SS: Wskaźniki! W końcu ruszyłem z miejsca, dopiero gdy zrozumiałem, że tego nie 

zrozumiem i nie mogę sobie wyobrażać, tylko po prostu pisze się z gwiazdkami 

nazwy zmiennych i już. W efekcie miałem wrażenie, że programuję nie struktural-

nie, gdyż miałem wtedy widocznie alergię na słowo obiekt, która została mi jeszcze 

z czasów C++. Kolejna irytująca rzecz to te kwadratowe nawiasy i traktowanie każdej 

liczby jak obiekt więc aby dodać do siebie dwie liczby całkowite, trzeba było najpierw 

z każdej wyciągnąć intValue, pododawać i z powrotem zamknąć w typie obiekto-

wym. Natomiast to, co mi się podoba, to oddanie programiście pewnej swobody 

i np. możliwość deklaracji tablicy, a dopiero później decydowania co tam wrzucić.

JK: Pamiętam Twoje narzekania na „?” i „!” w Swift… coś jeszcze?

SS: Na początku, gdy Apple ogłosiło pierwszą wersję tego języka, nie byłem entu-

zjastą i miałem rację. Wydaje mi się, iż dopiero wersja 2.3 jest już na tyle dojrzała,  

by pisać w tym coś poważnego. Nadal jednak odnoszę wrażenie, że kompilacja 

w Obj-C jest szybsza. Irytujące w Swift jest to, iż dba o wiele rzeczy naraz. Ja np. 

często z przyzwyczajenia nie robię spacji dookoła „=” co mi sprawia problemy przy 

przechodzeniu z języka na język, a Swift mi bezbłędnie wytyka. Nie umiem też 

zupełnie pisać w Swift kodu dotyczącego CoreData, co w przypadku Obj-C robi-

łem prawie że automatycznie. Wspomniałeś tutaj o „?” i „!” — mimo że rozumiem 

koncepcję Apple, jaka stoi za tym pomysłem, to jednak wolałem mieć w głowie 
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kontrolę tego, czy jakiś obiekt jest nilem, czy też nie. To jest jednak zupełnie inny 

język, z innymi pomysłami i gdy miałem okazję patrzeć na czyjeś kody źródłowe 

w zaawansowanym Swifcie lub nie daj Boże RxSwift, uświadomiłem sobie, iż nigdy 

nie będę w stanie tak pisać.

JK: Nadal często używasz Playground, do którego jest mi się ciężko przekonać. 

Jakie widzisz jego zalety?

SS: Przede wszystkim używam małego procenta możliwości playgroundów, głównie 

do zabawy, do sprawdzenia, czy jakaś funkcja zadziała albo ile błędów pokaże mi 

kompilator. Niestety, Apple wyraźnie wymyśliło playgroundy dla ludzi posiadają-

cych maszyny z procesorem przynajmniej i5, na słabszych czas reakcji jest mocno 

irytujący mimo poprawek, które przyniosły wersje 8 Xcode. Zaletą jest to, iż nie 

tworzysz całego projektu aplikacji, tylko w łatwy sposób można sprawdzić kawałki 

kodu, no i jest to cudowna sprawa w nauczaniu programowania, co zresztą Apple 

podkreśla, tworząc Playgrounds dla systemu iOS.

JK: Teraz będzie mała prowokacja… wiem, że często korzystasz z dokumentacji 

deweloperskiej Apple. Jesteś zadowolony?

SS: Zupełnie nie. Nowy format wprowadzony przez Apple razem z iOS 10 jest zupeł-

nie nieczytelny dla mnie. Wolałem starszy, z rozpisaniem klas, tak jak to było jeszcze 

od czasów iOS 2 lub 3. To też jeden z kolejnych elementów, z powodu których raczej 

programistycznie pożegnam się z Apple.

JK: Jak mam jakiś problem programistyczny, to pytam Google’a (czyli de facto 

StackOverflow.com) i zazwyczaj za którymś podejściem znajduję rozwiązanie lub 

podpowiedź. A jak u Ciebie?

SS: Wiedziałem, po prostu wiedziałem, że zechcesz się ponabijać. Dla mnie korzy-

stanie z dokumentacji ma charakter nieomalże metafizyczny, wiesz, że często 

mówię Ci, iż jesteś wyznawcą, dlatego Ci coś działa. U mnie jest zupełnie odwrotnie.  

Na palcach dwóch rąk mógłbym wymienić przykłady, kiedy Stack Overflow podał 

chociaż zbliżone rozwiązanie mojego problemu. Moje pytania są na tyle specyficz-

ne, że proponowane rozwiązania nie działają, a wiele pytań na SO, na które nikt 

nigdy nie odpowiedział ludziom wciąż tam wisi, co zniechęca mnie do poszuki-

wania pomocy na tej platformie. Jeśli u Ciebie jest inaczej, to zazdroszczę, ale jak 

powiedziałem, wyznawcom wszystko działa, innym już niekoniecznie.

JK: Którą z platform Apple lubisz najbardziej ( jako potencjalne pole do popisu dla 

programisty): macOS, iOS, tvOS?

SS: Zdecydowanie iOS. Od tego zaczynałem i tę platformę byłem jako tako w stanie 

zrozumieć. Dla tvOS poza aplikacjami telewizyjnymi nie widzę zastosowania. Z kolei 

nawet gdybym potrafił pisać na macOS, nie zrobiłbym tego — nie podoba mi się 

polityka Apple zakładająca wydawanie nowego systemu operacyjnego co roku.  

My naprawdę tego nie potrzebujemy, a każda kolejna zmiana systemu to automa-

tycznie problemy, bo Apple celowo lub nie psuje coś pod pokrywą, w efekcie nie 

działa np. Twój ulubiony Karabiner.

http://StackOverflow.com
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JK: Jeżeli Xcode już Cię zmierzi, to w czym programujesz? Często słyszę, że robisz 

coś w jakiejś platformie skryptowej. Możesz napisać coś więcej?

SS: Ta platforma skryptowa, o której mówisz, to Laravel, czyli framework PHP, dosyć 

wygodny i lekki. Wciąż się go uczę i sprawia mi to duże problemy w kilku miejscach, 

a to dlatego, iż dłubię jeden projekt dla redakcji MM. Mam też kilka innych pomysłów, 

ale ponieważ takich webowych aplikacji zapewne nie będę miał jak i gdzie postawić, 

pozostaną one w mojej głowie. Druga platforma, o jakiej zapewne myślisz, to aplika-

cja na iOS Workflow. Genialna rzecz pozwalająca automatyzować wiele czynności, 

ale do bardziej złożonych czynności testuję też program Pythonista, dzięki któremu, 

chociażby obsługuję mój Buffer, by wrzucać na Twittera ciekawe artykuły, które 

przeczytałem. Podsumowaniem Twojego pytania powinno być więc stwierdzenie, 

iż jestem bezrobotnym programistą. Umiem bowiem pisać małe rzeczy w PHP, 

Ruby, Pythonie nawet JavaScript. Rynek niestety jednak naciska na specjalizację, 

a wiele firm nie chce się uczyć nowych technologii. Jeśli umiem nawet perfekcyjnie 

Laravel, trudno by było znaleźć pracę w Polsce, gdyż wszyscy korzystają z frame-

worka Symphony, bo tak i już. Jako osoba, która wyszła niejako ze środowiska 

akademickiego, rozumiem problematykę obliczeń i aplikacji nieco inaczej niż świat 

korporacyjny. Podobnie jak Ty zapewne nie odnalazłbym się w korpoświecie, nigdy 

np. nie piszę testów w swoim kodzie. Do tego zdarzało mi się, iż moje zaangażowa-

nie się w problematykę muzyki i filmu budziło pewne mało pozytywne zdziwienie 

po drugiej stronie rekrutacyjnego stołu. Do tego nie noszę wyliniałych swetrów 

i nie lubię siedzieć w piwnicy, a więc sam widzisz. Programowanie jest świetne, 

bo uczy logicznego myślenia, ale cała ta otoczka już niekoniecznie. Na szczęście 

mogłem w życiu spróbować różnych zajęć, byłem np. koordynatorem ligi koszy-

kówki, a także wyjechałem z grupą astronomów z UAM na obserwacje zaćmienia 

Słońca w Turcji w 2006 r. — nie zdarzyłoby się to, gdybym tylko siedział i bez sensu 

gapił się w monitor z kodem. I z tego się cieszę.

JK: Dziękuję za rozmowę!
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Jak już mogliście zauważyć, nie jestem w stanie pracować „iPad only” i nawet nie 

aspiruję do tego, ale jest wiele rzeczy, które jest mi łatwiej czy szybciej wykonać na 

iPadzie niż na MacBook Air. I wcale nie jest to „konsumowanie” treści, lecz często 

praca kreatywna. Po prostu iPad wspaniale wpisuje się w ekosystem prawdziwego 

Mac (Apple) Usera. Pomysłodawca akcji WroAccessible Łukasz Banaszak jest trochę 

innego zdania i uważa, że praca tylko na iPadzie jest możliwa, co sam udowadnia 

w praktyce, pracując na „dużym” iPad Pro. Jednak niezależnie od podejścia do iPada 

jednego jestem pewien: iPad jest najlepszym komputerem dla Seniora, zwłaszcza 

dla tego, który dopiero wchodzi w cyfrowy świat.

Skąd ta pewność?
Ze zdobytego doświadczenia podczas dwóch miesięcy szkolenia Seniorów z używa-

nia komputera i nowych technologii, które prowadziliśmy z Łukaszem jako zespół 

WroAccessible dla Fundacji Grupy PKP.

Seniorzy uczyli się na notebookach z Windows 7 i 10 od podstaw, przez obsługę 

edytorów, arkuszy kalkulacyjnych i tworzenia prezentacji po internet. Jednak nie 

bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zadbali o pokazanie Kursantom nowocześniejszych 

technologii. Dzięki uprzejmości edukatora Apple Krzysztofa Grabowskiego z firmy 

Cortland udało nam się zdobyć komplet iPadów mini na kilka zajęć. Te niewielkie 

urządzenia spotkały się z wręcz entuzjastyczną reakcją Seniorów.
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Zalety iPada w rękach Seniora
Brak myszki. Osoby w wieku „późnej dorosłości” często mają duży problem z manu-

alnym opanowaniem myszki. Trafianie strzałką w ikony, a zwłaszcza dwuklik 

sprawiały wielu kursantom ogromne problemy. Do tego dwa klawisze w myszy i brak 

jasnych reguł, kiedy klikać raz, a kiedy dwa razy sprawiały trudności. W iPadzie  

tego nie ma!

Proste reguły. W iOS programy uruchamia się, po prostu pukając w ich ikonki. 

Oczywiście bardziej zaawansowani wiedzą, że można je wyszukiwać w Spotlight. 

W komputerze zwłaszcza z Windows programy są w różnych miejscach, co nie 

ułatwia „ogarnięcia” całości Seniorom. Tu również pojawia się zdecydowana prze-

waga iOS nad Androidem, w którym aplikacje, widgety, opcje i funkcje mieszają się 

ze sobą bez ładu i składu jak w Windows.

Trudno coś popsuć. Każdy z Was wie, że jak się chce, to wszystko można, czyli 

i iOS można zawiesić, a programy czy dane niechcący pokasować. Jednak jest to 

zdecydowanie trudniejsze niż na komputerze z Windows, a nawet macOS! Na iOS 

nie wybierzemy przypadkiem opcji „usuń” klikając pomyłkowo prawym guzikiem,  

czy nie zgubimy pliku lub programu, przenosząc go za pomocą myszki.

Praktycznie brak wirusów i złośliwego oprogramowania. Po prostu kolejny i to wiel-

ki problem nękający Windows i Androida mamy z głowy.

Akomodacja. Już nawet ja zaczynam mieć ten problem, czyli z bliska moje oczy 

nie łapią tak ostrości jak kiedyś. Seniorzy często muszą używać innych okularów 



31OPINIE

do czytania z ekranu, a innych do klawiatury, która jest zazwyczaj bliżej niż ekran. 

Teraz może się Wam to wydawać dziwne, ale jeżeli tylko będziecie żyć wystarczająco 

długo, a medycyna nie znajdzie „lekarstwa”, to sami doświadczycie tego problemu. 

Do używania iPada wystarczy jedna para okularów, bo klawiatura jest wyświetlana 

na ekranie.

Łatwiejsze programy, brak systemu plików. Choć, co udowodniliśmy podczas zajęć, 

na iPadzie można robić praktycznie wszystko to, co na komputerze, to programy są 

prostsze w obsłudze i nie przytłaczają tak opcjami, z których przeciętny użytkownik 

nigdy nie skorzysta. Brak widocznego systemu plików również jest dużym ułatwie-

niem. Nie tylko Seniorom lawirowanie po napędach, teczkach i innych zaułkach 

systemu plików (zwłaszcza na Windows) zbytecznie komplikuje życie.

Dotykasz, ruszasz i widzisz efekt. Nawet na iPad Air czy iPad mini z procesorem 

A7 w większości programów działania użytkownika wywoływały natychmiastowy 

efekt. Znacznie łatwiej jest pracować, gdy np. „złapany” dwoma palcami obrazek 

w Pages obraca się zgodnie z ruchem naszych palców, a ścieżki wideo w iMovie 

przesuwają się „pod palcem”.

To tylko wybrane zalety iPada, jakie udało nam się zaobserwować podczas szko-

lenia. Dodatkowym argumentem niech będzie szybka decyzja o zakupie iPadów 

zamiast komputerów dokonana przez kilku z Kursantów, której nie żałują.
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Kilka porad jak przygotować  
iPada dla seniora
Po pierwsze skonfigurować „na gotowe”. Nie instalować zbędnych programów, 

które będą tylko wprowadzać zamieszanie na ekranach. Koniecznie poinstruować 

co się dzieje, gdy „wszystko zaczyna tańczyć” lub „ikonki mi się trzęsą i nic nie mogę 

zrobić” i jak wyjść z tego trybu oraz jak w niego nie wchodzić. Jeżeli spodziewamy 

się, że będziemy udzielać pomocy telefonicznie, to dobrze jest zrobić zdjęcia ekranu 

z rozmieszczeniem ikon i mieć je u siebie. Warto też ustalić, jak będziemy nazywać 

programy, bo nie zawsze Senior założy odpowiednie okulary i często zamiast po 

nazwie będzie trzeba się domyślić, o jaki program chodzi po opisie ikony. To samo 

dotyczy ikon w aplikacjach. Np. „nowa notatka”, czy inne w często używanych 

programach. Można też na wszelki wypadek włączyć tryb chroniony i zablokować 

funkcje mogące sprawić problemy Seniorowi.

Przy odrobinie cierpliwości z naszej strony Seniorzy szybko opanują tajniki używa-

nia iPada, a my będziemy mieć spokój i satysfakcję, że bezpiecznie „włączyliśmy” 

kolejną osobę w „cyfrowy świat”.

ZDJĘCIA: 
archiwum  

WroAccessible
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POWIADOMIENIA,  
CUD CZY PRZEKLEŃSTWO?
KUBA BARAN

http://twitter.com/smartkidpl
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Oto jest iPhone: 
urządzenie, które podniesie Twoją produktywność, pomoże być zawsze na bieżą-

co i pozwoli wykonać większość zadań nawet w sytuacji, kiedy siedzisz w długiej 

kolejce, oczekując na wizytę u lekarza. Owszem, to wszystko jest prawdą, jednak 

jeden z tych elementów, złudnie atrakcyjny, może w krótkim czasie doprowadzić 

Cię nie tyle do frustracji, ile do uzależnienia, które z czasem zacznie negatywnie 

wpływać na Twoje życie. Ostatecznie żyjemy w czasach, kiedy każdy z nas chce być 

na bieżąco z tym, co dzieje się poza zasięgiem naszego wzroku. Aby to osiągnąć, 

pozwalamy bombardować się setkami powiadomień.

Początki są przyjemne, 
ostatecznie nic nam nie umyka, a  liczba bodźców, zabiegających o spojrzenie 

i chwilkę uwagi , jest stosunkowo niewielka. Z czasem jednak kolejnych elemen-

tów układanki przybywa, a każda z kolejno instalowanych aplikacji przy pierwszym 

uruchomieniu grzecznie pyta, czy może co jakiś czas wysłać nam powiadomie-

nia. Ostatecznie chyba chcesz być na bieżąco z tym, co oferują? Trudno się oprzeć, 

mając gdzieś z tyłu głowy myśl, że coś może nas ominąć. Znam to, pamiętam czasy, 

kiedy powiadomienia typu Push wydawały mi się wręcz magiczne. Czy istnieje coś 

piękniejszego niż dowiedzieć się o przychodzącej wiadomości mailowej dokładnie 

w sekundzie, kiedy pojawia się ona na naszym koncie?

Z czasem dochodzi się do sytuacji, kiedy w ciągu godziny na ekran powiadomień 

zaczną trafiać coraz większe ilości informacji. Ich treść na pewno będzie powodo-

wała, że niezależnie od tego, jak wiele masz w tej chwili do zrobienia i jak bardzo 

powinieneś skupić się na aktualnie wykonywanej czynności, poczujesz trudną  



do opanowania chęć, aby sprawdzić, co przynoszą. Tymczasem ręka wręcz samoist-

nie skieruje się w stronę telefonu, aby jak najszybciej odblokować ekran i zaspokoić 

Twoją ciekawość. Kiedy już to zrobisz, po raz kolejny wytrącisz się z rytmu pracy 

lub innej czynności, jaką właśnie wykonywałeś.

To właśnie jest ten moment, 
kiedy możliwe są dwa scenariusze. W pierwszym ulegniesz i będziesz powoli tonął 

w niekończącej się fali powiadomień. W drugim zaczniesz odczuwać rosnącą iryta-

cję, narastającą, kiedy po kolejnym trwającym kilka sekund rozproszeniu w Twojej 

głowie pojawi się pytanie: „Co to ja miałem właśnie…”. Musisz niestety być świadomy, 

że co najmniej 90% tych niezwykle ważnych informacji, które docierają do Ciebie 

przy pomocy powiadomień, jest bez znaczenia. No dobrze, może nie kompletnie 

bez znaczenia, jednak na pewno ich priorytet nie był tak wysoki, aby odrywać Cię 

od aktualnych zajęć.

Dlatego niezależnie od tego, 
czy jesteś już weteranem, czy może dopiero trzymasz w ręku swojego pierwsze-

go iPhone’a, mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu podejmiesz refleksję. 

Osobiście byłem w sytuacji, kiedy tonąłem w odmętach powiadomień. W pewnym 

momencie stwierdziłem, że są one męczące i nie wpływają pozytywnie na moją 

produktywność. Od tego czasu ograniczyłem je do minimum i Tobie również 

polecam tę ścieżkę. Wokół nas jest wystarczająco dużo bodźców, bombardują-

cych nas w nieustannej walce o naszą uwagę. Te, które trafiają na nasz telefon,  

są na przegranej pozycji, ponieważ możemy je w pełni kontrolować. Zachęcam Cię,  

by tak właśnie robić.
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ZDJĘCIA: 
pixabay.com
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PODSTAWY IOS
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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iOS całkowicie zmienił nasze podejście do telefonów komórkowych. Kiedy dziesięć 

lat temu Steve Jobs pokazał światu iPhone’a, wielu widziało w tym rozwiązaniu 

ogromny potencjał. iOS zauroczył swoją prostotą i doskonałym rozpoznawaniem 

gestów na ekranie telefonu. Z czasem system dojrzewał, oferując nam coraz więcej 

funkcji. W tym artykule pragnę zebrać podstawowe informację na temat iOS, które 

początkującym użytkownikom ułatwią stawianie pierwszych kroków w mobilnym 

świecie Apple. Niech poznawanie możliwości iOS będzie dla Ciebie wyśmienitą zaba-

wą, a musisz wiedzieć, że to, co tu znajdziesz, jest jedynie częścią możliwości, jakie 

zawiera w sobie ten system. Jestem jednak pewny, że dalsze poznawanie iOS spra-

wi Ci nie mniej radości. Do dzieła zatem! Poznajmy podstawy najlepszego systemu 

operacyjnego dla urządzeń mobilnych.

1. Porządki w ikonach
Z chwilą gdy na twoim urządzeniu pojawi się dużo aplikacji, możesz zacząć narzekać 

na bałagan. Porozrzucane programy na różnych ekranach można jednak uporząd-

kować. Przytrzymaj delikatnie palec na ikonie, aby ta zaczęła drżeć. W tej chwili 

możesz przenosić aplikacje w wybrane przez Ciebie miejsce, przytrzymując na 

niej palec i przesuwając go po ekranie. Nic nie stoi na przeszkodzie umieszczeniu 

programów w folderach. Możesz przeciągnąć jedną ikonę na inną, aby automatycz-

nie założyć folder. Pamiętaj również, że w chwili gdy ikony drgają, pojawia się w ich 

lewym górnym roku „X”. Dotykając go, można skasować program z urządzenia.
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2. Wszystkie informacje  
w jednym miejscu
W  iOS wszystkie powiadomienia masz w  jednym miejscu. Centrum powiado-

mień wyświetli Ci komunikaty z aplikacji, które działają w tle i monitorują sieci 

społecznościowe i internet. Dzięki temu w łatwy sposób będziesz mógł zobaczyć,  

kto napisał do Ciebie e-mail lub skomentował Twój wpis na Facebooku. Aby dotrzeć 

do Powiadomień, wystarczy wykonać gest palcem od górnej krawędzi do dołu na 

początkowym lub zablokowanym ekranie.

3.Szybki dostęp  
do najważniejszych funkcji
Tuż pod palcem mamy możliwość włączenia sieci bezprzewodowej, Bluetooth lub 

wprowadzenia telefonu w tryb samolotowy. Okno centrum sterowania zawiera 

również natychmiastowy dostęp do latarki czy kalkulatora. Wysuwamy je, przesu-

wając tym razem palec od dolnej krawędzi ku górze.

4. Gesty
iOS wspiera obsługę programów przy pomocy gestów. Do ich obsługi używamy 

czterech palców, które w tym samym czasie na ekranie iPada będą musiały wyko-

nać odpowiedni ruch. Aby wyjść z programu, wystarczy zsunąć do środka cztery 

palce. Nie musimy w tym przypadku używać przyciska Początek, aby wrócić do 

ekranu początkowego. Można również skrócić drogę do przełączania się między 
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programami. W tym przypadku mamy dwa wyjścia. Ruch czterech palców prawo/

lewo przeskoczy nam automatycznie na kolejne aplikacje. Jeśli chcemy przejść do 

programu i mieć podgląd aktywnych okien aplikacji, możemy przesunąć palcami 

od dołu do góry. W iPhonie musimy natomiast dwa razy wcisnąć przycisk Początek.

5. Wielozadaniowość
Od dziewiątej wersji systemu możemy na iPadzie korzystać z funkcji dwóch 

aplikacji na jednym ekranie. To rozwiązanie doskonale sprawdza się chociażby  

w pisaniu, kiedy w jednym oknie używamy edytora tekstu, a obok widzimy aktywny 

program Notatnika z naszymi zapiskami potrzebnymi do przygotowania publikacji. 

Zastosowań dla tego rozwiązania znajdziemy wiele i każdy będzie mógł dostosować 

je do własnych potrzeb. W chwili gdy mamy aktywną aplikację, wystarczy jednym 

palcem wykonać gest od prawej krawędzi okna w lewą stronę. Ukaże się nam okno 

z naszymi programami, które możemy uruchomić tuż obok głównej aplikacji.

6. Kontroluj kursor
Do niedawna jedynym sposobem na przesuwanie kursora podczas pisania było 

przyciśnięcie kciuka w miejscu, gdzie chcemy zacząć wprowadzać tekst. W niektó-

rych przypadkach kciuk mógł zasłaniać miejsce, gdzie chcemy umieścić kursor. 

Dlatego wprowadzono możliwość zmiany powierzchni klawiatury w  gładzik,  

na którym przesuwamy kursor bez zasłaniania ekranu z tekstem. Wystarczy w iPho-

nie przytrzymać palec na klawiaturze podczas pisania, by ta się rozmyła i zamieniła 

w powierzchnię do sterowania kursorem. W iPadzie czynności tej dokonamy, przy-

kładając dwa palce do powierzchni wirtualnej klawiatury.
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7. Szybki dostęp  
do funkcji programów
3DTouch to jedna z najważniejszych zmian, jaka pojawiła się w ostatnim czasie 

w iOS. Warto zatem przekonać się do używania tej funkcji codziennie, bo niesie ze 

sobą ogromny potencjał. Na ikonie aplikacji przyłóż mocniej palec, aby wywołać 

podręczne menu z opcjami programu. Stworzenie szybkiej notatki w Notatniku, 

napisanie nowej wiadomości w Mailu czy dostęp do ulubionych zdjęć możemy 

wykonać jednym dotknięciem ekranu.

8. Znajdź wszystko, co chcesz
Gwarantuję Ci, że jedną z najczęściej używanych funkcji w iOS będzie wyszu-

kiwanie. Dzięki niej nie musimy wertować listy kontaktów w  poszukiwaniu 

telefonu do znajomego, bez problemu znajdziemy aplikację, którą chcemy uruchomić.  

Bez najmniejszego problemu odszukamy zawartość zapisanych notatek lub zadania, 

jakie skrupulatnie notowaliśmy w aplikacji GTD. Gdy jesteś na ekranie początko-

wym, umieść palec na środku i przesuń go w dół.

9. Łatwy dostęp
Trzymając w dłoni telefon, obsługujemy go zazwyczaj kciukiem. Przy telefonach 

o dużych ekranach 5,5 cala z linii iPhone’ów „S” trudno jest nam sięgnąć górnej krawę-

dzi. Dlatego możemy skorzystać ze sztuczki pozwalającej nam „zsunięcie” ekranu 

telefonu do wysokości palca. Wystarczy dwa razy dynamicznie dotknąć (nie wcisnąć) 
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okrągły przycisk Początek. Cały ekran iOS obni-

ży się do wysokości naszego kciuka pozwalając 

nam bez pomocy drugiej dłoni swobodnie korzy-

stać z uruchomionego programu.

10. Kopiuj/Wklej
Podczas pisania na komputerze zapewne korzy-

stasz z możliwości kopiowania i wklejania tekstu. 

Potrafi to znacznie przyspieszyć tworzenie 

dokumentów poprzez przeniesienie dowolnej 

ilości tekstu z jednego dokumentu do drugiego. 

Tę samą technikę możemy zastosować w iPho-

nie i  iPadzie. Wystarczy przytrzymać palcem 

na tekście, aby pojawiło się podręczne menu 

pozwalające Skopiować, Wkleić i Wyciąć tekst. 

Łapiąc za krawędź podświetlonej ramki, możemy 

zaznaczyć większy obszar do skopiowania. Jeśli 

dobrze się przyjrzymy, to wyświetlone menu daje 

również możliwość formatowania tekstu oraz 

wklejania zdjęć.

11. Pisz szybko
Do klawiatury ekranowej trzeba się przyzwyczaić. Wprawieni użytkownicy potra-

fią na niej pisać niemal tak szybko jak na komputerze. Mimo to ciągle wygrywa wśród 

użytkowników zwykła klawiatura ze skokiem wyczuwalnym pod palcem. W iOS 

jest możliwość przyspieszenia pisania poprzez zastępowanie tekstu. Dzięki temu 

rozwiązaniu przypisujemy skrót literowy do całych słów i zdań. Przykładowo wpisa-

ne litery „zb” automatycznie zamienią się w „Zaraz będę”. Aby stworzyć listę skrótów 

przejdź do Ustawień i następnie wybierz Ogólne / Klawiatura / Zastąpienie tekstu.

12. Uporządkuj swój dzień
Dzięki aplikacjom jesteśmy w stanie w wyjątkowo skuteczny sposób zapanować 

nad planem dnia. Kalendarze, przypomnienia i programy GTD są tutaj niezwykle 

pomocne. Również iOS przychodzi ze swoją pomocą poprzez widok Dnia dzisiej-

szego — na którym mamy wszystkie informacje o zaplanowanych wydarzeniach. 

Wystarczy na zablokowanym ekranie telefonu przesunąć palcem od lewej do prawej, 

aby sprawdzić, co dziś widnieje w naszym grafiku. Ekran ten pozwala również na 

umieszczanie Widżetów. Są to małe dodatki, dzięki którym możemy mieć szybki 

dostęp do programów. Stworzenie notatek, wyświetlenie listy zadań z kalendarza 

czy zapisanie zdjęcia w Dropboxie wykonamy jednym gestem dłoni.



43TESTY 43

PODSTAWOWE 
APLIKACJE IOS
REDAKCJA MMM

43

REDAKCJA MMM



44TESTY 44TEMAT MIESIĄCA

Razem z nową odsłoną iOS program Wiadomości 

przeszedł wiele zmian. Obok „cukierkowych” udogod-

nień takich jak przesyłanie serduszek i  nowych 

emotikonek otrzymaliśmy wsparcie dla programów 

integrujących się z naszą konwersacją. Możliwości 

programu zostały znacznie rozszerzone, dzięki 

czemu komunikacja z innymi użytkownikami weszła 

na zupełnie nowy poziom.

Rozmawiaj bez słów
Digital touch (cyfrowy dotyk) to jeden z nowych 

sposobów przesyłania wiadomości. W myśl zasady, 

że obraz mówi więcej niż słowo, możemy odręcznie pisać po ekranie, a następnie 

przesłać nasze „dzieło” drugiej osobie. Z łatwością wyrazimy również tęsknotę, 

dotykając dwoma palcami ekranu (puls serca). Do animowanej kompozycji możemy 

dodać nasze zdjęcie, wybierając ikonę kamery. Następnie możemy na nim umieścić 

poruszające się elementy.

Reaguj na wiadomości
Używanie polubień, gwiazdek czy innych oznaczeń do aprobaty lub negacji wiado-

mości przyjęły się na dobre. Konwersacja w Wiadomościach również posiada takie 

możliwości. Przytrzymaj palec na dymku rozmowy, aby zobaczyć menu, gdzie 

wybierzemy naszą reakcję radości, zniechęcania lub zapytania.

Bądź anonimowy lub daj się odszukać
W rozmowie internetowej nasz rozmówca widzi, czy wiadomość dotarła oraz 

czy ją przeczytaliśmy. Możemy zmusić program do ukrycia naszej aktywności. 

Wystarczy w oknie konwersacji wybrać ikonę „i” w prawym górnym rogu, a następ-

nie wyłączyć opcję „Potwierdzaj odczytanie”. Nieco wyżej możemy również dać 

możliwość śledzenia nas naszemu współrozmówcy. Mamy tu dwie możliwości 

WIADOMOŚCI
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

ZDJĘCIA:
fotolia.com
str. 43 © ra2 studio 
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udostępnić jednorazowo moje położenie (Wyślij moje położenie) lub dawać dostęp 

do lokalizacji w ściśle określonym czasie (Wysyłaj moje położenie).

Rozmowy grupowe
Masz coś do przekazania kilku osobom? Nic prostszego! Wybierz ikonę Nowa wiado-

mość (prawy górny róg). Następnie w polu „Do” klikam ikonę plusa i dodaję wielu 

użytkowników. Jedna wysłana wiadomość trafi do wszystkich osób z tej grupy.

Pisz, dyktuj, rysuj
Podczas konwersacji możemy nie tylko pisać na klawiaturze, ale również swoje 

myśli przekażemy pismem odręcznym. Obracając telefon do pozycji horyzontalnej 

zobaczymy pole, które możemy wypełnić rysunkiem. W przypadku gdy nie może-

my swobodnie korzystać z klawiatury, wybierzmy ikonę mikrofonu znajdującą się 

obok klawisza spacji. iOS świetnie rozpoznaje język polski i pozwala dyktować treści 

wiadomości.

Programy
Ogromny potencjał drzemie w aplikacjach wspierających Wiadomości. Znajdziemy 

je po lewej stornie okna do pisania tekstu. Po jej wybraniu mamy dostęp do wszyst-

kich programów obsługujących wiadomości. Dzięki niemu łatwo wyślemy notatki 

z Evernote czy przetłumaczymy „w locie” tekst na angielski dzięki funkcji programu 

do tłumaczeń.
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Aplikacja Zdjęcia, wchodząca w skład systemu iOS,  

służy do przechowywania obrazów i filmów, wyko-

nanych lub zapisanych na iPhonie lub iPadzie. Za jej 

pomocą możemy zarządzać tymi plikami, organizo-

wać je w Albumy, Wspomnienia, a także udostępniać 

poprzez SMS, e-mail czy platformy społecznościowe. 

Dostępne są również podstawowe narzędzia, służą-

ce do poprawiania fotografii, takie jak prostowanie, 

kadrowanie, ustawianie jasności zdjęcia, kontra-

stu, nasycenia barw oraz kilka filtrów ingerujących 

w kolorystykę obrazu.

Przechowywane  
zdjęcia i filmy
automatycznie  sortowane są  według czasu (Lata / Zbiory / Chwile) i miejsca powstania, 

dzięki czemu w łatwy sposób można je odnaleźć. Innym sposobem organizowania 

plików są Albumy, które pozwalają posegregować zdjęcia według pojawiających 

się na nich osób (dzięki automatycznie działającemu algorytmowi rozpoznawa-

nia twarzy), miejsc wykonania, nazwy aplikacji, która została użyta podczas edycji, 

rodzaju pliku (Wideo, Zrzuty ekranu, Selfie, Panoramy itp.) czy też własnego, dowol-

nego przypisania (aplikacja pozwala na tworzenie własnych albumów).Ciekawą 

funkcją,  która pojawiła się wraz z nadejściem iOS 10, są Wspomnienia, czyli auto-

matycznie generowane sugestie najciekawszych zdjęć roku, najlepszych zdjęć 

ostatniego tygodnia czy tych związanych z wybraną lokalizacją. Przydatne są także 

Rozszerzenia — funkcjonalność, która pozwala na edycję obrazu przy wykorzysta-

niu narzędzi z innych aplikacji, pozostając jednocześnie w widoku aplikacji Zdjęcia. 

Dzięki temu eliminuje się zbędne kroki w postaci zapisu zdjęcia i jego ponownego 

otwarcia w innej aplikacji. Jeśli użytkownik systemu iOS korzysta jednocześnie 

z chmury iCloud,  będzie miał dostęp do tej samej biblioteki fotografii na wszyst-

kich swoich sprzętach — nie tylko tych wyposażonych w systemy iOS lub MacOS, 

ale także np. z peceta z systemem Windows.

ZDJĘCIA
MICHAŁ KORALEWSKI
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Przeglądarka wbudowana w iOS od początku stano-

wiła klasę samą dla siebie. Od czasu premiery 

pierwszego iPhone’a stanowiła wzór zarówno co do 

jakości, jak i wygody obsługi, którą oferowała klien-

tom oraz dzięki swojej popularności — standard dla 

twórców stron mobilnych. Niemal 10 lat ewolucji, 

które mamy za sobą, umocniło jedynie jej pozy-

cję. Przez lata zyskiwała ona nowe funkcjonalności. 

Część z nich z powodu ograniczeń wielkości ekranu 

nie jest oczywista i wielu użytkowników nie zdaje 

sobie sprawy z ich istnienia. Postaram się przedsta-

wić kilka z nich.

Ustawienia
Naszą przygodę z mobilnym przeglądaniem internetu powinniśmy rozpocząć od 

dostosowania ustawień przeglądarki do własnych potrzeb. Wybierając ustawienia 

i potem Safari, mamy możliwość modyfikacji domyślnej wyszukiwarki i specyfiki 

jej pracy. Możemy też ustawić, czy Safari ma za nas pamiętać hasła i często wypeł-

niane dane. Warto również zadbać o ustawienia własnej prywatności, a bardziej 

zaawansowani na pewno zainteresują się blokowaniem zawartości. Do tego polecam 

zainstalowanie aplikacji 1Blocker dostępnej w App Store.

Pierwsze spotkanie
Po uruchomieniu przeglądarki zobaczycie stronę z ulubionymi zakładkami. Jeśli 

posiadacie już komputer Mac, powinna ona być z nim zsynchronizowana. Jeśli nie, 

Waszym oczom ukaże się propozycja Apple. Górny pasek służy, jak łatwo się domy-

ślić, do wpisania adresu strony lub wyszukiwanej treści. Na dole znajdują się kolejno 

przyciski nawigacyjne tył/przód, ikona udostępniania, zakładki, które dają również 

dostęp do artykułów odłożonych do przeczytania na później i sugestie ciekawych 

artykułów z Twittera. Ostatnia ikona na pasku służy do otwierania nowych kart. 

Wszystkie one oferują dodatkową funkcjonalność.

SAFARI
REMEK RYCHLEWSKI

https://itunes.apple.com/pl/app/1blocker-block-ads-tracking/id1025729002
http://twitter.com/smartkidpl
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Pole adresu
Tak jak już pisałem, służy ono również do wyszukiwania treści. Wpisane słowa 

kluczowe, nim je zatwierdzimy możemy znaleźć jako: sugerowaną witrynę, propo-

zycje wyszukiwarki, zakładki i historia i, co jest najmniej znane, jako treść strony na 

której się aktualnie znajdujemy. Jest to bardzo przydatne szczególnie dla większych 

i nie do końca dostosowanych mobilnie stron internetowych.

Znajdujący się po prawej stronie przycisk odświeżenia po przytrzymaniu oferuje 

możliwość wymuszenia załadowania strony dostosowanej do komputera oraz pomi-

nięcie ewentualnych blokad zawartości.

Karty
Otwarte karty możemy aktywować, wskazując na nie, zamykać przy pomocy X 

w prawym górnym roku ekranu oraz przenosić, przeciągając je na właściwą pozycję. 

Przesuwając je na górę, mamy szybki dostęp do kart, jakie mamy otwarte na innych 

urządzeniach działających pod kontrolą systemów operacyjnych Apple.
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Na dolnym pasku możemy kolejno: aktywować tryb prywatny, w którym nie jest 

zapisywania historia i ciasteczka, otworzyć nową kartę i aktywować wybraną. 

Przytrzymanie przycisku zakładek (lewy dolny róg ekranu) daje nam możliwość 

jednoczesnego zamknięcia wszystkich otwartych kart.

Gesty
Podczas przeglądania mamy oczywiście do dyspozycji szereg gestów, które ułatwia-

ją czytanie. Przeciągając palcem po stronie nawigujemy nią. Zbliżając do siebie 

i rozsuwając dwa palce, mamy możliwość zmiany wielkości zbliżenia. Dwukrotne 

pacnięcie na ekran dostosowuje powiększenie do czytanego akapitu. Przytrzymanie 

palca na linku pozwala między innymi na otwarcie go w nowej karcie. Jeśli posiada-

my telefon z rodziny iPhone 6s lub 7, dodatkowo mamy możliwość silnego wciśnięcia 

które pokazuje nam podgląd strony znajdującej się za hiperłączem. Takie są podsta-

wy nawigacji.

Podsumowanie
Przedstawiłem tylko kilka podstawowych funkcjonalności mających na celu 

ułatwienia życia nowicjuszom. Lecz nieskromnie sądzę, że wiele osób, które korzy-

stają z iOS od lat, także znalazło tu coś, o czym nie wiedziało lub czego nie używa,  

a byłoby warto.
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Systemowa aplikacja, która pełni funkcję kalendarza, 

posiada sporo udogodnień, które w znaczący sposób 

mogą pomóc w codziennym planowaniu zdarzeń 

oraz bieżącej organizacji czasu. Warto poznać jej 

możliwości, aby jak najlepiej wykorzystać zawarty 

potencjał.

Kalendarz w iCloud
Podstawowym krokiem, jaki powinno się wykonać, 

to z całą pewnością konfiguracja kalendarza, który 

działa na podstawie iCloud. Oczywiście można też 

wykorzystać tutaj inny współdzielony rezydujący 

w sieci produkt, jednak polecam rozwiązanie Apple. W gruncie rzeczy wystarczy 

zalogowanie na swoim koncie Apple i to tyle w kwestii konfiguracji.

Więcej niż jeden
Warto pamiętać, że istnieje możliwość skonfigurowania dowolnej liczby kalenda-

rzy. Jest to krok o tyle ważny, że wydarzenia z każdego z nich będą oznaczane przy 

użyciu innego (według własnej konfiguracji) koloru. Pozwala to nie tylko odpowied-

nio agregować wydarzenia w zależności od tego, czy na przykład dotyczą życia 

prywatnego, czy pracy, ale również spowoduje, że w ogólnym odbiorze wizualnym 

podgląd stanie się czytelny.

Współdzielenie kalendarzy
Jeżeli współdzielimy wydarzenia z innymi osobami, najłatwiejszym sposobem 

na aktualny i spójny kalendarz jest jego współdzielenie. Po zaproszeniu dodatko-

wych osób wszyscy uczestnicy mają możliwość tworzenia nowych wydarzeń oraz 

otrzymują oni powiadomienia o dokonywanych przez innych członków zmianach.  

Jest to niezwykle przydatna funkcja. Dla przykładu może to znacząco ułatwić orga-

nizację spraw rodzinnych. Kiedy wszyscy domownicy mają wgląd w planowane 

KALENDARZ
KUBA BARAN

http://twitter.com/smartkidpl
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wydarzeń, to w sytuacji, kiedy chcą coś zaplanować, widzą, jak wygląda dostępność  

danego terminu.

Udostępnianie wydarzeń
Oczywiście współdzielenie wydarzeń nie jest dostępne wyłącznie dla osób, które 

posiadają wspólny kalendarz. Można łatwo wysyłać zaproszenia do potencjalnych 

uczestników przy pomocy ich adresów mailowych. W tym przypadku otrzymają 

oni zaproszenie w postaci wiadomości, gdzie będą mogli kliknąć potwierdzenie lub 

odmowę uczestnictwa. Dodatkowo w załączniku znajdzie się plik, który pozwoli 

im dodać dane wydarzenie do swojego lokalnego kalendarza. Warto korzystać z tej 

funkcji w przypadku planowania spotkań, ponieważ pozwoli to na szybką weryfi-

kację osób, które rzeczywiście wezmą w nich udział.

Dostęp z poziomu przeglądarki
Jedną z zalet kalendarza, który rezyduje w iCloud, jest jego dostępność z poziomu 

przeglądarki internetowej. Po wejściu na stronę icloud.com i zalogowaniu się na 

swoje konto można wejść w aplikację Kalendarz i korzystać z niej podobnie jak przy 

użyciu aplikacji, która dostępna jest w systemie macOS. Oczywiście zmiany natych-

miast synchronizują się z naszymi urządzeniami.

Zdecydowanie zachęcam do testowania systemowej aplikacji kalendarza. Na rynku 

istnieje wiele aplikacji alternatywnych, jednak w mojej opinii w pierwszej kolejności 

lepiej przetestować to, co zapewnił nam producent, a dopiero mając świadomość 

ewentualnych dodatkowych potrzeb, szukać alternatyw.
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Systemowa aplikacja Notatki jest jedną z tych, które 

najbardziej sobie cenię. W niej to zacząłem pisać  

od jakiegoś czasu swoje artykuły i teksty na bloga 

(ten również).

To już 10 lat
Pamiętam prezentację pierwszych notatek na WWDC 

2006. Jobs powiedział: „wysyłam mnóstwo maili do 

siebie z przypomnieniami i notatkami, aby mieć te 

informacje zawsze przy sobie”. Dokładnie tak samo 

robiłem i ja! I z tej potrzeby zrodziła się pierwsza wersja 

Notatek wbudowana jeszcze w program Apple Mail.

Od tego czasu wiele się zmieniło. Notatki doczekały się własnej aplikacji, a od iOS 

9, gdy przestały być obsługiwane przez serwery pocztowe, a zaczęły przez iCloud, 

można w nich poza tekstem i listami „do zrobienia” dodawać zdjęcia, filmy, szki-

ce i linki (do witryn, map i dokumentów). Kolejna rewolucja nastąpiła wraz z iOS 

10 (macOS 10.12). Wprowadził on rewelacyjną możliwość dzielenia się notatkami 

i wspólnej ich edycji.

Co notatki potrafią?
Możemy pisać teksty, stosując kilka prostych stylów (tytuł, nagłówek, część główna 

oraz trzy rodzaje list). Możemy dodawać do tekstu listy „do zrobienia” i zaznaczać 

wykonane. Oczywiście można używać stylów: pogrubienie, kursywa, podkreślenie 

i wcięć tekstu. Do tekstu możemy dodawać zdjęcia i filmy. Nie mamy możliwości ich 

edycji, jedynie możemy wybrać, czy w tekście moją się pojawiać jako małe obrazki, 

czy wypełniać całą szerokość okna tekstowego.

Na osobne omówienie zasługuje możliwość wprowadzania własnych szkiców 

(dostępna tylko na iOS, macOS jedynie wyświetla szkice bez możliwości edycji) służy 

do tego ikonka z „zygzakiem”. Możemy użyć „pisaka”, zakreślacza o grubej, ale nie 

kryjącej linii, ołówka z charakterystycznym śladem, gumki oraz linijki. Linijka jest 

NOTATKI
JAROMIR KOPP
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bardzo przydatna przy precyzyjnych rysunkach, zwłaszcza jeśli chcemy narysować 

kilka równoległych linii. Szkice przechowywane są w postaci obrazków w formacie 

png i da się je udostępniać niezależnie od całości notatki.

W każdej chwili możemy odwołać ostatnie posunięcie (cofnij) czy to w tekście, czy 

w szkicu tradycyjnie potrząsając iUrządzeniem lub pukając w ikonkę „zawijas wstecz”.

Na iPadzie dodatkowe opcje umieszczone są nad klawiaturą (lub na dole ekranu, gdy 

używamy klawiatury sprzętowej), w iPhonie wywołujemy je po puknięciu w ikonę 

„Plus” nad klawiaturą.

Zarządzanie notatkami
„Bogate” notatki znane od iOS 9 mogą być używane tylko na koncie głównym iCloud. 

Notatki znane z wcześniejszych wersji (bez szkiców, obrazków i bardziej zaawan-

sowanych stylów) nadal można mieć na kontach dodatkowych. Na koncie głównym 

możemy mieć pozakładane teczki tematyczne i z ich pomocą selekcjonować notat-

ki. Jeżeli chcemy przenieść notatkę do innej teczki, to musimy wejść w tryb edycji 

w widoku listy notatek, zaznaczyć wybrane i puknąć w „Przenieś do”. Gdy chce-

my, aby notatka powstała w odpowiedniej teczce, to najpierw zaznaczamy teczkę, 

a następnie pukamy w ikonkę nowej notatki. Notatki można bardzo łatwo przeszu-

kiwać wewnątrz aplikacji lub przez Spootlight.
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Jak już wspomniałem, notatki synchronizują się automagicznie pomiędzy naszymi 

urządzeniami. Niestety nie ma aplikacji Notatki na watchOS i tvOS, a potrafię sobie 

wyobrazić pewną ich użyteczność na tych urządzeniach. Ważna uwaga: aplikacja 

Notatki jest dostępna na każdej platformie wspierającej „Web 2.0” za pomocą prze-

glądarek. Wystarczy się zalogować na własne konto w iCloud.com. Notatki możemy 

wysyłać mailem, wiadomością czy za pomocą innych mediów, ale nie pod postacią 

dokumentu, lecz treści, jaka w notatkach się znajduje. W aplikacji nie mamy dostępu 

do dokumentów w postaci plików. Jest to w pewnych sytuacjach maleńkie utrudnienie.

Zabezpieczanie notatek
Notatki mogą być zabezpieczone hasłem. W przypadku urządzeń z Touch Id zamiast 

podawać hasło, będziemy mogli użyć czytnika linii papilarnych. Możemy mieć wiele 

notatek zabezpieczonych hasłem, ale będzie to to samo hasło dla wszystkich. Możemy 

je wyzerować lub zmienić w Ustawieniach.

Współdzielenie notatek
Jeżeli chcemy pracować nad jakąś notatką wspólnie, to musimy wysłać zaproszenie 

do współpracowników. Może być ich kilku. Zaproszenie wysyłamy w postaci linku 

wprost z aplikacji Notatki. Osoba otrzymująca zaproszenie musi je zaakceptować. 

Tylko właściciel notatki może dodawać kolejnych współpracowników.

Synchronizacja zmian jest bardzo sprawna, nawet gdy pracujemy ze średnio szyb-

kim połączeniem 3G. Dla bezpieczeństwa i wygody dobrze jest, aby nie pracować na 

tym samym akapicie jednocześnie, ale nawet w takiej sytuacji konflikty nie powo-

dowały jakiegoś bałaganu. Tekst wpisywany lub zmieniany przez współedytującego 

po prostu pojawiał się w „magiczny” sposób, podczas gdy ja pisałem swoje części.  

To naprawdę wygodne i przydatne. Z czystym sumieniem mogę polecić Wam systemo-

wą aplikację Notatki nawet do dość zaawansowanych zastosowań. O jej przydatności 

przekonałem się już wielokrotnie.
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Programu Mail będzie jedną z najczęściej używanych 

przez nas aplikacji. Jest to klient poczty elektro-

nicznej, który pozwala nam w  wygodny sposób 

odbierać korespondencję e-mail i pisać wiadomo-

ści. Podstawowym atutem programu jest integracja 

z systemem oraz wsparcie dla gestów i 3D Touch. 

W większości przypadków Mail powinien spełnić 

wszystkie oczekiwania, jakie pokładamy w progra-

mie pocztowym.

Konfiguracja
Już na samym początku, gdy zalogujemy się do nasze-

go konta w iCloud, program Mail jest gotowy do używania tego adresu e-mail. Program 

pozwoli nam również na obsługę dowolnych kont pocztowych pracujących zgodnie 

z protokołami komunikacji SMTP oraz POP3. Dowolną liczbę adresów e-mail doda-

my w Ustawieniach. Następnie należy znaleźć sekcję Mail/Konta i wybrać Dodaj 

konto. Warto na chwilę zatrzymać się w sekcji Ustawień. Możemy tutaj ustalić takie 

opcje jak domyślny podpis pod wiadomością (w sekcji Redagowanie / Podpisy) oraz 

jak wiele tekstu z wiadomości będzie widoczne na liście e-maili (sekcja Lista wiado-

mości / Podgląd).

Tworzenie wiadomości
Pierwsza ikona od lewej służy do tworzenia wiadomości, druga natomiast do odpo-

wiadania na otrzymaną korespondencję. Do tworzonych wiadomości możemy 

dodawać załączniki. Wskazując ikonę aparatu, mamy dostęp do zasobów programu 

Zdjęcia i wszystkich fotografii z iCloud. Drugą możliwością jest dodanie załączni-

ka. Do tego posłuży nam ikona spinacza. Po jej wybraniu zobaczymy iCloud Drive 

— nasz dysk sieciowy. Ponadto wybierając przycisk Miejsca (lewy górny róg okna), 

możemy użyć w e-mailu plików z Dropboxa, OneDrive oraz innych aplikacji. W oknie 

tworzenia wiadomości znajdziemy również opcje formatowania tekstu: pogrubienia, 

pochylenia i podkreślenia liter.

MAIL
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Gesty
To, co sprawia, że obsługa programu Mail naprawdę jest przyjemna, to gesty, które 

możemy wykonać na liście wiadomości. Znacznie przyspieszają one czynności, jakie 

wykonujemy podczas obsługi poczty elektronicznej. Przesuń od lewej do prawej na 

e-mailu, aby zaznaczyć go jako przeczytany. Gest od prawej do lewej wywoła więcej 

opcji: przeniesienie wiadomości do kosza, Flaga, Przenieść wiadomość do folderu, 

Powiadomienia. Jeśli ten gest od prawej do lewej wykonamy pełniej, to wiadomość 

zostanie skasowana.

Zarządzanie  
podglądem wiadomościami
Z widoku wiadomości możemy przejść do listy kont pocztowych, wybierając Skrzynki 

w lewym górnym rogu ekranu. Tutaj mamy możliwość skorzystania z Inteligentnych 

teczek filtrujących wiadomości według określonych preferencji. W celu wybrania 

interesujących nas kryteriów wybierzmy Edycja, aby zdefiniować podgląd wiado-

mości z flagą, z załącznikami, roboczych lub wysłanych. 
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Końcówka roku to święta Bożego Narodzenia, a święta to również prezenty. Nie ma 

dyskusji — produkty Apple to coś, co trafia pod wiele choinek. Ciekaw jestem, ilu 

nowych użytkowników jabłuszek wkroczyło w rok 2017? Dla nich, ale nie tylko, jest 

ten artykuł. Systemy macOS (OS X) oraz iOS (i pochodne, jak tvOS) oferują sporo 

ciekawych funkcji. Część z nich to perkal i koraliki, ale są też prawdziwe skarby.  

Do tej drugiej grupy zaliczam jedną z moich ulubionych technologii — AirPlay.

Wszystko zaczęło się  
w połowie 2004 roku
gdy Apple zaprezentowało urządzenie AirPort Express ze złączem mini-jack (wspie-

rającym sygnał analogowy i cyfrowy). Wraz z odświeżoną wersją odtwarzacza iTunes 

wprowadzono rozwiązanie pod nazwą AirTunes, które pozwalało na bezprzewo-

dowe przesyłanie audio do głośników podłączonych do stacji AirPort Express.  

To, co dziś nie robi wrażenia, kilkanaście lat temu było prawdziwą magią. Sześć 

lat później znacznie bardziej rozbudowaną technologię przechrzczono na AirPlay, 

która z drobnymi udoskonaleniami funkcjonuje do dziś.

AirPlay to oparte na pakiecie protokołów opracowanych przez Apple rozwiązanie, 

wykorzystujące jako medium komunikacji łączność w tej samej sieci WiFi (z małym 

wyjątkiem, o czym napiszę później). Inaczej mówiąc, część urządzeń w naszej sieci 

( jak np. router) będzie tylko pośredniczyć w strumieniowaniu multimediów, pozo-

stałe to nadajniki lub odbiorniki — względnie będą spełniać obie funkcje.
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Odbiornikami bezprzewodowej transmisji AirPlay — bez zastosowania dodatkowego 

oprogramowania — są wszystkie wersje AirPort Express (tylko audio na podłą-

czone głośniki), wszystkie generacje Apple TV (z tym że pierwszy model wspiera 

wyłącznie odbiór dźwięku), oraz produkty firm trzecich, którym Apple udzieliło 

„błogosławieństwa” na implementację technologii (np. głośniki czy stacje dokujące 

B&O, Bose, Yamaha, McIntosh, Denon, Sony, Sonos itd.). Apple TV drugiej i trzeciej 

generacji wymagają systemu iOS 4.1 lub nowszego.

Nadajnikiem strumienia AirPlay audio może być dowolny komputer Mac lub PC 

z aplikacją iTunes w wersji 4.6 i wyższej. Streaming dźwięku, wideo oraz zdjęć 

umożliwia każdy model iPhone’a (4 lub nowszy), iPoda touch (4 generacja i nowsze) 

oraz dowolny iPad pracujący pod kontrolą iOS 4.2+. Klonowanie ekranu wykonają 

m.in. iPhone 4s, iPod touch 5G, iPad 2. Działa na komputerach Apple z OS X 10.8 

(Mountain Lion) lub nowszym, z kartami graficznymi obsługującymi Intel® Quick 

Sync Video:

 >  iMac (połowa 2011 r. lub nowszy),

 >  Mac mini (połowa 2011 r. lub nowszy),

 >  MacBook (początek 2015 r. lub nowszy),

 >  MacBook Air (połowa 2011 r. lub nowszy),

 >  MacBook Pro (początek 2011 r. lub nowszy),

 >  Mac Pro (koniec 2013 r. lub nowszy).
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Wyżej wspomniałem  
o pewnym wyjątku
Otóż uaktualnienia iOS 7.0 dla Apple TV 3 generacji, iOS 8.0 dla iPhone / iPod touch 

/ iPad — modeli z 2012 roku lub nowszych, oraz OS X 10.10 dla komputerów Apple 

produkowanych od 2012 roku dodają obsługę opcji peer-to-peer AirPlay. Dzięki 

temu możliwe jest zestawienie połączenia AirPlay między nadajnikiem (komputer 

/ iUrządzenie) oraz odbiornikiem (Apple TV) za pomocą WiFi Direct. Dodatkowa 

komunikacja via Bluetooth zastępuje Bonjour — mechanizm wykrywania urzą-

dzeń w sieci lokalnej. Dzięki temu eliminujemy wymóg podłączenia nadajnika  

do tej samej sieci WiFi, w której znajduje się odbiornik, oraz umożliwiamy działa-

nie usługi AirPlay w sieciach, w których ze względów bezpieczeństwa nie mogą być 

uruchomione protokoły wykorzystywane przez Bonjour, lub struktura jest skom-

plikowana (wiele podsieci, zaawansowane uwierzytelnianie, itp.).

Należy zaznaczyć, że mimo iż bezprzewodowe odbiorniki Bluetooth, jak głośniki 

czy słuchawki obsługujące profil A2DP, pojawiają się w menu AirPlay nadajnika,  

to komunikacja odbywa się z wykorzystaniem innego protokołu.

AirPlay to nie tylko streaming dźwięku. Za pomocą tej technologii możemy wyświe-

tlać na odpowiednich odbiornikach zdjęcia i filmy z mobilnych urządzeń z iOS, 

klonować ekran komputera Mac — lub wykorzystać bezprzewodowy odbiornik 

jako oddzielny monitor , odtwarzać filmy z serwisów takich jak YouTube czy Vimeo 

z okna przeglądarki Safari, czy wreszcie zagrać na dużym ekranie w grę urucho-

mioną na iUrządzeniu

W przypadku najnowszego Apple TV (4 generacji) ostatnia cecha nie stanowi proble-

mu, bo wiele tytułów kupimy i pobierzemy ze sklepu App Store, ale wcześniejsze 
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generacje tego nie potrafią. Sprawę załatwia mirroring obrazu iPhone’a / iPoda touch 

/ iPada na ATV. Niektóre gry są na tyle sprytnie napisane, że zawartość wyświetlana 

na telewizorze różni się od tego, co widzimy na mobilnym nadajniku, który staje się 

bezprzewodowym kontrolerem.

Jako ciekawostkę warto dodać, że klonowanie ekranu iOS pozwala również  

na transmisję na żywo obrazu z kamery urządzenia.

Aktualizacja systemu iOS 5.0 dla Apple TV 2 i 3 generacji wzbogaciła te urządzenia 

o możliwość przekierowywania strumienia audio do bezprzewodowych głośników. 

Czyli np. obraz filmu uruchomionego na iPhonie, wysłanego via AirPlay do przy-

stawki, wyświetlony będzie na ekranie telewizora, natomiast ścieżka dźwiękowa 

tegoż filmu — odtworzona na głośnikach podłączonych do AirPort Express.

Rozwiązanie Apple nie jest idealne i ma pewne ograniczenia. Dla przykładu: nie 

odtworzymy filmu z iPhone’a na iPadzie. Ani muzyki z iPada na wielu głośnikach 

bezprzewodowych równocześnie (w przypadku komputerów załatwimy to za pomo-

cą iTunes). Ba, nie można nawet strumieniować multimediów z urządzeń mobilnych 

do komputera…

Na szczęście 
wiele z ograniczeń AirPlay da się w prosty i skuteczny sposób obejść, instalując 

dodatkowe oprogramowanie. Niektóre z wymienionych niżej aplikacji posiadają 

zaawansowane opcje, jak np. nagrywanie odbieranego strumienia, korekcja dźwię-

ku. Lista zawiera najbardziej dojrzałe (i wciąż rozwijane) programy, które sam 

przetestowałem lub których używam regularnie, nie wymagające np. wykonania 

jailbreaka.

Klonowanie ekranu biurka komputera lub okna aplikacji:

 > Air Parrot 2 (Mac / Windows / ChromeOS),

 > AirMyPC (Windows) — oferuje zestaw narzędzi zamieniających ekran komputera 

w tablicę interaktywną,

Streaming audio z komputera do wielu bezprzewodowych odbiorników:

 > Porthole (Mac),

 > Airfoil 5  (Mac / Windows) — oferuje selektywny wybór aplikacji jako źródła dźwię-

ku, wymaga zainstalowania aplikacji — odbiornika Airfoil Satellite / Speakers 

dostępnego na systemy: macOS (OS X), iOS, Windows, Linux, Android; wspiera 

bez dodatkowego oprogramowania odtwarzanie na Apple TV, AirPort Express, 

certyfikowanych odbiornikach AirPlay, głośnikach Bluetooth, urządzeniach 

zgodnych z Google Chromecast,

 > TuneBlade (Windows),

Komputer jako odbiornik AirPlay:

 > Reflector 2 (Mac / Windows),

http://www.airsquirrels.com/airparrot/
http://www.airmypc.com
https://www.dangercove.com/porthole/
https://rogueamoeba.com/airfoil/
http://tuneblade.com
http://www.airsquirrels.com/reflector/
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 > TuneAero (Windows) — tylko dźwięk,

 > AirServer (Mac / Windows / Xbox One),

 > LonelyScreen (Mac / Windows) — darmowy,

 > Shairport4w (Windows) — tylko dźwięk, darmowy,

 > Mirroring360 (Mac / Windows),

 > X-Mirage (Mac / Windows),

Smartfon / tablet jako odbiornik AirPlay:

 > Reflector 2 (Android),

 > Mirroring360 (Android),

Smartfon / tablet jako nadajnik AirPlay:

 > AllConnect Play & Stream (Android / iOS),

Odtwarzanie filmów:

 > Beamer (Mac) — oferuje transmisję z komputera do Apple TV oraz urządzeń 

zgodnych z Google Chromecast,

 > Air Video (Mac / PC) — oferuje odtwarzanie filmów z dysku komputera na urzą-

dzeniach z iOS oraz Apple TV (4 Gen) wymaga specjalnej apki na odbiorniku, 

wspiera dalsze przekazywanie treści z urządzeń mobilnych do dowolnego inne-

go odbiornika AirPlay,

 > StreamToMe (Mac / PC) — oferuje możliwości jak Air Video, obsługuje wideo, audio 

oraz zdjęcia, dostępna jest również darmowa aplikacja (odbiornik) dla kompu-

terów Apple.

Przypuszczam, 
że niektórzy z Czytelników mogą pomyśleć, że Apple, wdrażając AirPlay, wynalazło 

na nowo koło. Przecież z inicjatywy firmy Sony powstało Digital Living Network 

Alliance — organizacja, której zadaniem jest, cytuję: „Uporządkowanie standardów 

przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerów osobistych, elektroniki użytkowej 

i urządzeń mobilnych w domu i na drodze, aby były w stanie ze sobą się komuni-

kować, stworzenia jednolitego środowiska dla współdzielenia nowych cyfrowych 

mediów. […]”. Z punktu widzenia użytkownika dostrzeżemy sporo podobieństw, 

jednak w rzeczywistości AirPlay i DLNA znacznie się rożnią. Technologia DLNA 

bazuje na międzynarodowych standardach — protokołach sieciowych Universal 

Plug and Play oraz UPnP AV. Pozwala na przykład na wyświetlenie zdjęcia z tabletu 

lub komputera na ekranie telewizora, odtworzenie pliku wideo z dysku sieciowe-

go w kinie domowym, odegranie utworu muzycznego z telefonu komórkowego  

na wieży HiFi, czy wreszcie sterowanie tymi urządzeniami z poziomu smartfona.

Wszystko to pięknie wygląda na papierze lub pojedynczym ekranie,  ale czar pryska 

gdy ten elektroniczny mariaż poddamy weryfikacji w praktyce. 

http://tuneaero.com
https://www.airserver.com
http://www.lonelyscreen.com/index.html
http://www.lightweightdream.com/sp4w/shairport4w/?lang=en
http://www.mirroring360.com
http://www.x-mirage.com/x-mirage/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squirrels.reflector
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.m360
http://www.tuxera.com/products/allconnect/
http://beamer-app.com
http://www.inmethod.com/airvideohd/index.html
https://www.zqueue.com
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Mimo globalnego zasięgu — do organizacji należy kilkuset producentów — oraz 

pokaźnego portfolio certyfikowanych urządzeń (ponad 4 miliardy!) — nie każdy 

produkt potrafi dogadać się z innym w sieci. Niekiedy wystarczy instalacja dodat-

kowego oprogramowania, jednak część urządzeń wspiera możliwości DLNA tylko 

w ograniczonym zakresie.

AirPlay również wykorzystuje 
protokoły komunikacyjne i sieciowe, odpowiedzialne np. za autokonfigurację adre-

sów, wykrywanie urządzeń czy wreszcie dostęp do zasobów. Apple polega tu na 

własnych, opatentowanych i zastrzeżonych rozwiązaniach, takich jak: Bonjour, 

Remote Audio Output Protocol (RAOP), Digital Audio Control Protocol (DACP) czy 

Digital Audio Access Protocol (DAAP), a transmisja szyfrowana jest kluczem AES. 

Technologia AirPlay pozwala na wszystko to, na co pozwala DLNA, choć jest ogra-

niczona do ekosystemu Apple oraz wybranych urządzeń innych producentów. 

Wydaje się więc, że DLNA jest bardziej uniwersalne i korzystniejsze dla użytkownika,  

ale czy na pewno?

Po pierwsze: to, że nad rozwojem AirPlay sprawuje pieczę jeden i ten sam producent, 

gwarantuje 100% zgodności i maksymalne wykorzystanie możliwości technologii.

Po drugie: ponieważ to nadajnik inicjuje streaming, AirPlay obsługuje strumieniową 

transmisję praktycznie dowolnej treści, w odróżnieniu od DLNA, które jest zorien-

towane na plik. Inaczej mówiąc, jeśli odbiornik DLNA nie wspiera formatu pliku, 



64TEMAT MIESIĄCA

to nie zdoła go odtworzyć. Stąd między innymi opcje transkodowania w serwerach 

DLNA, mające na celu uniknięcie takiej sytuacji.

Dla AirPlay nie ma znaczenia, czy chcemy wyświetlić obrazek w formacie JPEG, 

muzykę w Ogg Vorbis czy wideo w MKV. Jeśli Mac lub iUrządzenie potrafią odtworzyć 

materiał, to trafi on do odbiornika w zrozumiałej postaci. Dźwięk jest systemowo 

(dzięki tzw. AV Foundation framework) dekodowany do stereofonicznego stru-

mienia audio w  formacie Apple Lossless 16-bitów 44100 Hz, natomiast wideo  

do strumienia w standardzie H.264/MPEG-4 AVC.

Obsługa AirPlay jest trywialnie prosta. Poniższe wskazówki dotyczą wyłącznie 

systemowych rozwiązań.

macOS (OS X)
Odtwarzanie audio z dowolnej aplikacji wraz z dźwiękami systemowymi na poje-

dynczym odbiorniku AirPlay, polega na kliknięciu myszką ikonki głośnika w menu 

Findera oraz wybraniu odbiornika.

Identyczny rezultat uzyskamy, wybierając pożądane wyjście dźwięku w panelu 

Dźwięk w Preferencjach systemowych.

Odtwarzanie audio na wielu odbiornikach jednocześnie, możliwe jest standardo-

wo tylko z aplikacji iTunes. W tym celu należy kliknąć ikonkę AirPlay znajdującą 

się obok suwaka głośności i wybrać bezprzewodowe odbiorniki (oraz, jeśli zajdzie 

potrzeba, określić poziom dźwięku dla każdego z osobna).
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Wyświetlenie filmu z aplikacji QuickTime Player wymaga wybrania odbiornika  

po kliknięciu w ikonę AirPlay na dynamicznie wyświetlającym się panelu sterowa-

nia programu.

Podobnie zrealizujemy wyświetlanie filmu z serwisu YouTube (oraz Vimeo i podob-

nych), uruchomionego w oknie przeglądarki Safari.

Klonowanie wbudowanego wyświetlacza Maca, ekranu aktywnej aplikacji lub otwar-

cie dodatkowego wirtualnego ekranu uzyskamy, wybierając urządzenie docelowe 

AirPlay, a następnie żądaną opcję, klikając w dedykowaną ikonkę menu Findera.

Gdy skorzystamy z panelu Monitory w Preferencjach systemowych, jeśli wybie-

rzemy opcję odrębnego monitora AirPlay, będziemy mogli dodatkowo zmienić 

położenie bezprzewodowego ekranu. Ponadto na ekranie odbiornika działającego 

jako odrębny monitor pojawi się okno wyboru rozdzielczości.

Nieco większym wyzwaniem jest wyświetlenie zdjęć z komputera na bezprzewodo-

wym odbiorniku AirPlay. Najprostszym i najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem 

jest skorzystanie z opcji klonowania ekranu. Jednak jeśli posiadamy przystaw-

kę Apple TV, wtedy możemy z jej poziomu przeglądać udostępnione w Kolekcji 

domowej albumy. W tym celu w aplikacji iTunes wybieramy opcję menu Plik / 

Kolekcja domowa / Wybierz zdjęcia do udostępnienia w Apple TV... A następnie 

zaznaczamy wszystkie zdjęcia lub wybrane albumy (które mogą również zawierać  

nagrane filmy).
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iOS
Strumieniowanie audio z iPhone’a / iPoda touch / iPada, do bezprzewodowego 

odbiornika AirPlay, polega na wybraniu pożądanego z listy urządzeń na ekranie 

Odtwarzanie, dostępnym po wywołaniu Centrum sterowania.

Mirroring ekranu iUrządzenia aktywujemy na głównym ekranie Centrum stero-

wania. Tapnięcie przycisku Klonowanie AirPlay wywoła listę kwalifikowanych 

urządzeń.

Wyświetlenie zdjęcia lub filmu z apki Zdjęcia wymaga wskazania pliku, tapnięcia 

w przycisk Udostępnianie, w rezultacie wyświetli się dodatkowy ekran opcji zawie-

rający między innymi przycisk AirPlay.

Z listy wykrytych urządzeń wybieramy interesujący nas odbiornik et voilà tout!

Jak wspomniałem na początku artykułu, AirPlay to jedna z najważniejszych tech-

nologii, stanowiąca znaczącą wartość dodaną dla użytkowników ekosystemu Apple. 

Korzystam z niej praktycznie każdego dnia i boleśnie odczułbym jej brak. Wygoda, 

jakość, stosunkowo wysoka niezawodność i szeroka funkcjonalność, to zdecydowane 

zalety AirPlay. Czego mi brakuje? Chyba tylko tego, by nieliczne ograniczenia zostały 

wyeliminowane, tak by korzystanie z dodatkowego oprogramowania firm trzecich 

okazało się zbędne. Jestem zwolennikiem rozwiązań systemowych. A wszystkim 

nowym posiadaczom jabłuszek polecam bliższy kontakt z AirPlay. Spodoba się 

Wam, to pewne.

ZDJĘCIA:
fotolia.com
str. 57 © Netfalls 
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PIERWSZE KROKI  
PO ZAKUPIE IPHONE’A
KUBA BARAN
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Jedną z najbardziej znanych  
cech iPhone’a jest jego intuicyjna obsługa
Nawet osoby, które kompletnie nie odnajdują się w świecie technologii, potrafią 

odnaleźć się w systemie operacyjnym iOS. Nie zmienia to jednak faktu, że kilka 

kroków jest dość istotnych i należy je wykonać. Większość z nich pojawia się już 

w trakcie konfiguracji telefonu. Dlaczego są istotne, a co wprowadzają, dowiesz się 

już w kolejnych akapitach.

Konfiguracja Touch ID i kodu bezpieczeństwa

Lokalizacja: Ustawiania / TouchID i kod

Konfiguracja kodu dostępu i Touch ID to zdecydowanie pierwszy i prawdopodobnie 

najważniejszy krok, jaki powinno się wykonać. Dzięki tej operacji zawartość iPhone-

’a pozostaje szyfrowana i bezpieczna. Nie wydaje mi się, że istnieje coś ważniejszego 

niż zachowanie poufności danych i ewentualne utrudnienie życia osobom, które 

postanowiłyby przywłaszczyć sobie nasz sprzęt.

Apple ID iCloud

Lokalizacja: Ustawienia / iCloud

Aktualnie system operacyjny iOS polega w pełni na chmurze Apple. Jej wykorzysta-

nie jest kluczowe dla komfortowego i pełnego używania iPhone’a. Z tego względu 

za niezbędne uważam stworzenie konta Apple ID i skorzystanie z dobrodziejstw 

chmury oferowanej przez Apple. iCloud w wersji darmowej zapewnia 5 GB miejsca 

na dane, które warto wykorzystać na kopię zapasową urządzenia i synchronizację 

danych czy niezwykle ważnej funkcji Find My iPhone, która potrafi być ostatnią 

deską ratunku w przypadku zagubienia urządzenia.
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Karta zdrowia

Lokalizacja: Zdrowie

Aplikacja zdrowie pozwala na bieżącą kontrolę i rejestrację danych dotyczących 

pomiarów ciała oraz aktywności fizycznej. Poza tym znajduje się tutaj jeszcze jedna 

nad wyraz istotna zakładka, mianowicie Karta Zdrowia. W tym miejscu możemy 

uzupełnić podstawowe informacje, które mogą być niezwykle istotne w przypad-

ku zagrożenia naszego życia. Grupa krwi, waga, alergie i znane reakcje na często 

stosowane lekarstwa mogą być niezwykle pomocne w przypadku, kiedy będzie 

musiała być nam udzielona pomoc medyczna. Warto uzupełnić również kontak-

ty, które powinny być zaalarmowane w przypadku zagrożenia. Karta zdrowia jest 

dostępna z poziomu zablokowanego ekranu. Co więcej, do wprowadzonych do niej 

kontaktów można zadzwonić bez odblokowywania ekranu. Oczywiście najlepiej 

będzie, jeżeli ta funkcja nie będzie Wam nigdy potrzebna, jednak przezorny zawsze 

ubezpieczony.

Ciesz się zakupem i poszukuj aplikacji

Lokalizacja: App Store

Właśnie stałeś się posiadaczem najlepszego smartfona, jaki jest na rynku. Przejrzyj 

wszystkie aplikacje, jakie są na nim fabrycznie zainstalowane i sprawdź możli-

wości, jakie drzemią w nim już w momencie wyjęcia z pudełka. Powoli zaczniesz 

myśleć o tym, co jeszcze chcesz przy jego użyciu robić. Tutaj mam dla Ciebie dobrą 

wiadomość, czyli klasyczne: „There’s an app for that!”. Nie obawiaj się podpię-

cia do swojego Apple ID karty kredytowej. Transakcje są w pełni bezpieczne, a Ty 

w zamian otrzymasz dostęp do nieprzebranej liczby aplikacji, wśród których nie 

brakuje zarówno poważnych narzędzi, jak i gier, które zapewnią Ci odpowiednią 

porcję rozrywki.
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DO CZEGO MOŻE BYĆ  
PRZYDATNY IPAD
JAROMIR KOPP / ŁUKASZ BANASZAK
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Patrząc na pogarszające  
się wyniki sprzedaży iPadów Apple,
można odnieść mylne wrażenie, że era tabletów się kończy. Otóż nic z tych rzeczy. 

Po prostu iPady są dość długowieczne, rzadziej odświeżane niż iPhone’y i nie mają 

wsparcia w postaci subsydiowania przez telekomy. O ich długowieczności niech 

świadczy to, że nadal mam w użyciu iPada 1, a poczciwe „dwójki” wciąż przyzwoicie 

się sprawują u mnie i „w rodzinie”.

Jako świeżo upieczony użytkownik iPad Air 2 oddam najpierw głos Łukaszowi 

Banaszakowi, który w naszej redakcji pisze o dostępnej technologii i jak zobaczycie, 

używa iPadów intensywnie i od dawna.

W jednej z reklam Apple zadało pytanie „Czym jest komputer?” i pokazało wielorakość 

zastosowań iPada. Kiedy Jaromir zaproponował mi wspólne napisanie artykułu, 

w którym odpowiem na pytanie, do czego może być przydany iPad, natychmiast 

chciałem odpowiedzieć: do wszystkiego! Zaraz jednak do głosu doszła żelazna logi-

ka. Przyznam, że sam film dał wiele do myślenia o tym, jak pracujemy i czym tak 

naprawdę są dla nas komputery. iPad to zaraz po Apple Watch i iPhonie najbardziej 

funkcjonalny i uniwersalny komputer dla każdego segmentu wiekowego. Począwszy 

od 4-letnich dzieci, mobilnych pracowników, a skończywszy na seniorach.

https://www.youtube.com/watch?v=1zPYW6Ipgok
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Przez moje ręce przeszły prawie wszystkie iPady (poza iPadem 3 i 4 generacji). 

Testowałem je na własnej skórze, doświadczając zwiększającego się postępu funk-

cjonalności poszczególnych generacji iOS. Prawdziwą petardą jest iPad Pro 12,9 

cala. Nabyłem go w grudniu i ciągle sprawdzam zacierające się granice pomiędzy 

iOS a Mac OS. W połączeniu ze Smart Keyboard i sporą dawką mocy w silniku 

zwiększa waszą efektywność o 100 procent. Obecnie niemalże 80 procent czynno-

ści wykonuję na iPadzie (pozostałe 20 procent to iPhone i MacBook). Napisałem tak 

pracę magisterską (jeżdżąc pociągami), najlepsze projekty, komentarz do ustawy 

zachowującej nakładki brajlowskie na kartach do głosowania. Obrabiam na iPadzie 

zdjęcia i filmy, odpowiadam na liczną korespondencję, pracuję zdalnie z członkami 

naszego zespołu WroAccesible.

Na początek  
uporządkujmy zastosowania iPada:
Edukacja — Wspaniałe bogactwo aplikacji przeznaczonych dla edukacji spełnia 

wysokie wymagania szkół podstawowych, liceów oraz uniwersytetów. Niedawno 

Apple udostępniło specjalne wsparcie dla nauczycieli i szkół. Funkcja iOS „dla klas”, 
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czyli możliwość używania jednego iPada przez kilku uczniów i bezpieczny nadzór 

nauczyciela nad treściami za pomocą aplikacji „Klasa”. Dodatkowo Wystarczy urucho-

mić iTunes University, a powita nas cała baza wykładów (w wersji audio i wideo). 

iBooks dostarczy tysiące książek, zarówno płatnych, jak i bezpłatnych. Pakiet biuro-

wy iWork wesprze nas w codziennej pracy (tak, nie potrzebujecie Office 2016).

Kolejnymi beneficjentami możliwości iPadów są twórcy audiowizualni, fotografowie, 

muzycy, filmowcy, projektanci. Dostają oni na wstępie iMovie, GarageBand, bezpłat-

ny Photoshop, płatny Pixelmator, które zintensyfikują postęp prac nad projektami. 

Jak dodacie Apple Pencil, to wyjdzie z tego pełne studio graficzne. Dj-e i YouTuberzy 

również bez żadnych problemów obrobią muzykę i opublikują film na YouTube.

W pracy: Mobilne biuro, pakiet iWork, Office 2016, chmura iCloud Drive, One Drive, 

Dropbox, zdalna praca w zespole za pośrednictwem chmury (patrz: notatki, iWork 

collaboration beta), tworzenie i wyświetlanie prezentacji, gdzie Apple Watch bądź 

iPhone pełni funkcję pilota. Za pomocą aplikacji lub przez WWW można prowadzić 

księgowość w firmie tylko za pomocą iPada.

W domu: Prywatny komputer i centrum rozrywki dla członków rodziny: oglądanie 

TV i filmów na iPadzie oraz przez Air Play, domowe kino i konsola dla dzieci. Pomoc 

w edukacji i kształceniu.

Medycyna, iPad pozwoli przygotować do zabiegu lekarzy i pacjentów, wesprze 

e-diagnostykę oraz szkolenie młodych lekarzy.

Napiszę otwarcie: „iPad only” nie jest dla każdego, ale jeśli zaakceptujecie jego 

specyfikę, to będziecie w stanie dokonać na iUrządzeniu rzeczy niemożliwych. 

Teraz, uwzględniając powyższe informacje, odpowiedzcie sobie sami pytanie:  

Jak Wy wykorzystujecie swoje iPady?

Tyle Łukasz
Ja, choć ogromnie sobie cenię mojego iPad Air 2, to nie jestem zwolennikiem „iPad 

only”. iPad jest dla mnie wspaniałym dodatkiem do ekosystemu Apple i mocno odciąża 

mojego MacBooka Air, jednak nie jest i długo nie będzie w stanie w pełni go zastą-

pić. Największymi przeszkodami są „kobyły” do prac programistycznych jak Xcode 

i FileMaker Advanced oraz mój ulubiony kombajn do stron WWW: RapidWeaver. 

W innych pracach przeszkodą jest brak „normalnego” systemu plików, choć w iOS 

10 za sprawą „Dokumentów w iCloud” wiele rzeczy daje się obejść.

Teraz zalety iPada okiem Jaromira
Przyłapałem się na tym, że często, choć MacBook Air leży na stoliku gotowy do 

pracy to sięgam po iPada, który jest dalej. I dzieje się to nie tylko w sytuacjach, gdy 

chcę „pokonsumować” trochę treści, puścić muzykę przez AirPlay czy pobrylować 

„na socjalach”. Są rzeczy, które na iPadzie po prostu robi się szybciej. Należy do 

nich między innymi montaż i publikowanie prostych filmów w iMovie. iPad Air 2 
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eksportuje taki sam film ponad dwa razy szybciej niż mój MacBook Air z proceso-

rem i7! Inne prace, jak tworzenie prezentacji w Keynote, robi się równie wygodnie, 

a często szybciej niż w tej samej aplikacji na macOS.

Kolejna zaleta iPada 
to lekkość i mobilność. Doceniłem to, gdy codziennie musiałem dojeżdżać na zajęcia 

programu „Nowoczesny Senior” do Wrocławia. Pół godziny w pociągu pozwalało 

na napisanie za pomocą iPada sporego kawałka tekstu lub dokończenie prezenta-

cji. Wprowadzony jakiś czas temu „Split view” dodatkowo ułatwia pracę nawet na 

mniejszych iPadach. Nie trzeba już przełączać się pomiędzy aplikacjami, aby poszu-

kać na stronie www potrzebnych do pisania artykułu informacji czy skopiować 

jakąś grafikę lub przeprowadzić konsultację za pomocą iMessages.

Niesamowicie wygodna jest synchronizacja danych pomiędzy urządzeniami 

w większości używanych przeze mnie programów. Pozwala to na pracę za pomocą 

najwygodniejszego lub dostępnego w danym momencie sprzętu. Drobnym manka-

mentem jest odmienna obsługa interfejsu macOS i iOS, ale po nabraniu pewniej 

wprawy „przełączamy się” automatycznie.
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Jest jeden aspekt, w którym iPada nie da się zastąpić komputerem. Obsługa akce-

soriów! Tak, jest wiele urządzeń, które można łączyć tylko z urządzeniami z iOS. 

Począwszy od Home Kit, przez tanie drobiazgi sterowane za pomocą Bluetooth LE, 

jak przełączniki, stacje pogody, zabawki po tak poważne rzeczy, jak pilotaż i nadzo-

rowanie dronów.

Wracając do domu… 
iPad jest dla mnie wyjątkowym pomocnikiem w kuchni. Nie chodzi o użycie go jako 

deski do krojenia, ale jako zbiór przepisów. Nie dość, że zajmuje niewiele miejsca,  

to jeszcze jest znacznie łatwiejszy do czyszczenia, jeżeli niechcący pobrudzimy go 

paluchem umaczanym w cieście. Zapewniam Was, że wydłubywanie ciasta z klawia-

tury MacBooka nie jest przyjemnym zajęciem, zaś iPada wystarczy wytrzeć.

Za podsumowanie  
niech wystarczy zdjęcie,
które zrobiłem podczas pisania tego artykułu. Tak, to prawda. Piszę go w łóżku  

na iPadzie, któremu za podstawkę służy MacBook Air.
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PLANTS VS ZOMBIES HEROES
SEBASTIAN SZWARC

http://twitter.com/Behinder
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Jakoś ostatnio 
najwidoczniej trzymam się tematu zombie, no ale co zrobić, gdy jestem w trakcie 

oglądania „The Walking Dead”, a do tego mam okazję pograć w coś zabawnego,  

co na dodatek wciąga. Pamiętacie grę karcianą „Magic the Gathering”, w której rywa-

lizuje dwóch czarodziejów, pojedynkując się na magię? Tu koncepcja jest podobna 

— również mamy karty, talie, stworki i przeciwnika do pokonania.

Pojedynek umarlaków i przedstawicieli flory nie jest niczym nowym. Mogliśmy 

wziąć udział w tej rozgrywce już w grach Plants vs Zombies oraz Plants vs Zombies 2. 

Wtedy gracz wcielał się w rolę sympatycznego, mało rozgarniętego wieśniaka, który 

zagrożony najazdem zombie na swój ogródek rozpaczliwie sadzi tam różne rośliny, 

by powstrzymać atak.

W grze Plants vs Zombies Heroes, jak sama nazwa wskazuje, będziemy świadka-

mi pojedynku superbohaterów. Grę rozpoczynamy roślinami, a herosem będzie…

groszek ;) Otrzymujemy zestaw kart oraz kilka boosterów, które po otwarciu zawiera-

ją także karty rzadsze. Tak bowiem dzielą się karty w kolekcjonerskich karciankach, 

a rzadkość karty oznacza, iż szansa wyciągnięcia jest proporcjonalnie dużo mniej-

sza, co z reguły oznacza, iż efekt takiej karty jest silny i może nam nawet pomóc 

wygrać grę.

Rozgrywając partie, zdobywamy osiągnięcia, które pomogą nam odblokować dodat-

kowe misje i na przykład zagrać także zombiakami. Jak wygląda pojedyncza partia? 

Przeciwnicy siedzą po przeciwnych stronach „ogródka”, który składa się z pięciu kolumn.  

Na każdej kolumnie możemy posadzić roślinkę, ale jeśli jedną z kolumn jest woda, 
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można posadzić tylko taką, która się na wodzie utrzyma, inne z kolei będą działać 

na podwyższeniu, więc trzeba je zasadzić na beczce itp. A ekipa, którą nam przyj-

dzie walczyć, jest zaiste różnorodna. Mamy tam bowiem wybuchające ziemniaki, 

strzelający na trzy rzędy groszek, rozmnażający się grzybek, udającą katapul-

tę kapustę i  tego typu anomalie, hybrydy i mutanty. Sadzenie roślinek wymaga 

punktów słonecznych, które przybywają nam co turę w liczbie o  jeden większej 

niż poprzednio. Tura składa się z faz: najpierw sadzimy rośliny, potem umiejsca-

wiają się zombiaki, potem zombie mogą stosować swoje dodatkowe sztuczki a na 

końcu następuje walka. Chodzi o taki atak, by zmniejszyć punkty życia przeciwnika  

do zera. Brzmi prosto? Zapewniam, że takie nie jest.

Plants vs Zombies Heroes to gra, 
która cieszy zabawną cukierkową grafiką, dużym poczuciem humoru (zombiaki np. 

mówią, że są mądrzejsze od roślin, bo używają mózgów), a do tego wciąga. Polecam 

każdemu jako odmóżdżającą, nomen omen, rozrywkę po całym dniu pracy. 

ZDJĘCIA:
str. 76 © Anthony 
Boyd
 

https://itunes.apple.com/us/app/plants-vs.-zombies-heroes/id1000876192?mt=8&uo=4&at=10lc9Y
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HEDGE 
CONNECT (IOS)
MAREK TELECKI

http://twitter.com/mantis30
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Kilka miesięcy temu,
a dokładnie w kwietniu zeszłego roku, na łamach Mój Mac Magazynu (#4/2016) 

recenzowałem dość niszowe, specjalistyczne rozwiązanie archiwizacji danych 

— w szczególności materiałów audiowizualnych, program Hedge for Mac. To profe-

sjonalne oprogramowanie, pozwalające na jednoczesne kopiowanie materiałów 

z różnych nośników do wielu pamięci masowych, dba przede wszystkim o perfekcyj-

ną dokładność danych. Aplikacja desktopowa doczekała się uzupełnienia w postaci 

apki dla mobilnego systemu Apple: Hedge Connect (wymagania: iOS w wersji 10.x, 

zgodność z iPhone, iPad, iPod touch).

Świeży, bo ledwo półtoramiesięczny twór ma za zadanie poinformować nas o skoń-

czonych operacjach transferu danych oraz ewentualnych błędach i problemach, 

które mogłyby podczas takiego procesu wystąpić. Niby niewiele, ale filmowcy  

to zapracowani ludzie i miast pilnować komputera czekając, aż cały nakręcony 

dorobek trafi w bezpieczne miejsce i zwolnią się nośniki, które będzie można znów 

zainstalować w kamerach, wolą ten czas wykorzystać na inne, ważniejsze sprawy. 

Czas na planie filmowym tudzież gaże aktorskie to przecież znaczna część budżetu 

produkcji.

Komunikacja między Hedge Connect i Hedge for Mac (wymagana jest wersja 1.5 

lub nowsza) odbywa się za pomocą połączenia autoryzowanego unikalnym kodem 

dostępu. Chwilowy brak łączności nie wymaga od nas ponownego sparowania 

programów, odnajdą się i skomunikują automagicznie, gdy tylko Mac i iPhone  

(lub iPad) znów będą online. Oczywiście Hedge Connect współpracuje z wieloma 

https://itunes.apple.com/pl/app/hedge-connect/id1164056213
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komputerami z zainstalowanym i uruchomionym Hedge for Mac, umożliwiając 

jednoczesny podgląd bieżących transferów.

Autorzy zaimplementowali kilka rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo połą-

czenia, tak by niepowołane osoby w żaden sposób nie przechwyciły i nie podsłuchały 

komunikacji: połączenie jest możliwe tylko wtedy, gdy opcja Hedge Connect w pane-

lu Preferencji Hedge for Mac jest aktywna, zerowanie kodu dostępu po wyjściu 

z aplikacji (ustawienie domyślne) oraz przycisk odświeżenia kodu dostępu wymu-

szający zamknięcie aktywnych połączeń.

Informacje na temat stanu operacji kopiowania dostarczane są na urządzenia mobil-

ne w postaci powiadomień Push. Autorzy mają jednak wiele planów związanych 

z przyszłością apki, m.in. podgląd na żywo tego, co się dzieje w Hedge for Mac na 

komputerach czy możliwość interakcji / zdalnej kontroli.

Trudno się rozpisywać w kwestii oprogramowania o tak wąskim zakresie działa-

nia. Uważam jednak, że zawodowcy, którzy docenili jakość i niezawodność Hedge 

for Mac (który wkrótce, dzięki mojemu skromnemu udziałowi, zyska spolszczony 

interfejs), nie pożałują kilkudziesięciu złotych za dodatkową wygodę (apka współ-

pracuje zarówno z Hedge Premium, jak i Hedge Free). 

WITRYNA

CE
CH
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9,99 €

www.hedgeformac.com

 + Komunikacja z wieloma aplikacjami 
Hedge for Mac

 + Przejrzysty i intuicyjny interfejs

 −  Wysoka cenaNAZWA

CENA

OCENA
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http://hedgeformac.com/connect
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http://faqt.pl/mmm10/
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AIRPODS
MIŁOSZ STASZEWSKI

http://twitter.com/rzog
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Jeszcze przed Świętami, 
dzięki pomocy kilku osób, udało mi się zostać szczęśliwym posiadaczem poszu-

kiwanych przez wielu słuchawek AirPods. Przyznam szczerze, że nabywałem je 

przede wszystkim z ciekawości. Chciałem się przekonać, co tak naprawdę zaoferuje 

„magiczny czip W1” i czy — zgodnie z powszechnie wygłaszanymi oczekiwaniami 

— sprawi on, iż „koszmar Bluetooth” dobiegnie końca.

Od razu zaznaczę, że na co dzień korzystam ze słuchawek dość intensywnie. Są to 

jednak bezprzewodowe słuchawki wokółuszne Beats Studio Wireless, które pomi-

mo tego, iż delikatnie „podkolorowują” brzmienie, oferują znakomite wyciszenie 

i nigdy mnie nie zawiodły. Mam je sparowane ze wszystkimi wykorzystywanymi 

przeze mnie urządzeniami i w razie potrzeby wystarczy, że od jednego z nich je 

„odepnę” (np. wybierając na iPhonie kolejno: Ustawienia / Bluetooth / BeatsStudio 

Wireless / Odłącz), a z drugim „zepnę” (np. poprzez wskazanie opcji Bluetooth / 

Beats Studio Wireless / Połącz po prawej stronie górnego menu ekranowego mojego 

maca), a wszystko zawsze sprawnie funkcjonuje, działa i nie sprawia problemów. 

Nie przydarzają mi się również żadne „zerwania” czy innego rodzaju niedogodności. 

Jednakowo pozytywnych doświadczeń dostarczały mi użytkowane przez dłuż-

szy czas słuchawki Bluetooth firmy Bose. Stąd też występujące dość powszechnie 

narzekania na „niebieski kieł” jakoś do mnie nie trafiały i tym bardziej potęgowa-

ły zainteresowanie AirPodsami. Cóż bowiem tracę? Jaki dyskomfort dotychczas  

mi umykał?
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Parowanie i przełączanie
Pierwsze wyjęcie z pudełka słuchawek i etui ładującego, a następnie otwarcie tego 

ostatniego sprawiło, że na iPhonie, który był w pobliżu, pojawił się automatycznie 

komunikat z instrukcjami opisującymi jak sparować urządzenia. Po dosłownie 

kilku sekundach telefon był już połączony ze słuchawkami. Podobnie każde urzą-

dzenie Apple, które było zalogowane do mojego konta iCloud. To przewaga nad  

standardowymi akcesoriami Bluetooth. Jak podkreślałem już wcześniej, zwykle 

bowiem użytkownik zmuszony jest osobno, po kolei przechodzić proces parowa-

nia z każdym z urządzeń, z którym chciałby wykorzystywać dane akcesorium. 

Dodatkową korzyścią z W1 jest to, iż chcąc rozpocząć słuchanie z innego źródła niż 

dotychczas, nie muszę odłączać AirPodsów od np. wykorzystywanego poprzednio 

iPhone’a i osobno explicite łączyć ich z makiem. Wystarczy podejść do kompute-

ra i wybrać w odpowiednim miejscu menu „Połącz”. Oszczędzamy kilka kliknięć. 

Przewaga zatem jakaś jest. Paradoksalnie jednak w moim konkretnym przypad-

ku kilkukrotnie doszło do sytuacji, że gdy chciałem w taki właśnie sposób przejść 

z słuchaniem na maka, AirPods dostawały „czkawki”. Dźwięk zaczynał się rwać, 

znikał chwilowo w jednej ze słuchawek itp. Jako ciekawostkę podpowiem, że w drugą 

stronę — tzn. kiedy po tym jak korzystałem ze słuchawek słuchawki z komputerem, 

chciałem przenieść się na iPhone’a — podobne zjawisko nie występowało. Wiem, 

że nie jestem jedyną osobą, która zetknęła się z takim „zrywaniem”. Pomaga odpa-

rowanie AirPods (z poziomu dowolnego urządzenia zalogowanego do danego konta 

iCloud), następnie ponowne rozpoczęcie procesu parowania — tym razem z pozio-

mu urządzenia, które dotychczas sprawiało kłopoty ( jak wspomniany w moim 

przykładzie iMac).
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Na koniec podpowiem jeszcze, że jeśli zapragniemy użytkować AirPods z urządze-

niem nieapple’owskim, wówczas będą one funkcjonowały jak zwyczajny sprzęt 

Bluetooth. Każdorazowo konieczne będzie rozłączenie, zanim da się słuchawki 

połączyć z innym sprzętem.

Czas pracy
Apple podaje, iż na jednym ładowaniu AirPods grają ok. 5 godzin. Moje obserwa-

cje zdają się to z grubsza potwierdzać. Kiedy słuchawki się wyładują — wystarczy,  

iż włożymy je na chwilę do wspomnianego już wcześniej etui, a w przeciągu kwadran-

sa odzyskają ilość energii wystarczającą na kolejne 3 godziny pracy. Choćby przez 

wzgląd na higienę słuchu warto podobne przerwy wykonywać. Biorąc natomiast 

pod uwagę fakt, iż takie doładowywanie (na pojedynczym ładowaniu samego etui) 

pozwala uzyskać ponad 24 godziny pracy — AirPods wydają się być idealnym kompa-

nem dla osób pozostających w ciągłym ruchu.

Design
Najprościej rzecz ujmując, same słuchawki przypominają dotychczasowe EarPodsy, 

ale są pozbawione kabli, a etui ładujące łudząco przypomina opakowanie od nici 

dentystycznych. To sprawia, że zabrakło miejsca na dobrze znanego wszystkim 

użytkownikom iPhone’ów i iPodów „pilocika”, dzięki któremu można rozpoczy-

nać i wstrzymywać odtwarzanie, przewijać czy sterować głośnością. Zamiast tego 
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użytkownik otrzymuje do dyspozycji gest szybkiego podwójnego stuknięcia 

w dowolną ze słuchawek. Możemy do niego przypisać zachowanie „Play-pause” lub 

aktywację Siri (co w naszym polskim przypadku ma niestety ograniczone zastoso-

wanie). Głośnością sterujemy z pomocą Siri właśnie lub bezpośrednio z poziomu 

urządzenia, które jest aktualnym źródłem dźwięku. Mnie osobiście nie odpowiada 

ani konieczność przywoływania asystenta głosowego (co wydaje mi się śmieszne 

i niewygodne zarazem), ani wspomniany wcześniej gest podwójnego stuknięcia, 

który — szczerze powiedziawszy — może wywoływać dyskomfort. Na szczęście 

Apple przewidziało jeszcze jedną możliwość. Wystarczy wyjąć dowolną słuchawkę 

z ucha, by muzyka lub podcast zostały wstrzymane — i ponownie ją założyć, aby 

kontynuować odsłuch. To naprawdę wygodne rozwiązanie. Podwójne stuknięcie 

wykorzystuję zatem już jedynie do odbierania i kończenia połączeń telefonicznych, 

których jakość jest notabene bardzo dobra.

Brzmienie
AirPods ogólnie zrobiły na mnie wyjątkowo pozytywne wrażenie, jeśli chodzi o ofero-

waną jakość dźwięku. Pomimo tego, iż wolałbym powstrzymać się od jakichkolwiek 

bardziej szczegółowych ocen z tego zakresu — gdyż nie uważam, bym miał ku 

temu odpowiednie kwalifikacje — to z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, 

że brzmią znacznie lepiej niż kablowe EarPods, które tak bardzo z zewnątrz przy-

pominają. Szczególnie zdziwił mnie oferowany przez te maleństwa poziom basu.

Dość istotną obserwacją, którą należy w tym momencie poczynić, jest to, że poziom 

jakości dźwięku mocno zależy od tego, jak dobrze słuchawka usadowiła się w naszym 

uchu. Jeśli zbytnio się ona przemieści — wówczas w naturalny sposób odczuwamy 

jego pogorszenie.



88TESTY

Podsumowanie
Na sam koniec pozostaje mi, jak sądzę, odnieść się do kwestii, która ostatnimi 

czasy rozgrzewała rodzime portale i fora internetowe — zwłaszcza w kontekście 

nieoferowania przez Apple w naszym kraju w pojedynczych słuchawek dla osób, 

które poprzez nieuwagę zgubiły jedną z nich. Przez kilkanaście dni, jakie minęły od 

momentu nabycia przeze mnie AirPods do chwili, gdy piszę te słowa, nie udało mi 

się doprowadzić do sytuacji, żeby którakolwiek ze słuchawek wypadła mi z ucha 

(a był taki okres, że mocno się starałem :). O ile wiem, opinie grona znajomych osób, 

które również miały okazję dokonać podobnych testów, są podobne. Tym samym 

często podnoszony argument „przeciw” można moim zdaniem — przynajmniej 

w znacznej części przypadków — potraktować jako nieistotny.

Pomimo że podchodziłem do AirPods z dużym dystansem, a zamiast poprawy sytu-

acji z jakoby problematycznym Bluetooth ja osobiście zetknąłem się z czymś zgoła 

odwrotnym (zakładam, że wspomniane wcześniej problemy wymagające rozpa-

rowania oraz ponownego sparowania z iCloud ustąpią wraz z którąś z przyszłych 

aktualizacji oprogramowania) — muszę stwierdzić, że są to najwygodniejsze niewo-

kółuszne słuchawki bezprzewodowe, z jakich dotychczas miałem okazję korzystać. 

Polecam!

ZDJĘCIA:
Zdzisław  
Lewandowski 
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MICHAŁ KORALEWSKI

CZARNY KOŃ  
WŚRÓD MONITORÓW  
EIZO COLOREDGE CG2420
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Od ponad 11 lat 
pracuję w banku zdjęć, przeglądając setki, tysiące fotografii dziennie. Sprawdzam, 

czy zdjęcia są wyraźne, czy nie mają brzydkich zniekształceń, „szumów”, aberracji 

chromatycznej, niepotrzebnych odblasków lub błędów związanych z nadmierną 

edycją i korektą obrazu. Szukam widocznych logotypów, rozpoznawalnych osób 

i chronionych prawem wzorów zastrzeżonych. Mrówcza robota, do której potrzeba 

cierpliwości, bystrego wzroku i dobrego monitora fotograficznego.

W profesjonalnych zastosowaniach fotograficznych i graficznych liczą się głównie 

dwie marki monitorów: NEC i Eizo. Te dwie firmy mają w swojej ofercie sprzęty, 

który spełniają rygorystyczne normy związane z odwzorowaniem barw, równo-

miernością podświetlenia, i szerokim zakresem wyświetlanych barw. Pracując 

na takim monitorze, fotograf może mieć pewność, że wyświetlany obraz wyglą-

da dokładnie tak samo jak będzie się prezentował na wydruku końcowym. Takim 

monitorem jest na przykład Eizo ColorEdge CG2420, z którego — dzięki uprzejmości 

firmy Alstor Sp.j. — przez ostatnich kilkanaście dni miałem przyjemność korzystać. 

Ten dwudziestoczterocalowy (24,1˝) monitor, charakteryzujący się rozdzielczością 

1920 x 1200 pikseli, reprodukuje aż 99% barw z palety AdobeRGB i jest bezpośred-

nim następcą udanego modelu CX241.

Konstrukcja i ergonomia
Na pierwszy rzut oka monitor nie wyróżnia się niczym szczególnym. To w końcu 

stuprocentowy Japończyk — skromny, powściągliwy, opanowany i dyskretny.  

Nie ma tam miejsca na szaleństwo — żadnych kolorowych diod, wymyślnych kształ-

tów ramki czy przetłoczeń, zrezygnowano nawet z umieszczenia logotypu na froncie 
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monitora, a samą ramkę odchudzono w stosunku do poprzednich modeli o prawie 

40%. Tak minimalistyczny, wprost ascetyczny design ma za zadanie nie odwracać 

uwagi od wykonywanej pracy i pomagać skupić się na ekranie. Logo Eizo trafiło  

na tył, gdzie znajdziemy także wygodny uchwyt do przenoszenia monitora, trzy 

gniazda USB 3.0 (w tym jedno służące do ładowania sprzętu mobilnego) oraz całą 

gamę wejść sygnałowych: DVI-D, HDMI, DisplayPort oraz port USB upstream.

Pomimo dość wąskiej stopki prawie 8-kilogramowy sprzęt stoi bardzo stabil-

nie, a nowa konstrukcja stopki pozwala na szeroki zakres regulacji ustawienia: 

podnoszenie/opuszczenie monitora, odchylenie ekranu do tyłu (kąt 35°), obrót 

prawo-lewo o 344° oraz rotację monitora do trybu portretowego. Do testowanego 

modelu otrzymałem specjalny kaptur, zapobiegający odbijaniu światła od ekranu.  

Nie wiem, jak to wyglądało we wcześniejszych modelach, ale ten kaptur „przykleja 

się” do obudowy monitora za pomocą wbudowanych magnesów. Dzięki temu montaż 

wykonuje się w kilka sekund i to za pomocą jednej ręki, choć mam nieco obaw zwią-

zanych z wytrzymałością takiego rozwiązania. Wolałem nie sprawdzać, co się stanie, 

gdybym przypadkowo zahaczył kaptur ramieniem podczas wstawania z krzesła.

Obraz i działanie
Nie dajcie się zwieść pierwszemu wrażeniu opartemu na oszczędnym wyglądzie 

Eizo CG2420. Prawdziwa magia zaczyna się dziać po włączeniu monitora: pięk-

na, głęboka czerń, brak srebrzenia, niezwykle wyraźny obraz i szeroka przestrzeń 

kolorów AdobeRGB nie pozostawiają złudzeń, że mamy do czynienia z produktem 

z wysokiej półki.
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Zastosowana matryca 
IPS Panasonica charakteryzuje się wysokim kontrastem (1500:1), co pozwala na 

uzyskanie wyjątkowo głębokiej czerni na zdjęciach. I uwierzcie mi — ta czerń 

jest prawdziwie czarna, a nie ciemno-szara jak na większości monitorów LCD.  

Nie muszę dodawać jak naturalnie wyglądają wyświetlane kolory i jak szeroką pale-

tę barw obejmują — o tych szczegółach można przeczytać w materiałach prasowych 

na temat monitora lub na stronie internetowej Eizo. To, na co zwróciłem uwagę,  

to wbudowany pod górną ramką obudowy kolorymetr. Pozwala on na przeprowadze-

nie pełnej kalibracji monitora — sprawdzałem to dla standardowych parametrów: 

przestrzeń AdobeRGB, punkt bieli ustawiony na 6500 stopni Kelvina (czysta biel), 

krzywa gamma: 2.2, jasność monitora: 100 cd/m2. W rezultacie kalibracji minimalny 

punkt czerni ustalony został na 0,08 cd/m2. To naprawdę znakomity wynik. Niestety, 

nie udało mi się zrobić walidacji za pomocą wbudowanego czujnika, choć sądzę,  

że dla większości użytkowników nie będzie to problemem. Dodatkowo w ustawie-

niach sprzętu można włączyć automatyczną kalibrację, która będzie działała nawet 

przy wyłączonym komputerze.
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Podsumowanie
Co tu dużo mówić — Eizo ColorEdge CG2420 to sprzęt godny polecenia. Ujął mnie 

zarówno komfortem pracy (brak odbić dzięki specjalnej antyodblaskowej powłoce, 

szerokie kąty widzenia dochodzące do prawie 180 stopni przy naprawdę mini-

malnych odchyleniach kontrastu, szybki czas reakcji po włączeniu, równomierne 

podświetlenie panelu — dzięki czemu możliwe jest utrzymanie jednolitej barwy 

w każdym punkcie ekranu), głęboką czernią i naturalną kolorystyką, jak i swoim 

ascetycznym, nienarzucającym się wyglądem. Trochę dziwi brak możliwości prze-

prowadzenia walidacji za pomocą wbudowanego czujnika. Wciąż też zastanawia 

mnie, czym mogłoby się skończyć przypadkowe odczepienie magnetycznego kaptu-

ra — ten element wzbudzał we mnie trochę niepokoju podczas pracy, tym bardziej 

że w biurze często towarzyszą mi moje dzieci. Z drugiej strony pewnie nie każdy 

fotograf czy grafik ma przedszkole w biurze.
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QNAP TS-251A
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Myślisz zapewne często 
o bezpieczeństwie swoich danych. Rozważałeś wiele możliwości wykonywania kopii 

zapasowych i przechowywania ważnych danych. Wśród wielu pomysłów, jakie zapew-

ne miałeś, przeszło Ci przez głowę kupno serwera NAS. Według mnie jest to jedno 

z najlepszych rozwiązań, oferujące ogromne możliwości związane z multimediami 

i usługami sieciowymi. Nie dziwię się jednak, że w chwili gdy czytałeś o konfiguracji 

urządzenia, machnąłeś ręką i powiedziałeś sobie: „to zbyt skomplikowane”. Chociaż 

producenci dwoją się i troją, aby przejście przez konfigurację urządzenia nie nastrę-

czało kłopotów, musimy znać podstawy sieci, a to może zniechęcić użytkownika 

do dalszej przygody z tymi urządzeniami. QNAP odczytał doskonale ten problem, 

wypuszczając na rynek urządzenia z serii TS-251A.

Zawartość pudełka
W pudełku z TS-251A obok standardowych elementów, jakie znajdziemy w więk-

szości serwerów NAS — przewody ethernetowe (sieciowe), zasilacz, elementy do 

montażu dysków — odnajdziemy pilota, który pozwala nam kontrolować odtwa-

rzanie multimediów. Wszystko jest umieszczone w  zgrabnym pudełku, które 

dobrze chroni najważniejszy element — serwer NAS. Docenimy równie obecność 

szybkiej instrukcji obsługi, dzięki której natychmiast będziemy mogli rozpocząć  

korzystanie z QNAP-a.
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Prosta konfiguracja
Jak każdy serwer NAS również i TS-251A możemy podłączyć do portu ethernetowego 

(sieciowego) i poprzez przeglądarkę lub aplikację na macOS — Qfinder — skonfi-

gurować urządzenie. Jednak QNAP poszedł znacznie dalej, wyposażając swoje 

urządzenie w port USB QuickAccess. Jest to niewątpliwie rewolucyjne rozwiązanie, 

które sprawi, że nawet laik komputerowy poradzi sobie z opanowaniem urządzenia 

NAS. Po wpięciu serwera NAS do portu USB i uruchomieniu programu Qfinder urzą-

dzenie TS-251A zostanie automatycznie znalezione i pozwoli nam ustalić wszystkie 

elementy urządzenia, byśmy mogli swobodnie z niego korzystać. Jest to o tyle 

ważne rozwiązanie, że w nowych komputerach Apple nie mamy portów sieciowych 

i konfiguracja takiego typu urządzeń jest utrudniona. Port USB QuickAccess jest 

doskonały rozwiązaniem tego problemu.

Możliwości
Nie bez powodu do QNAP TS-251A dołączony został pilot. Producent stawia tutaj 

w dużej mierze na multimedia i możliwości, jakie niesie obsługa sprzętowego deko-

dowania materiału 4K i port HDMI wbudowany w serwer umożliwiający podłączenie 

go do telewizora. Nie doświadczymy tutaj żadnych problemów z prawidłowym 

odtwarzaniem filmów, gdyż czuwa nad tym procesor Intela taktowany zegarem  

1,6 GHz i pamięcią 2 GB (z opcją do 4 GB). Razem z całym bogactwem, jakie niesie 

ze sobą system operacyjny QTS, otrzymujemy potężne i wydajny sprzęt mogący 

spełnić oczekiwania fanów multimediów.
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WITRYNA

CE
CH

YTS-251A

1400 zł

www.qnap.com

 + Wydajność
 + Port USB QuickAccess
 + Łatwa konfiguracja
 + Solidna konstrukcja
 + Dostęp do danych po złączu USB

NAZWA

CENA

OCENA

Na tle innych modeli NAS wyróżnia wspomniany już port USB „szybkiego dostępu”. 

Obok możliwości konfiguracji ma on jedną ogromną zaletę. Dzięki niemu poprzez 

bezpośrednie połączenia komputera do USB QuickAccess mamy dostęp do zapi-

sanych na NAS-ie plików. Nie jest wymagane żadne połączenie sieciowe, abyśmy 

mogli używać serwera jako miejsca przechowywania danych.

Wydajny i łatwy w obsłudze
Seria NAS-ów TS-x51A to pierwsze urządzenia z możliwością łatwej konfiguracji po 

złączu USB, najpopularniejszym porcie wśród komputerów. Warto zatem docenić 

ruch wykonany przez QNAP-a, implementujący złącze USB QuickAccess. Jeszcze 

nigdy konfiguracja i dostęp do plików serwerów NAS nie była tak prosta i intuicyjna. 

Bez znajomości zagadnień sieciowych łatwo ustalimy parametry naszego serwe-

ra. W dobie gdy większość danych staramy się przesyłać bezprzewodowo, a porty 

sieciowe powoli znikają z naszych komputerów mobilnych, opcja, jaką zaoferował 

nam QNAP w modelach TS-x51A, jest bardzo kusząca i trafia doskonale w potrze-

by dzisiejszego rynku. USB QuickAccess powinien być standardem we wszystkich 

urządzeniach tego typu, a pierwszy krok wykonał tajwański producent elektroniki.

https://www.qnap.com/pl-pl/product/model.php?II=239
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XIAOMI MI 
BT SPEAKER
MAREK TELECKI

http://twitter.com/mantis30
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Gadżety. Któż ich nie lubi? 
Stały się nieodłączną częścią naszego żywota. Kupujemy je, by zaspokoić ciekawość, 

by po prostu mieć coś nowego, wynagrodzić sobie brak czasu, stresy, niepowodzenia 

lub przeciwnie — doprawić szczyptą przesady bądź szaleństwa osiągnięte sukcesy. 

Kupujemy, nie mając często nawet sprecyzowanego planu, co z nimi zrobimy, jak 

i do czego je wykorzystamy. Nie zastanawiamy się: „czy to jest mi w ogóle potrzeb-

ne?”. I niech tak zostanie, pieniądz musi być w ruchu, a nam należą się w życiu 

również nie do końca usprawiedliwione fanaberie.

Myślę, że wielu Czytelników zna sklepy internetowe z bogatą ofertą azjatyckich 

producentów. W jednym z takich miejsc trafiłem na gadżet kompletnie mi zbęd-

ny, który kusił niewygórowaną ceną. Mowa o głośniku Xiaomi Mi Square Box Bluetooth 
Speaker Black. Koszmarna nazwa, prawda? Głośnik dostępny jest w różnych sklepach, 

a w opisach znajdziemy wzmianki, że to klasa Hi-Fi, że jest wodoodporny itp., itd. 

Jasne. Sprzęt Hi-Fi za ok. 15 $, koń by się uśmiał. Mimo wszystko nieraz stosunkowo 

tanie urządzenia potrafiły mnie pozytywnie zaskoczyć, więc i tym razem postano-

wiłem z końcowym werdyktem wstrzymać się do czasu, gdy głośnik trafi w moje 

ręce. A to wymagało przede wszystkim 4-tygodniowej cierpliwości, bo mniej więcej 

tyle trwała realizacja zamówienia wraz z — co ważne! — darmową wysyłką.

Xiaomi to jedna z  firm, które stopniowo, ale skutecznie zdobywają lojalnych 

i zadowolonych klientów. Może popełniam błąd, może wykazuję w ten sposób niewy-

starczający patriotyzm, ale darzę tę firmę większym zaufaniem niż rodzime marki, 
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sygnujące chińskie towary swoim logo, jak np. Manta Multimedia czy Krüger&Matz.

Wracając do samego głośnika, to suche dane techniczne prezentują się następująco:

 > dwa przetworniki dynamiczne o średnicy 40 mm

 > częstotliwość: 100 Hz ~ 20 kHz

 > Bluetooth 4.0 (protokoły: A2DP, AVRCP, HSP, HEP), zakres częstotliwości pracy: 

2402 MHz ~ 2480 MHz

 > impedancja: 4 Ω

 > stosunek sygnału do szumu (SNR): 75 dB

 > maksymalna moc: 2,5 W × 2

 > wymiary: 154,5 × 62 × 25,3 mm

 > waga: 140 g

 > złącze: Micro USB

 > czas pracy: 10 h

 > czas ładowania: 2 h

 > pojemność baterii: 1200 mAh

 > temperatura pracy: -10° ~ 40°.
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Po otworzeniu przesyłki 
w postaci żółtej (przypadek?) koperty z bąbelkową wyściółką moje oczy ujrzały 

niewielkie białe pudełko o kształcie prostopadłościanu, z szarym nadrukiem zdra-

dzającym stylistykę „grilla” maskującego głośnik. Mimo iż wymiary urządzenia 

były mi znane wcześniej, to byłem zaskoczony faktem, że w rzeczywistości to takie 

maleństwo… Co więcej, poza głośnikiem oraz czymś, co trudno nazwać instruk-

cją obsługi (nie byłem wystarczająco zdeterminowany by odszyfrować druk złożony 

w 99% z „krzaczków”), nie znajdziemy w środku nic więcej. Minimalizm ekstremal-

ny. Żadnego kabla USB, żadnego etui, ani nawet naklejki z logo firmy. 

Na kartonowym usztywnieniu ochronnym znajdziemy za to trzy ryciny przedsta-

wiające jedną ze ścianek głośnika zawierającą złącze micro USB, włącznik (służący 

jednocześnie do przełączenia urządzenia w tryb parowania ze źródłem dźwięku) 

oraz diodę sygnalizującą tryb pracy.

Sam głośnik jest ładny. Czarny przód oraz tył wykonane są z tworzywa sztucznego 

ABS o ciekawym wzornictwie, natomiast szkielet urządzenia stanowi aluminiowa 

ramka w ciemnoszarym kolorze. Jej krawędzie są fazowane pod kątem 45 stopni 

na wysoki połysk. Całość sprawia bardzo estetyczne wrażenie i za to daję Xiaomi 

duży plus. Włączenie głośników zwiastuje melodia złożona z czterech tonów, od 

najniższego do najwyższego — jak się nietrudno domyślić, wyłączenie sygnalizuje 

http://macpodcast.pl
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sekwencja dźwięków w odwrotnej kolejności. Sparowanie z nadajnikiem wymaga 

przytrzymania dłużej włącznika głośnika. Dioda, która normalnie miga powoli 

na niebiesko, w trakcie zestawienia połączenia Bluetooth świeci naprzemiennie 

w kolorach niebieskim i czerwonym. Sukces obwieszcza krótki dźwięk.

Jakość dźwięku… Hm,
naprawdę trudno przedstawić tu jednoznaczną opinię. Tak małe urządzenie 

nigdy nie zagra w sposób, który sprawi, że będziemy zbierać całą szczękę czy 

choć żuchwę z podłogi. Ewidentnie słychać, że brakuje tu implementacji tech-

nologii aptX Lossless, która zapewnia transmisję dźwięku w wysokiej jakości. 

Niby wszystko jest, i bas (o dziwo) i średnie tony, i soprany, ale czuć, że to nie to 

samo, co porządne kolumny.

Z drugiej strony,
jak na tak niewielkie gabaryty, grajek Xiaomi potrafi całkiem przyzwoicie 

zabrzmieć. Nie mam na podorędziu konkurencyjnych produktów do porów-

nania, ale nie sądzę, że w podobnym przedziale cenowym jakikolwiek głośnik 

potrafiłby zaprezentować się lepiej. Urządzenie gra dość głośno i zdecydowa-

nie lepiej sprawdzi się od głośników wbudowanych w większość smartfonów 

i niektórych tabletów. Na pewno warto eksperymentować z odpowiednim uloko-

waniem głośnika oraz korektorem dźwięku w odtwarzaczu, można uzyskać 

naprawdę zadowalający efekt. Znaczenie ma też jakość materiału: gdy odtwo-

rzymy ten sam utwór z YouTube, Spotify, Apple Music czy płyty CD — w każdym 

przypadku zauważymy różnicę.

Szkoda, że producent w ramach oszczędności zrezygnował z umieszczenia 

przycisków +/- do regulacji natężenia dźwięku. Jeśli źródło muzyki znajduje się 

dalej, czeka nas spacer, by dokonać takiej korekty.

Łączność, jak to w przypadku Bluetooth, ma swoje ograniczenia. Deklarowany 

zasięg sprawdzi się w otwartym terenie, w domu pełnym ścian i urządzeń gene-

rujących zakłócające fale ( jak np. mikrofalówka), odległość pozwalająca na 

bezproblemowe odtwarzanie będzie mniejsza. Oczywiście zerwane połączenie 

zostanie automatycznie przywrócone, gdy tylko fale radiowe się znów odnajdą.

Na wielką pochwałę zasługuje
wbudowana bateria. Nie odtwarzałem muzyki w trybie ciągłym przez dziesięć 

godzin, ale korzystałem z niego często i intensywnie przez kilka dni. Jestem prze-

konany, że producent nie mija się w swoich szacunkach i urządzenie spokojnie 

będzie grało przez obiecany czas (w odróżnieniu od nowych MacBooków Pro 

z Touch Barem…). Niestety, stan naładowania nie jest zwrotnie przesyłany do 
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źródła dźwięku (jak to robią np. Meizu EP51 — słuchawki recenzowane przeze mnie 

w MMM #10), więc ani na iPhonie ani iPadzie ani Macu nie sprawdzimy procento-

wego poziomu baterii. Szkoda, że Xiaomi nie dołącza  nawet krótkiego kabla USB 

do ładowania głośnika, trzeba zaopatrzyć się w taki we własnym zakresie.

Czas na małe podsumowanie
Uważam, że jako sprzęt grający do łazienki, pod namiot lub na balkon/taras, głośnik 

Xiaomi sprawdzi się znakomicie. Nie zapewni w żadnym wypadku audiofilskich 

doznań, ale nie oszukujmy się — za studyjną jakość płaci się nieprzyzwoicie duże 

pieniądze. Moim zdaniem sprzęt jest wart tych marnych kilkudziesięciu złotych. 

A jeśli go kupicie i będziecie rozczarowani lub dojdziecie do wniosku, że jest Wam 

zbędny, na pewno okaże się fajnym prezentem dla kogoś mniej wymagającego.

Jeszcze jedno: głośnik dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych. Biały 

ma nieco inny wzór siatki dziurek na maskownicy. I też jest ładny.

WITRYNA

CE
CH

YXiaomi Mi Square Box 
Bluetooth Speaker Black

od około 75 zł

www.xiaomi-mi.com

 + Długi czas pracy na baterii
 + Ciekawa i estetyczna stylistyka
 + Dobra jakość wykonania i użytych 

materiałów
 + Niska cena

 − Brak przycisków regulacji 
głośności

 − Brak wsparcia profilu 
aptX Lossless

NAZWA

CENA

OCENA

http://xiaomi-mi.com/portable-speakers/xiaomi-mi-square-box-bluetooth-speaker-black/
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http://dobryslownik.pl
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QNAP 
I MOC JEGO APLIKACJI
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Urządzenia QNAP 
zwane potocznie „dyskami sieciowymi” już dawno przestały pełnić tylko taką rolę. 

Wiele razy już pisałem o ich ogromnych możliwościach wykraczających poza funk-

cję „dysku sieciowego”. Wiele z nich zawdzięczają dodatkowym aplikacjom.

Zdecydowana większość serwerów QNAP pracuje pod kontrolą systemu QTS, który 

jest oparty na Linuksie. Dzięki ogromnej popularności QTS doczekał się sporego 

grona deweloperów piszących niezależne aplikacje, a i sam QNAP może pochwalić 

się dużą ilością własnych dodatków.

Co jest tak atrakcyjnego w dodatkowych programach dla QNAP? Między innymi to, 

że w 90% przypadków nasz NAS pracuje non stop (jak na serwer przystało) i dzięki 

temu możemy powierzyć mu funkcje, dla których wymagane jest „stałe czuwanie”, 

jak synchronizacja i udostępnianie danych, zbieranie informacji, obsługa monito-

ringu, zarządzanie „inteligentnym domem” i mnóstwo innych. Nawet jeśli jakieś 

czynności nie wymagają pracy non stop, to QNAP jest dodatkowym komputerem, 

który może odciążyć nasze podstawowe narzędzia pracy.
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App Center — nasze źródło aplikacji
Część dodatków mamy preinstalowanych wraz z systemem, inne programy może-

my zainstalować za pomocą App Center. Po uruchomieniu App Center widzimy listę 

zainstalowanych aplikacji. Po lewej stronie możemy zobaczyć propozycje dostęp-

nych w QNAP Store aplikacji z podziałem na dziedziny. Po kliknięciu ikony aplikacji 

w App Center możemy przeczytać jej krótki opis, zobaczyć, kto jest wydawcą, spraw-

dzić, w jakich językach jest dostępna oraz poznać jej popularność (liczbę instalacji).

Instalacja wybranych programów 
jest wyjątkowo prosta
Sprowadza się do kliknięcia „instaluj” i odczekania do zakończenia procesu. Jednak 

nie jest to jedyna droga (choć najprostsza i najbezpieczniejsza), aby dodać do naszego 

QNAP nowe funkcje. Aplikacje przeznaczone do instalowania na QTS są rozpowszech-

niane w formacie „paczek” qpkg. Możemy je pobrać ze strony QNAPa lub ze stron innych 

producentów. Należy zwrócić baczną uwagę, czy pobierany program z zaufanego 

źródła, bowiem zainstalujemy go na platformie, gdzie zazwyczaj przechowujemy 

https://www.qnap.com/en/app_center/
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ważne dane. Oczywiście system QTS dba o odpowiednią separację procesów i zaso-

bów, ale jak wszystko, co wymyślił człowiek, też bywa to zawodne. Kolejna rzecz, 

na jaką należy zwrócić uwagę, to wymagania aplikacji. Większość jest tworzona tak,  

aby zadziałać na każdym modelu QNAP, ale pamiętajmy, że różnią się one między 

innymi zastosowanymi procesorami (ARM, Intel, AMD) i np. pakiet przeznaczony 

tylko na Intela nie zadziała np. na QNAP TS-x3x z procesorem ARM.

Ręczna instalacja dodatkowych pakietów również nie jest skomplikowana. Po pobra-

niu pakietu qpkg na dysk komputera należy wejść w App Center i tam odnaleźć 

ikonkę „ręcznego dodawania” (z plusem), wskazać pakiet i dalej postępować zgodnie 

z poleceniami. Instalacja powinna przebiec automatycznie.

Kolejna metoda 
to dodanie do App Center dodatkowych repozytoriów oprogramowania. Jedno 

z nich jest dostępne na QNAP Club EU. Należy wejść w narzędzia (ikonka zębatki 

w App Center), dodać nazwę (dla naszej informacji) i link do specjalnego pliku XML  
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w tym przypadku http://store.qnapclub.eu/store/en.xml. Po tym zabiegu w App Center 

pojawi się dodatkowa zakładka z aplikacjami dostępnymi w dodanym „sklepie”.

Zainstalowane aplikacje powinny pojawić się pod postacią ikon na „pulpitach” QNAP 

(pamiętajmy, że jest ich kilka i możemy się pomiędzy nimi przemieszczać za pomo-

cą strzałek przy bokach okna). Jednak nie wszystkie aplikacje mają interfejs GUI 

(Webowy). Niektóre, jak dodatki do systemu, paczki z kodekami czy „wtyczki” nie 

będą widoczne na pulpicie (jedynie w App Center w zakładce „Moje aplikacje”).

W następnych odcinkach 
postaram się przybliżyć Wam kilka subiektywnie wybranych aplikacji. Niestety, nie 

uda się wyczerpać tematu z kilku powodów. Sama liczba programów od QNAP jest 

ogromna (patrz QNAP Centrum aplikacji), a są metody, aby dostępnych programów 

było jeszcze więcej. Jedną z nich jest istna „puszka Pandory”, czyli Container Station, 

w której możemy instalować niezależnie działające odpowiednio przygotowane 

programy „linuxowe”. Podobnie jest z Virtualization Station, gdzie możemy poszaleć 

np. z Windowsem czy pełnymi wersjami innych systemów i ich aplikacjami.

http://store.qnapclub.eu/store/en.xml
https://www.qnap.com/pl-pl/app_center/
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MICHAŁ KORALEWSKI

CZYNNIKI PIERWSZE CZ. 2 
GWIAZDA FILMOWA
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W poprzednim numerze analizowałem symetryczne zdjęcie Oli Koneckiej z Gdańska, 

tym razem ruszamy na drugi kraniec Polski, do pięknego Lublina, gdzie spotykamy 

gwiazdę filmową ( „Movie star”), ustrzeloną iPhone’em 7 przez Krzysztofa Kortynę.

Na pierwszy rzut oka
Zdjęcie utrzymane jest w  surowej, czarno-białej tonacji. Przedstawia postać 

idącą wzdłuż ściany, przy której znajduje się wypożyczalnia rowerów miejskich.  

Brak światła słonecznego (zdjęcie wykonane zostało pod koniec listopada tuż przed 

godziną 18:00 — dane EXIF — a więc dobrze po zmroku) sprawia, że zdjęcie jest 

bardzo ciemne, mroczne i niepokojące w odbiorze. Jednocześnie pojedyncza lampa, 

oświetlająca lewą część kadru, przyciąga uwagę i wskazuje głównego bohatera zdję-

cia. Starszy mężczyzna znajduje się dokładnie pod tym jedynym źródłem światła, 

co przywodzi na myśl celebrytę czy „gwiazdę filmową” — jak sugeruje tytuł zdjęcia 

— stojącą na scenie w świetle jupiterów. Świetne wyczucie czasu i kadru.

Proporcje boków obrazu (1:1) to typowy kwadrat, format znany od 1929 roku, który 

ujrzał światło dzienne wraz z pojawieniem się aparatu firmy Rollei, a następnie 

wykorzystywany był w aparatach Hasselblad, Holga itp. Młode pokolenie format 

kwadratowy zna z pewnością z aplikacji Instagram, która przez długi czas pozwa-

lała na publikowanie fotografii tylko w takim formacie.

Idealny przykład trójpodziału
Pomimo tego, że format 1:1 idealnie nadaje się do kompozycji centralnej, Krzysztof 

zdecydował się na klasyczny trójpodział. Dolna linia siatki trójpodziału wyznacza 

miejsce styku chodnika ze ścianą budynku, a lewa wskazuje położenie sfotografo-

wanej „gwiazdy filmowej”. Pozostałe linie podziału (górna i prawa) nie mają w tym 

wypadku większego znaczenia, choć z pewnością pomagają utrzymać prosty kadr. 
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Postać zwrócona jest twarzą w prawą stronę, wyraźnie widać jej ruch właśnie w tym 

kierunku. Dzięki temu, że sama znajduje się z lewej strony kadru, pozostało wystar-

czająco dużo wolnej przestrzeni, aby zdjęcie nie przytłaczało i było harmonijnie 

skomponowane.

Zastosowana technika poruszonego, rozmytego motywu głównego podkreśla ruch 

postaci i dynamikę samego zdjęcia. W tym kadrze to właśnie ruch, przemieszczanie 

się, stanowi istotę przekazu. Taki efekt uzyskuje się poprzez zastosowanie odpo-

wiednio długich czasów naświetlania (w tym przypadku jest to ¼ sekundy przy 

przesłonie 1.8). Dokąd idzie postać na zdjęciu? Gdzie się spieszy? Czy ma świado-

mość tego, że znalazła się w strumieniu światła, niczym gwiazda filmowa na scenie?

Wisienka na torcie
Najlepsze zdjęcia składają się zwykle z czterech elementów: dobrej kompozycji, 

wyraźnie zaznaczonego motywu głównego, opowieści, która płynie z kadru oraz 

„wisienki na torcie”, czyli detalu, który sprawia, że fotografia nabiera dodatkowe-

go wymiaru i przestaje być dobrym zdjęciem, a staje się zdjęciem bardzo dobrym.  

Dla mnie taką „wisienką na torcie” w zdjęciu Krzysztofa jest ta pojedyncza lampa 

rzucająca snop światła na przechodzącą postać. Żeby lepiej zrozumieć znaczenie tego 

elementu, wyobraźcie sobie ten sam kadr zrobiony podczas dnia, w świetle słonecz-

nym. Ot po prostu postać idąca wzdłuż ściany z rowerami miejskimi. Kompozycja 

nadal poprawna, wyraźny motyw przewodni i przekaz. Nikomu jednak nie przy-

szłoby do głowy skojarzenie z gwiazdą filmową, z blaskiem jupiterów i postacią 

stojącą na scenie. Dopiero po zapadnięciu zmroku pojawia się dodatkowy wymiar, 

który sprawia, że zdjęcie Krzysztofa zapada w pamięć.

Dwa drobiazgi, które poprawiłbym na tej fotografii: tabliczkę z numerem 13, widocz-

ną przy lewej krawędzi oraz to drugie źródło światła (górny lewy narożnik), które 

dla kadru nie ma znaczenia, a niepotrzebnie odwraca uwagę. Łatwo można się ich 

pozbyć wykorzystując narzędzie „Usuwanie obiektów” w aplikacji TouchRetouch.

Podsumowanie
Przeglądając zdjęcia nadesłane do Czynników Pierwszych, od razu zwróciłem uwagę 

na fotografię Krzysztofa Kortyny. Spodobała mi się surowa, monochromatyczna 

tonacja zdjęcia, ruch uwieczniony w kadrze, bardzo minimalistyczna kompozycja 

z przewagą linii poziomych oraz ta wspomniana „wisienka na torcie”. Krzysztof 

edytował zdjęcie w aplikacjach Snapseed oraz VSCO, korzystając z filtra B5, nadając 

obrazowi czarno-białą, kontrastową kolorystykę z widoczną winietą w narożni-

kach. Zastanawiam się, jak wyglądałby ten kadr, gdyby zrezygnować z przycięcia 

do kwadratu, decydując się na bardziej prostokątne formaty: 4:3 lub nawet 5:3.

Zachęcam Was do zapoznania się także z innymi zdjęciami Krzysztofa, które znaj-

dziecie na Instagramie

WEŹ UDZIAŁ  
W CZYNNIKACH 
PIERWSZYCH!
Wyślij zdjęcie: 
czynnikipierwsze@
mojmacmagazyn.pl  
i napisz tytuł zdjęcia 
lub  
spakuj zdjęcie  
i plik tekstowy  
z danymi  
pod tym adresem

https://www.instagram.com/kilikopelakei/
mailto:czynnikipierwsze%40mojmacmagazyn.pl?subject=
mailto:czynnikipierwsze%40mojmacmagazyn.pl?subject=
https://www.dropbox.com/request/LbZqhn0gBYHYaeZ0Eh6W
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HAZEL — KURS CZ. 1
MAREK TELECKI

http://twitter.com/mantis30
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Człowiek z natury  
jest leniwy, prawda? 
Z drugiej strony — czyż to nie lenistwo przyczyniło się do powstania wielu wynalaz-

ków? Sęk w tym, by nie tyle pozostać biernym, ile znaleźć sposób na to, aby unikać 

powtarzania tych samych operacji. Muszę się przyznać, że mimo iż z komputera-

mi Apple mam do czynienia od 1996 roku, to w zaledwie podstawowym stopniu 

poznałem AppleScript (który światło dzienne ujrzał w 1993 roku) czy Automatora 

(dostępnego dla wszystkich wraz z premierą najstabilniejszego — moim zdaniem  

— systemu Mac OS X 10.4 Tiger w 2005 roku). Swego czasu kupiłem nawet program 

Keyboard Maestro …i wciąż czeka, aż się nim zajmę. Byłem przekonany, że moje 

działania na komputerze są na tyle zróżnicowane i wyjątkowe, iż jakakolwiek próba 

ustandaryzowania okaże się zbytecznym wysiłkiem. Sztuką dla sztuki. Coś w tym 

jest, że w czyimś „workflow” łatwiej dostrzec wady, słabe punkty i wdrożyć uspraw-

nienia. Tak było również w moim przypadku. Korzystając z okazji — promocji, 

zakupiłem program Hazel autorstwa Paula Kima, założyciela jednoosobowej firmy 

— Noodlesoft. I gdyby nie kontakty z przyjaciółmi w potrzebie, nie odkryłbym poten-

cjału tego oprogramowania. To nie moje, ale ich potrzeby sprowokowały mnie do 

sprawdzenia „czym to się je” i jak wykorzystać Hazel, by ich życie było łatwiejsze.

Po kilkudziesięciu wieczorach z Hazelem doszedłem do wniosku, że warto zaprezen-

tować najciekawsze wskazówki w postaci przystępnego kursu dla początkujących. 

https://www.noodlesoft.com
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Korzyść będzie obopólna, bo nie ma lepszej motywacji i satysfakcji niż okazja do 

podzielenia się samodzielnie zdobytym doświadczeniem. W ramach bezpiecznej 

deklaracji obiecam, że na kurs złoży się co najmniej dwanaście odcinków.

Po pobraniu obrazu .dmg z witryny produktu i zamontowaniu go inicjujemy dwukli-

kiem proces instalacji. Hazel nie trafia jak większość aplikacji do katalogu Programy, 

lecz rezultatem instalacji będzie dodatkowy Panel w Preferencjach systemowych.

Zanim podejmiemy decyzję o zakupie Hazela, możemy przez pełne dwa tygodnie 

używać go i poznawać bez żadnych ograniczeń.

W nowo pozyskanym panelu trzy sekcje grupują możliwości i ustawienia Hazela:

Info — w tym miejscu możemy włączyć lub zastopować Hazela, gdyż rozwiązanie 

to działa cały czas w tle i nie wymaga wymuszania aktywacji kombinacją klawi-

szy. Tu również określimy, czy i jakie powiadomienia chcemy otrzymywać: tylko 

w przypadku wystąpienia błędów dla wszystkich zdarzeń związanych z plikami 

i katalogami czy wyłącznie dla zdarzeń dotyczących Kosza na śmieci. Ponadto 

ustawimy w tej sekcji częstotliwość sprawdzania uaktualnień (codziennie, raz 

w tygodniu, raz w miesiącu lub wcale) oraz wyrazimy (lub nie) zgodę na wysyłanie 

— raczej skromnych — anonimowych danych systemowych, które mogą pomóc 

autorowi w rozwijaniu produktu. Wreszcie karta Info — to miejsce, w którym zare-

jestrujemy Hazel otrzymaną po zakupie licencją, przejrzymy dziennik zdarzeń, 

znajdziemy przyciski skrótów do witryny produktu oraz wiadomości e-mail  



116PORADY

do autora czy też odinstalujemy Panel, jeśli nie przypadnie nam do gustu. Przydatną 

opcją jest pokazywanie menuletu Hazel w belce menu Findera — przyspiesza  

to i ułatwia dostęp do podstawowych czynności oraz informuje o stanie usługi.

Trash — tu znajdziemy wszystko, co potrzebne do zarządzania Koszem oraz plikami 

i katalogami, które do niego trafią:

 > automatyczne usuwanie danych z  Kosza po zadanym czasie (określonym 

w godzinach, dniach, tygodniach, miesiącach, a nawet latach),

 > pilnowanie, by miejsce na dysku zajmowane przez zawartość Kosza nie prze-

kroczyło ustalonego limitu (w MB, GB lub procentach pojemności dysku), 

w przypadku gdy do Kosza trafią pliki o wielkości przekraczającej wspomniany 

limit, mogą być usuwane natychmiast lub wyłączone z kalkulacji,

 > normalne (szybkie) lub bezpieczne kasowanie — w tym drugim przypadku 

Hazel wykonuje siedmioprzebiegowe nadpisanie danych, tak by nie można było 

ich odzyskać,

 > usuwanie dodatkowych danych po przeniesieniu dowolnego programu do Kosza. 

Większość aplikacji podczas użytkowania tworzy pliki preferencji, pliki tymczasowe 

i inne. Zwykle gdy wyrzucimy taką aplikację i opróżnimy Kosz, te zbędne już pliki 

nadal zaśmiecają dysk i katalogi systemowe. Hazel, dzięki opcji App Sweep, potrafi 

skojarzone z aplikacją pliki wyrzucić do Kosza. Jeśli zmienimy zdanie i odłożymy 

aplikację z powrotem do katalogu Programy, Hazel potrafi również te dodatkowe pliki 

umieścić w ich pierwotnej lokalizacji! Dodatkowo App Sweep może być aktywne  
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na kontach wszystkich użytkowników komputera, w takim wypadku po zalogowa-

niu się zostaniemy spytani, czy Hazel ma dodatkowe pliki umieścić w Koszu.

Folders — pierwsza karta w Panelu, która jednocześnie jest najważniejszą, i której 

poświęcimy resztę kursu. To tu będziemy tworzyć reguły dla obserwowanych 

katalogów.

Jak wcześniej wspomniałem, 
uruchomiony Hazel działa przez cały czas. W oknie po lewej stronie zwanym Folders 

określamy miejsca, które mają być monitorowane. Po kliknięciu symbolu „+” w otwar-

tym systemowym oknie nawigacji wskazujemy (lub tworzymy nowy w wybranym 

miejscu) katalog do obserwowania (tzw. Quick Folders), bądź katalog Pobrane rzeczy 

przeglądarki Safari. Przycisk „-” usuwa zaznaczony katalog, natomiast ikonka oka 

pozwala podejrzeć stan reguły (do czego wrócę później). Ostatni przycisk z pikto-

gramem koła zębatego to menu oferujące m.in. opcje importu i eksportu wszystkich 

reguł lub dla zaznaczonego katalogu, synchronizację reguł, chwilowe wstrzymanie 

wykonywania reguł bądź wymuszone wykonanie.

Okno z prawej strony, opisane jako Rules, będzie zawierać wszystkie reguły (aktyw-

ne i wyłączone), które utworzyliśmy dla wybranego katalogu. Zaznaczenie innego 

katalogu w oknie po lewej spowoduje wyświetlenie odpowiednich reguł dla tego 

katalogu (o ile istnieją). Odpowiednie przyciski pozwalają na dodawanie, usuwanie, 

edycję i wyszukiwanie reguł po nazwie.

Poniżej znajdziemy jeszcze dwa pola wyboru dotyczące automatycznego usuwania 

duplikatów oraz niekompletnie pobranych plików (po określonym czasie). Ostatnia 

opcja jest aktywna wyłącznie dla katalogu Pobrane rzeczy.

Na początek, by nieco przybliżyć zasadę działania reguł, sugeruję bliższe zapoznanie 

się z przykładowymi regułami, które dostępne są po instalacji Hazel (oraz możliwe 

do załadowania, jeśli były wcześniej usunięte, z menu oznaczonego kółkiem zęba-

tym (czy też trybikiem).

Edycję reguły realizujemy, 
klikając dwukrotnie na wybranej bądź po zaznaczeniu reguły w oknie i kliknięciu 

ikony ołówka. Należy dodać, że niezależnie od tego, czy Hazel jest uruchomiony, 

czy nie, jeśli pole wyboru przy regule nie jest zaznaczone (brak „ptaszka”), to nie 

będzie ona wykonywana.

Prześledźmy, jakie zadanie ma przykładowa reguła o nazwie „Newly Added Items”. 

Nazwa podpowiada, że nowe pliki, które trafią do monitorowanego katalogu (w tym 

wypadku jest to katalog Pobrane rzeczy), zostaną poddane określonym czynnościom.

Poniżej nazwy (Name) reguły, dla której możemy dodać notatkę wyjaśniającą np. 

zasadę działania, przeznaczenie itp. tejże (ikonka po prawej stronie pola nazwy), 

znajduje się najbardziej istotny element — algorytm reguły podzielony na kroki. 
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Sekcja rozpoczynająca się od polecenia „If”, określa warunki, których spełnienie 

(all — wszystkich, any — dowolnego bądź none — żadnego) implikuje sekwencje 

czynności dla każdego pliku lub katalogu spełniającego powyższe warunki.

W przykładowej regule, 
jeśli wszystkie warunki — w tym wypadku jeden, określający że data dodania obiek-

tu do katalogu Pobrane rzeczy jest późniejsza niż data ostatniego sprawdzenia 

i wykonania reguły, zostanie spełniony (jest prawdziwy), to obiekt taki otrzyma 

tag (etykietę w kolorze) „niebieski”. Aby po natrafieniu na pierwszy obiekt speł-

niający kryterium reguła nie została zatrzymana, dodano czynność „Continue  

matching rules”.

Proste, prawda? 
Aktywujcie tę regułę, włączcie Hazel i sprawdźcie, co się będzie działo w katalo-

gu. Nic? To dobrze, teraz wrzućcie tu dowolny plik, lub utwórzcie nowy katalog.  

Po chwili otrzyma niebieski znacznik.

Nie będę tu rozkładać na czynniki pierwsze pozostałych przykładowych reguł  

— tę przyjemność zostawię Czytelnikom. Ich analiza nie tylko przybliży potencjał 

drzemiący w „miotle z leszczynowych witek”, ale ułatwi też zrozumienie reguł, 

które w kolejnych odcinkach kursu zamierzam na łamach magazynu opisać.



https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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