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Ciągle zastanawiam się  
nad fenomenem potencjału,  
jaki tkwi w Apple
Dla mnie najważniejszym filarem, który stawia to środowisko ponad innymi plat-

formami, jest bogactwo aplikacji, jakie możemy uruchomić na iOS i macOS. W App 

Store znajdziemy — bagatela! — ponad dwa miliony aplikacji. Z jednej strony może-

my czuć nieodparte wrażenie ogromnych możliwości, jakie drzemią w naszych 

komputerach i urządzeniach mobilnych. I faktycznie: rozmaitość produktów jest na 

tyle olbrzymia, że każdy odnajdzie dla siebie skrojone oprogramowanie. Z drugiej 

jednak strony możemy czuć się zakłopotani i postawić sobie pytanie… od czego 

zacząć? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w marcowym wydaniu Mój Mac 

Magazyn. Przygotowaliśmy dla Was przegląd najciekawszych programów które 

warto w pierwszej kolejności zainstalować u siebie na komputerze i iPhonie/iPadzie. 

Marzec to również miesiąc, w którym magazyn obchodzi swoje urodziny. W ciągu 

dwóch lat zmieniło się bardzo dużo w otoczeniu pisma. Odnotowaliśmy stupro-

centowy  wzrost liczby czytelników, która dziś przekracza dziesięć tysięcy 

zarejestrowanych osób. Zmieniliśmy wygląd pisma. Wprowadzamy stałe cykle 

pokazujące możliwości sprzętu i oprogramowania. Znajdujemy nowych partne-

rów, z którymi możemy organizować dla Was ciekawe akcje. Dziś zapraszamy Was 

na drugie urodziny Mój Mac Magazyn. Więcej informacji znajdziecie w środku, a ja 

gwarantuję, że nagrody, jakie dla Was mamy, są warte Waszej bacznej uwagi :-)

Życzę dobrej lektury
Przemysław Marczyński
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MICHAŁ KORALEWSKI

W RAMCE
Zdjęcie wykonane na poznańskiej Ławicy, edytowane na iPhonie SE przy pomocy kilku 

aplikacji: SKRWT oraz FrontView (prostowanie krzywizn związanych z perspektywą) 

oraz Snapseed i Ansel (konwersja do czerni i bieli, poprawa kontrastu i oświetlenia).  

https://twitter.com/m_koralewski
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Nowości sprzętowe

Ferguson i300 

Woolet 2.0

QNAP TS-453Bmini
Nowe serwery NAS od QNAP to wyjątkowo zgrab-

na konstrukcja zajmująca niewiele miejsca na biurku, 

a wyposażona w wydajny procesor Intel Celeron takto-

wany od 1,5 GHz do 2,3 GHz. Czytelny zestaw diod led 

dostarcza pełnych informacji o trybie pracy serwera bez 

konieczności uruchamiania komputera. Budowa wersji 

mini serwera pozwala także na łatwą rozbudowę o dodat-

kową pamięć RAM.

www.qnap.com

Woolet to kolejna generacja inteligentnych port-

feli, które dzięki sensorom pozwalają odnaleźć 

swojego właściciela. Skóra i dbałość o każdy detal 

tego produktu nadają mu dostojny charakter. Nasz 

portfel przez cały czas jest monitorowany przez 

aplikację smartfona. W  portfelu umieszczono 

również głośnik, który poprzez sygnał dźwięko-

wy pomoże nam zlokalizować miejsce, w którym 

zostawiliśmy nasze pieniądze.

www. shop.woolet.co

Ten radioodbiornik dzięki dostępowi do internetu posia-

da możliwość odtwarzania szesnastu tysięcy stacji. Obok 

tradycyjnych fal FM obsługuje również radia cyfrowe DAB 

i DAB+. Dla zapewnienia wysokiej jakości dźwięku głośni-

ki stereofoniczne wyposażono w technologię bass reflex. 

Czytelny i kolorowy wyświetlacz zapewni łatwą nawigację 

oraz dostarczy informacji o warunkach pogodowych z naszej 

okolicy. Odbiornikiem możemy sterować za pomocą dostarczo-

nego pilota lub aplikacji na telefon z iOS lub Android. Cena — 495 zł.

www.sklep.ferguson.pl

https://www.qnap.com/pl-pl/product/model.php?II=262
https://shop.woolet.co
https://sklep.ferguson.pl/pl/p/Radio-internetowe-Ferguson-I300-DAB-%2C-FM/185
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Nowe aplikacje
PDF Expert 2.2
Popularny edytor plików PDF otrzymał  poważną 

aktualizację. Zmieniono silnik edytora dokumentów, 

co pozwoli rozpoznawać rozmiar tekstu i czcionki, 

aby ułatwić edycję dokumentów. Zmiany pojawiły się 

również w module czytania dokumentów. Z łatwością 

będziemy mogli przeglądać dwa dokumenty w trybie 

porównywania treści, aby monitorować zmiany 

w publikacjach. 

CENA: 59,99 €

www.pdfexpert.com

Popularna linia skanerów firmy Fuji — ScanSnap — otrzymała 

wsparcie dla programu ScanSnap Cloud. Dzięki temu użytkowni-

cy tych urządzeń mogą korzystać z przechowywania cyfrowych 

dokumentów w usługach „chmurowych” (Dropbox, Evernote, 

Google Drive). W skanerach serii iX500 oraz iX100 za pomo-

cą jednego przycisku możemy dziś wysłać do naszej cyfrowej 

chmury dowolne dokumenty.

CENA: Bezpłatny

www.fujitsu.com

Zapanuj nad dźwiękiem w macOS. Nowa aplikacja od 

Rogue Amoeba daje nam pełną kontrolę nad źródłem 

muzyki, jaki wydobywa się  z  głośników naszego 

komputera. Klikając w ikonę na pasku systemowym, 

będziemy mogli szybko wybrać źródło dźwięku 

i dostosować do niego parametry odtwarzanej muzyki. 

A wszystko to z łatwo dostępnego miejsca w macOS.

CENA: 10 $

www.rogueamoeba.com

ScanSnap Cloud

SoundSource

https://pdfexpert.com
http://www.fujitsu.com/uk/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/software/cloud/
https://rogueamoeba.com/soundsource/
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BANKOWEJ WE WROCŁAWIU
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Miło nam poinformować, że objęliśmy patronatem medialnym „Dzień z Informatyką” 

w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz że weźmiemy w tym wydarzeniu 

czynny udział.

5 kwietnia w Wyższej Szkole 
Bankowej we Wrocławiu 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mieli okazję poznać świat nowych tech-

nologii od podszewki. Tego dnia uczelnia organizuje warsztaty i wykłady prowadzone 

przez prelegentów z takich firm jak: IBM, Nokia, Gigaset czy Frool Ltd., które są 

partnerami wydarzenia oraz kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Bankowej we 

Wrocławiu.

Przekrój tematyczny zajęć będzie szeroki — od cyberbezpieczeństwa, przez zwinne 

zarządzanie projektami, na Internecie rzeczy i e-marketingu kończąc. Wszystkie tema-

ty związane są ze specjalnościami, które będą dostępne na kierunku „Informatyka”, 

oferowanym przez uczelnię, czyli: Tester oprogramowania, Sieci i systemy oraz 

bezpieczeństwo w IT, SAP — zintegrowane systemy informatyczne, Biznesowe apli-

kacje internetowe i social media, Programowanie aplikacji w chmurze.

W programie wydarzenia są również pokazy pilotażu drona, a dla uważnych uczest-

ników przygotowany jest konkurs — zwycięzca otrzyma quadrocopter na własność.

Między warsztatami będzie możliwość spotkania z  działającym przy WSB we 



12INFORMACJE

Wrocławiu kołem naukowym „SAP-Port”, przedstawicielami firm: Gigaset oraz 

Testerzy.pl czy wypróbowania Noogie boards — elektronicznych zeszytów.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Chętni 

mogą zapisywać się na poszczególne warsztaty i wykłady na stronie: www.wsb.pl/
wroclaw.

Partnerami biznesowymi wydarzenia są firmy: IBM, Gigaset, Nokia i HICRON. 

Patronem medialnym jest Mój Mac Magazyn.

Jeden z naszych redaktorów, Jaromir Kopp, podczas imprezy organizowanej przez 

Wyższą Szkołę Bankową poprowadzi praktyczne warsztaty „IoT, czyli inteligentny 

dom w wersji zrób to sam”.

Więcej szczegółów i informacji o wydarzeniu znajdziecie na blogu MojMac.pl oraz na 

stronie organizatora: Wyższa Szkoła Bankowości we Wrocławiu.

Zapraszamy 5 kwietnia do Wrocławia!

http://www.wsb.pl/wroclaw
http://www.wsb.pl/wroclaw
https://mojmac.pl
http://www.wsb.pl/wroclaw/
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NOWOŚCI OD APPLE
MAREK SZLACHTA

https://twitter.com/buhh6969
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iPhone 8 będzie miał wszystko! 
Czegoż to już nie słyszeliśmy na temat nadchodzącego iPhone’a 8...

Wszystkie ostatnie informacje powtarzają się i mówią kolejny raz o tym, że nadcho-

dzące urządzenie firmy z Cupertino będzie posiadało zakrzywiony 5,8-calowy ekran 

OLED. To jednak nie wszystkie plotki, bo oprócz ekranu głównie mowa jest jeszcze 

o rezygnacji z portu Lightning na rzecz USB-C i o braku przycisku Home...

Wszystkie te plotki powtarzają się już od dłuższego czasu. Dodajmy do tych wyżej 

wymienionych te mówiące o bezprzewodowym ładowaniu, dolnym panelu na 

wzór Touch Bar, bezramkowym wyświetlaczu czy przedniej kamerze do selfie 

w 3D i robi się z tego naprawdę ciekawe urządzenie. Niestety, żadna plotka nie 

jest potwierdzona (bo czy wtedy byłaby to jeszcze plotka?!) i  wychodzi na to,  

iż możemy spodziewać się tego, że te urządzenia będą naprawdę miały „wszystko".  

A co oznacza to „wszystko”? Przekonamy się już niedługo...

Nieszczęsny  
certyfikat
Za sprawą pewnego certyfikatu — którego ważność 

wygasła w weekend 18—19 lutego, niektórzy użytkowni-

cy nie mieli możliwości korzystania z kilku programów. 

Najważniejszy z nich to 1Password, który zapewne wszy-

scy znamy. Problemy napotkały osoby, które pobrały 

i zainstalowały tę aplikację na swoje komputery spoza 

App Store. Jest to oczywiście wina twórców aplikacji, 

którzy nie dopilnowali, aby certyfikat został zaktualizo-

wany w odpowiednim czasie. Ci zaś przeprosili i poprosili 

użytkowników o przeprowadzenie ręcznej aktualizacji. 

Ale myślę, że nie to jest najgorsze, przecież większe czy 

mniejsze „błędy” napotkali i inni w tej branży...

Chciałbym zwrócić uwagę, jak bardzo jesteśmy uzależ-

nieni od cyfrowych danych. Wystarczy jedno „kliknięcie”, 

by spora ilość naszych newralgicznych danych zosta-

ła bezpowrotnie utracona. Nie chciałbym sam znaleźć 

się  w  takiej sytuacji, ale ten zbieg wydarzeń dał mi 

trochę do myślenia. Przejrzałem to co mam zapisane 

w  1Password i  doszedłem do wniosku, że zawsze są 

dwie strony medalu — po co „superhasło” składające się 

z tryliarda różnych znaków, skoro i tak go nie zapamię-

tam? Zapamięta je za to program, który nagle przestanie 

działać...
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Apple zmienia oznaczenia 
dla najnowszych MacBook Pro
Apple zdecydowało się na usunięcie oznaczenia/identy-

fikacji komputerów MacBook Pro. Do tej pory mogliśmy 

spotkać się z następującymi:

 > Early — wczesny — okres styczeń—kwiecień,

 > Mid — połowa — okres maj—sierpień,

 > Late — późny — okres wrzesień—grudzień.

Dla przykładu: pierwszy MacBook Pro z ekranem Retina okre-

ślany był jako Mid 2012, ponieważ zadebiutował w czerwcu 

tegoż roku. Ostatnio zaprezentowane modele MacBooków Pro 

w ubiegłym roku podczas debiutu opisywane były w dokumen-

tacji Apple jako Late 2016. Od tej pory będą one rozpoznawane 

jako MacBook Pro 2016. Jak zauważyli użytkownicy bloga Pike 

Universum, Apple zdecydowało się na taką zmianę na razie 

tylko w najnowszych odsłonach MacBook Pro, a np. 12-calowy 

MacBook nadal opisywany jest jako Early 2015 lub Early 2016, 

pomimo że były to jedyne aktualizacje tego sprzętu na początku 

każdego roku, więc nietrudno jest je rozróżnić, a jednak nazew-

nictwo pozostaje po staremu.

Tymczasem nie wiemy, czym taka zmiana jest spowodowana, jak 

także nie wiemy, czy zmiana obejmie inne sprzęty firmy z Cupertino.

Pieniądze i aplikacje
Według analityków Sensor Tower w  ubiegłym roku przeciętny amerykański 

„Kowalski” wydał średnio na różne aplikacje 40 dolców (w tym na mikrotransak-

cje wewnątrz aplikacji). Kwota ta, w porównaniu z rokiem 2015 wzrosła o 5 baksów  

— z 35 właśnie do 40. Najwięcej wydano na gry — 27 dolarów. Na podium znalazły 

się aplikacje związane z muzyką (3,6 dolara) i rozrywką (2,3 $). Największy wzrost, 

bo aż o 130%, dotyczy aplikacji związanych z rozrywką — tutaj analitycy uzasad-

niają ten wzrost dzięki obecnością aplikacji takich jak np. Netflix, HBO GO, gdyż 

użytkownicy otrzymali możliwość opłacania abonamentu bezpośrednio w aplikacji. 

Pomimo tego, że użytkownicy wydali więcej kasy na aplikacje, liczba pobieranych 

programów zmalała z 35 do 33 sztuk.

ZDJĘCIA: 
apple.com



Kliknij i weź udział!

Świętuj z nami 2 urodziny Mój Mac Magazynu.  
Z tej okazji przygotowaliśmy dla Ciebie konkurs 
pełen cennych nagród. 
Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie.  
Tego nie można przegapić.

http://urodziny.mojmacmagazyn.pl
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WYWIAD 
Z BARTOSZEM KĘDZIERSKIM
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Jaromir Kopp: Osobie, która ma tyle pomysłów, realizuje wiele projektów i ma rodzinę 

ciężko znaleźć czas na dłuższe rozmowy, dlatego jestem wdzięczny, że zgodziłeś 

się na wywiad. Przypominam sobie, jak w 1996 roku poznaliśmy się w „Internet 

Cafee Baza” pierwszej „kawiarni internetowej” we Wrocławiu do tego używającej 

komputerów Apple. Czy już wtedy byłeś Mac Userem? Jeśli nie, to kiedy zaczęła 

się Twoja przygoda ze sprzętem Apple?

Bartosz Kędzierski: Wtedy jeszcze miałem PC, ale jak tylko zobaczyłem możliwości 

Maca, zapoznałem się z interfejsem użytkownika — postanowiłem się przesiąść.

JK: Jaki wpływ na wybór komputerów Apple miała Twoja działalność filmowa?

BK: Bardzo duży. Mój pierwszy Mac to była Performa 5200 z kartą TV, dzięki której 

mogłem montować w domu materiały VHS.

JK: Pamiętam, jak mi opowiadałeś o montażu zeskanowanego z kliszy filmu na 

PowerBooku chyba jeszcze. Było to na początku pierwszej dekady XXI wieku. 

Wiele się od tamtego czasu zmieniło z „nieliniowym” montażem wideo?

BK: Wszystko rozwija się bardzo szybko. Zwielokrotniła się moc komputerów. Teraz 

materiały 4K możemy montować i filtrować w czasie rzeczywistym. Wtedy na wyren-

derowanie preview trzeba było czekać kilka godzin. Poza tym taśm światłoczułych 

już prawie nikt nie używa.

BARTOSZ 
KĘDZIERSKI: 
reżyser, 

scenarzysta, 

montażysta, 

aktor  

i Apple User.
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JK: Jakie było Twoje pierwsze zastosowanie komputerów w  dziedzinach 

ogólnofilmowych?

BK: Pierwszym i podstawowym narzędziem filmowca jest oczywiście edytor tekstu. 

Kolejne to program do montażu obrazu i dźwięku. Potem systemy do kompozycji 

obrazu.

JK: Wspominam czasem z rozrzewnieniem „Włatców móch”. Przypominam sobie, 

jak mówiłeś o planach stworzenia tego serialu. Czy nadgryziona gruszka to jedyna 

rzecz, jaka łączy ten serial z Apple?

BK: Tak naprawdę nadgryziona gruszka pojawiła się dużo wcześniej, w moim poprzed-

nim serialu pt. „Parapet”. Dwie roślinki doniczkowe na oknie używały tam właśnie 

laptopa z takim logo.

JK: Choć dawno temu byłeś dość mocno zafascynowany japońskimi kreskówka-

mi (sprostuj mnie, jeżeli się mylę), to specjalnie nie widać tego w filmach, które 

tworzysz. To moja kiepska spostrzegawczość, czy po prostu własne pomysły masz 

lepsze?

BK: Moje pierwsze dwie animacje szkolne były właśnie w stylistyce Anime. Kolejne 

już nie.

JK: Po kilku serialach tworzonych komputerowo (renderowanych) ostatnio widzę 

więcej Twoich produkcji, gdzie zastosowano animację poklatkową i rzeczywiste 

obiekty. Wynika to ze znudzenia komputerami?

BK: Staram się nie ograniczać do jednej technologii. Chciałbym spróbować wszyst-

kiego. Poza tym są różne pomysły, do których „pasują” różne technologie. Ostatnio 

rzeczywiście najintensywniej eksploatuję animację poklatkową.
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JK: Poza działalnością reżyserską, pisaniem scenariuszy, montażem i udzielaniem 

głosu postaciom często bierzesz udział w realizacji dźwięku. To taka odskocznia 

od obrazu?

BK: Nie. Dla mnie dźwięk jest tak samo ważny jak obraz. Dlatego staram się poświę-

cać mu jak najwięcej uwagi.

JK: Co możesz powiedzieć o Twoich najnowszych produkcjach? Czego możemy 

się spodziewać i co chciałbyś polecić czytelnikom Mój Mac Magazynu?

BK: W tej chwili pracuję nad kolejnym „szrotem” poklatkowym. Nasze studio tworzy 

go wspólnie z wrocławskim Centrum Technologii Audiowizualnych. Poza tym piszę 

scenariusz kinowej wersji serialu „Tato! Tato! Tato!”

JK: Na koniec nie mogę się powstrzymać, przed jakiego pytaniem sprzętu używasz 

w pracy i w domu (komputery i nie tylko)?

BK: Pracuję na MacBook Pro z końca 2013 roku. Do niedawna miałem także PowerMaca 

G5 Quadra. Mobilnie wspiera mnie iPhone 5S i iPad 2. Jak widać, sprzęty dość wieko-

we, ale to właśnie lubię w Apple. Nie zużywa się szybko.

JK: Bardzo dziękuję rozmowę!

BK: Dziękuję również!
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MAGICZNA PIĄTKA
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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W tym roku  
na targach Mobile World Congress 
w Barcelonie niemal na każdym kroku widać było 5G. Jej echo rozbrzmiewało 

u wszystkich dużych firm technologicznych. Najgłośniej o magicznej liczbie „5” 

mówił prezes Nokia Rajeev Suri. Na swojej konferencji pierwsze słowa, jakie padły 

z jego ust, dotyczyły właśnie tej mobilnej technologii. Miałem wrażenie, że piątka 

jest magiczną różdżką dla firmy, która będzie w stanie przywrócić świetność temu 

legendarnemu producentowi tworzącemu kiedyś najlepsze telefony komórkowe na 

świecie. Miałem jednak niedosyt wiedzy. Jedyne, co mi utkwiło w pamięci, to hasło 

„5G jest naszym priorytetem”. Samsung również nie szczędził zachwytów nad nowym 

standardem. Chociaż David Lowes — szef działu marketingu w Samsung Electronics 

znacznie krócej rozwodził się nad tym rozwiązaniem. Na slajdach prezentujących 

nowe produkty nie pominięto okazji, aby wyeksponować tę nowość. Hale targowe 

z każdej strony krzyczały do mnie „Hej! Jesteśmy gotowi na 5G”. Operatorzy komór-

kowi dumnie prężyli muskuły, chwaląc się swoimi planami i testami wydajności.

Maszerując  
po Mobile World Congress, 
czułem się niemal, jakbym lądował na księżycu. Wielka przygoda. Jeszcze więk-

sza niewiadoma. 5G było wszędzie, a nikt tak naprawdę nie był w stanie zdradzić 

nam bliższych szczegółów. Gdzieś zza drzwi można było usłyszeć, że rok 2020 

będzie początkiem popularyzacji tego standardu. Jeden z największych producen-

tów układów scalonych dla nowej sieci — Qualcomm — wspomina o 2035 roku, 
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gdy te rozwiązania trafią do zwykłych użytkowników telefonów komórkowych. 

W świecie technologii taki dystans to lata świetlne, w przeciągu których zmienić 

się może praktycznie wszystko. Tak przynajmniej było do dzisiaj. Keith Hartsfield, 

wiceprezes działu Mobility w Hewlett-Packard, rozwiał moje wszelkie wątpliwości. 

Kiedy spytałem go o czas pojawienia się pierwszych urządzeń wspierających 5G, 

dostrzegłem uśmiech i profesjonalne wyjście z wąskiej uliczki niewygodnych pytań 

— „przyglądamy się uważnie rozwojowi tej sieci”. Prawda jest taka, że dziś nie da się 

stwierdzić, kiedy pięć-G na dobre zadomowi się w naszych domach. Ciekaw tylko 

jestem, czy w chwili gdy ta sieć będzie miała dojrzeć, nie przyjdzie nam zmierzyć 

się z kolejnym wyzwaniem… 6G. I chociaż technologia będzie nieustannie przeć 

do przodu, my ciągle będziemy gonić za oddalającą się marchewką. Nawet gdy LTE 

i jej parametry wystarczają nam do swobodnego używania dobrodziejstw interne-

tu, my ciągle chcemy więcej i lepiej. Różnica w rozmowie o technologii wydaje się 

taka, że powoli kończy się era haseł „Już dziś…”, a powoli dochodzimy do mówienia 

o nowych rozwiązaniach w kontekście „Za dziesięć lat…”. Myślę, że możemy zatem 

spokojnie zwolnić i złapać oddech bez nieustannego pędu za nowościami. I dobrze, 

bo ile można wytrzymać w ciągłym biegu po „najszybszy internet”.
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DOSTĘPNY OCR  
W ŚRODOWISKU IOS
PIOTR WITEK
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Funkcja OCR 
(ang. Optical Character Recognition — optyczne rozpoznawanie znaków) obec-

nie występuje w wielu mobilnych aplikacjach używanych przez nas na co dzień. 

Przykładowo Tłumacz Google rozpozna i przetłumaczy tekst znajdujący się w kadrze 

aparatu, a Evernote umożliwi przeszukanie treści na wykonanych przez nas zdjęciach 

paragonów, rachunków czy biletów pod kątem zadanych słów kluczy. W AppStore 

znajduje się jednak o wiele więcej programów, których podstawowym zadaniem 

jest rozpoznawanie i wyodrębnianie tekstu z fotografii.

Mobilne aplikacje OCR 
najczęściej wykorzystywane są do szybkiego zarchiwizowania informacji, którą 

chcemy jeszcze przetwarzać w jakiś inny, dodatkowy sposób. Najlepszym tego 

przykładem jest wykonanie zdjęcia danych kontaktowych z ulotki bądź wizytówki, 

a następnie po rozpoznaniu tekstu, stworzenie na jego podstawie nowego kontak-

tu w naszej książce adresowej. Bywają jednak sytuacje, w których technologia OCR 

potrafi zastąpić człowiekowi jeden ze zmysłów. I nie są to sporadyczne, hipotetycz-

ne przypadki.

Mowa tu oczywiście o osobach mających trudności z czytaniem. O ludziach słabo 

widzących, niewidomych, seniorach czy zmagających się z poważną dysleksją.  

Za pomocą aplikacji rozpoznającej tekst zainstalowanej w mobilnym urządzeniu 

będą oni w stanie zapoznać się z wieloma, w normalnych okolicznościach niedostęp-

nymi dla nich informacjami, w rodzaju menu w restauracji, zawartością papierowej 
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korespondencji czy treścią dowolnej ulotki reklamowej. Jednak aby to wszystko było 

możliwe, program OCR powinien spełniać dwa podstawowe warunki: musi dobrze 

rozpoznawać tekst oraz być w pełni dostępny dla osób o specjalnych potrzebach. 

Niestety, próba spełnienia tych dwóch warunków drastycznie ogranicza wachlarz 

dostępnych możliwości. Mimo to poniżej przedstawiam cztery, moim subiektyw-

nym zdaniem, najbardziej interesujące mobilne aplikacje OCR dostępne dla osób 

posiadających trudności z czytaniem.

TextGrabber
TextGrabber stworzony został przez firmę ABBYY, światowego potentata w dzie-

dzinie technologii OCR. Sam ten fakt sprawia, że jakość rozpoznawanego tekstu, 

możliwa w ponad sześćdziesięciu językach, jest naprawdę bardzo dobra. Dodatkową 

zaletę programu stanowi opcja odsłuchania odnalezionej treści za pomocą syste-

mowego syntezatora mowy.

Niska cena w stosunku do jakości oferowanego OCR, a także rozpoznawanie tekstu 

bez konieczności posiadania dostępu do Internetu sprawiają, że dla wielu użytkow-

ników będzie to idealne rozwiązanie. Minusem może być jedynie interfejs w języku 

angielskim oraz coś, co przede wszystkim dotknie osoby niewidome, tj. występują-

ce już od kilku wersji TextGrabber, automatyczne wyciszanie głosu systemowego 

programu odczytu ekranu VoiceOver w momencie uruchomienia aplikacji OCR.

Prizmo
Za to aplikacja Prizmo posiada już cały szereg udogodnień wspierających osoby 

z dysfunkcją wzroku. Należą do nich m.in. głosowe i wibracyjne wskazówki podpo-

wiadające niewidzącemu użytkownikowi czy fotografowany obiekt znajduje się 

https://itunes.apple.com/pl/app/textgrabber-+-translator/id438475005?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/prizmo/id366791896?mt=8&ign-mpt=uo%3D8


27OPINIE

w kadrze i czy obiektyw ustawiony jest pod odpowiednim kątem. Prizmo, podobnie 

jak TextGrabber, posiada również możliwość odsłuchania rozpoznanej treści, polski 

interfejs oraz przetwarzanie obrazu na tekst z poziomu samego urządzenia.

Niestety, ponieważ polski pakiet językowy nie stanowi integralnej części progra-

mu, należy go sobie doinstalować z poziomu Ustawień. Sprawia to jednak, zgodnie 

z ostrzeżeniami producenta, że w nader odczuwalny sposób aplikacja spowal-

nia działanie i znacząco wydłuża czas rozpoznawania tekstu. Osoby korzystające 

z VoiceOver dodatkowo zmartwi informacja, że od kilku ostatnich aktualizacji Prizmo 

potrafi skutecznie zawiesić działanie systemowego programu odczytu ekranu.

KNFB Reader
Za sprawą doskonałego silnika OCR działającego lokalnie w naszym urządzeniu, 

KNFB Reader jest aplikacją niezwykle wydajną i efektywną. Wystarczy ją uruchomić, 

zrobić zdjęcie tekstu i po kilku sekundach program syntetycznym głosem zacznie 

nam odczytywać rozpoznaną treść. Wcześniej wymienione programy wymagają 

od użytkownika o wiele więcej interakcji, zanim umożliwią mu zapoznanie się ze 

sfotografowaną informacją.

KNFB Reader, podobnie jak Prizmo, obok polskiego interfejsu i polskiego języka 

rozpoznawania, oferuje użytkownikowi dodatkowe głosowe i wibracyjne podpowie-

dzi o ułożeniu obiektywu względem fotografowanej powierzchni. W przeciwieństwie 

jednak do Prizmo i TextGrabber, KNFB Reader doskonale radzi sobie również 

z rozpoznawaniem tekstu na innych, nietypowych powierzchniach w rodzaju ekranu 

komputera, opakowań produktowych czy różnych elektronicznych wyświetlaczy.

https://itunes.apple.com/pl/app/knfbreader/id849732663?mt=8
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BookScanner Pro
Na sam koniec koniecznie muszę wspomnieć 

o BookScanner Pro, czyli kolejnym produk-

cie ze stajni ABBYY. W przeciwieństwie do 

wcześniej wymienionych programów nie 

jest on jednak aplikacją służącą do szybkiego 

pozyskiwania informacji. Od jego uruchomie-

nia do zapoznania się ze sfotografowanym 

tekstem zazwyczaj upływa kilka dobrych 

minut. Wynika to stąd, że jest to rozwiązanie 

przeznaczone dla osób skanujących wielo-

stronicowe teksty. Idealnie przydać się może 

np. uczniom czy studentom rozpoznającym 

w ten sposób skrypty lub krótkie publikacje, 

a  także osobom zmuszonym do zapozna-

wania się z treścią dłuższych dokumentów, 

w pracy, banku czy urzędzie.`

Jakość rozpoznanego przez BookScanner 

tekstu z poprawnie wykonanych zdjęć jest 

wręcz idealna. I to, obok pełnej dostępności 

samego programu, stanowi chyba najwięk-

szy plus tej aplikacji. Niestety, posiada ona również swoje minusy. Należą do nich 

przede wszystkim mało intuicyjny interfejs w języku angielskim oraz konieczność 

posiadania dostępu do Internetu. W tym przypadku za jakość rozpoznanego tekstu 

odpowiadają zewnętrzne serwery firmy ABBYY.

Podsumowanie
Osobiście uważam KNFB Reader za najlepszą aplikację OCR dla osób z dysfunkcją 

wzroku. Nie ma też w tym nic dziwnego, ponieważ właśnie w tym celu, wspierania 

osób mających problemy z czytaniem, została ona stworzona. Po uruchomieniu 

aplikacji dosłownie jedno stuknięcie w ekran dzieli użytkownika od zapoznania się 

z treścią informacji wydrukowanej na papierze, cyfrowym wyświetlaczu czy tablicy 

informacyjnej wiszącej na ścianie.

Aktualnie jedynym i największym minusem KNFB Reader jest jego wysoka cena. 

Zazwyczaj jest to koszt rzędu 90 €, ale często można trafić na promocje zaczy-

nające się już od 30 €. Tak więc jeśli używacie jakichś programów generujących 

alerty cenowe, to warto do listy obserwowanych aplikacji dodać KNFB Reader. 

Zresztą podobnie możecie postąpić z każdym z wymienionych programów, ponie-

waż wszystkie one są płatne.

https://itunes.apple.com/us/app/bookscanner-pro-smart-book/id1173444390?mt=8
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ROZMOWA Z PROGRAMISTKĄ 
— ANNA SURAWSKA
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Jaromir Kopp: Dziękuję, że znalazłaś czas na rozmowę. Jestem pod silnym wrażeniem 

Twojej wypowiedzi dla Łukasza Banaszaka na blogu Mój Mac (DOSTĘPNOŚĆ MAC 

OS). Wspomniałaś tam m.in. o pracy inżynierskiej, jaką pisałaś. Możesz powiedzieć 

o niej coś więcej?

Anna Surawska: To ja dziękuję za zainteresowanie moją osobą. Zawsze czułam, 

że będę sławna! (żart) Wracając jednak do Twojego pytania, to nie da się ukryć,  

że jestem osobą niepełnosprawną. Od zawsze kochałam też świat technologii. Wiedza 

z zakresu IT oraz doświadczenie życiowe pozwoliły mi połączyć oba te zagadnienia 

w całość i wykorzystać w dobrym celu. Jednak samo napisanie pracy było bardzo 

trudne, gdyż pomimo tego, że mamy XXI wiek, temat osób niepełnosprawnych i ich 

problemów w obsłudze nowych technologii praktycznie nie istnieje. Znalezione 

przeze mnie materiały były najczęściej nieaktualne lub co gorsza, nieprawdziwe.  

To było aż nierealne, że w obecnych czasach, kiedy coraz więcej osób niepełnospraw-

nych spotykamy na co dzień, nie prowadzi się badań nad dostępnością urządzeń. 

Zdaję sobie sprawę, że to błędne koło. Z jednej strony producenci oprogramowania 

są nieświadomi naszych potrzeb i uważają, że ułatwienia dostępu są zbędne lub 

wystarczy coś „dokleić”. Z drugiej strony są niepełnosprawni użytkownicy, których 

nikt nie pyta o komfort użytkowania urządzeń lub programów i z pokorą przyjmu-

jący to, co dają im producenci. Swoją pracą chciałam to zmienić, pokazać nasz świat 

i związane z nim problemy. Jeżeli chociaż jeden developer lub projektant skorzysta 

z mojej pracy, to będzie mój mały, osobisty sukces.
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JK: Z tego, co wiem, to właśnie wtedy zdecydowałaś się na „zmianę platformy”. 

 Czy poza komputerem Apple używasz innych produktów tej firmy?

AS: Na co dzień używam MacBooka Pro 13˝, MacBooka Air 13˝ oraz iPhone’a 5S. 

Osobiście nie lubię zegarków, ale nie ukrywam, że obserwuję rozwój Apple Watch. 

Można mu zarzucić mnóstwo niedociągnięć, ale proszę wskazać drugi smartwatch, 

który uwzględnia ruch ręki przy poruszaniu się osoby na wózku.

JK: Twoim głównym (na razie) językiem programowania jest Java. Czy macOS jest 

wygodnym środowiskiem dla programowania w Javie?

AS: Tak, macOS jest dobrym środowiskiem. Jednak powiedzmy sobie szczerze,  

że do programowania każde środowisko jest dobre. Tutaj potrzebny jest IDE i wiedza.

JK: Z racji wypadku i porażenia kończyn obsługujesz komputer jedną ręką. Jak 

sobie radzisz z ogromną ilością symboli, jakie podczas programowanie trzeba 

wprowadzać z Shiftem?

AS: Dzięki „przyklejonym klawiszom” nie mam z tym najmniejszego problemu.  

Co więcej, moi pełnosprawni najbliżsi po pracy na moim laptopie sami włączają 

sobie tę funkcję. To chyba najlepsza rekomendacja.

W służbowym laptopie nie mam już tak kolorowo, gdyż funkcja ta jest na Windowsie 

bardzo zawodna. Niestety łatwo ją wyłączyć i nie widać, jaki klawisz funkcyjny jest 

włączony. W odróżnieniu od macOS często więcej przeszkadza, niż ułatwia.

JK: Zawsze lubiłem coś tworzyć. „Za komuny” dużo majsterkowałem, ale do tego 

trzeba mieć warsztat, zgromadzone materiały i narzędzia. W programowaniu 

pokochałem to, że wystarczy mieć komputer, pomysł i pewną wiedzę, aby coś 

zrobić. Czy Twoje zamiłowanie do informatyki miało podobne podstawy?

AS: Oczywiście! Tamtym czasom można wiele zarzucić, ale Adam Słodowy 

i  „Zaczarowany ołówek” to wychowawcy wielu pokoleń majsterkowiczów.  

To przykre, że w obecnej Polsce nie mamy już takich programów, które uczyły 

niesamowitej zaradności, bez względu na wiek i płeć. Oba wspomniane programy 

były tym bardziej ponadczasowe, bo pokazywały nam to, co najważniejsze — „sky 

is the limit”. Zauważmy, że rolę ołówka przejął komputer. My natomiast jesteśmy 

Piotrkiem i tylko od nas zależy, co narysujemy naszą wyobraźnią. To właśnie za to 

kocham programowanie, za możliwość tworzenia.

JK: Obecnie programowanie nie jest Twoim głównym zajęciem. Czy możesz zdra-

dzić, czym obecnie się zajmujesz?

AS: Chwilowo pracuje w sekcji supportu, ale po godzinach, jak mam siłę, to progra-

muję dla siebie.

JK: Twoje „domowe” projekty są stricte poznawcze czy również mają jakiś aspekt 

praktyczny? Co ciekawego zrobiłaś po godzinach w domu?

AS: Moje domowe projekty są typowo poznawczo-utrwalające. IT jest o tyle specy-

ficzne, że wymaga ciągłego rozwoju, aby być z technologią na bieżąco.

JK: Wiem, że masz ochotę poznać Swift. Czy już masz jakieś z nim doświadczenia? 
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Jeśli tak, to czy coś Cię szczególnie urzekło?

AS: Tak, ten język chciałabym poznać w tym roku. Na razie, bardziej skupiam się na 

poznaniu dokumentacji, możliwościach oraz porównaniu do języków i rozwiązań, 

które już znam. Trudno mi wskazać na tym etapie, co mnie urzekło. Teraz to cieka-

wość i fascynacja. Może się jednak tak zdarzyć, że gdy już zacznę pisać kod, uznam, 

że to jednak nie to. To mało prawdopodobne, ale kto wie?

JK: Czy poza klawiaturą używasz gładzika lub myszki? Jak sobie z tym radzisz?

AS: Gdy korzystałam z Sony Vaio, nie wyobrażałam sobie pracy bez dodatkowej mysz-

ki. Wszystko zmieniło się wraz z kupnem MacBooka. Tutaj gładzik ma niesamowitą 

dokładność i pomimo niepełnosprawności pozwala mi na korzystanie z wielu gestów. 

Nie było to możliwe na poprzednim laptopie. Jedyne, co zmieniłam, to włączenie 

prawego kliku oraz wyłączenie kilku gestów, które uruchamiałam przypadkowo.

JK: Czy dyktowanie daje się używać przy programowaniu, czy jesteś „skazana” na 

klawiaturę?

AS: Nie, nie jest to niestety realne. Sam wiesz, ile w kodzie jest niestandardowych 

znaków, nawiasów zwykłych, kwadratowych, klamrowych oraz sklejonych ze sobą 

wyrazów. Do tego kropki, średniki lub inne wyrażenia, z którymi nie poradzi sobie 

dyktowanie. Na szczęście dla mnie pisanie na klawiaturze nie stanowi problemu 

i najczęściej korzystam właśnie z niej.

JK: Bardzo dziękuję za rozmowę!



Pierwsza usługa subskrypcji 
aplikacji na Maca

https://setapp.com/?utm_source=mojmac&utm_campaign=Mar20sponsorship&utm_medium=mag
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Zastanawiasz się,  
od jakich aplikacji
najlepiej rozpocząć swoją przygodę z programami Apple? Może jesteś początkują-

cym użytkownikiem macOS i iOS lub zwyczajnie nie miałeś potrzeby wyszukiwania 

programów, które będą pomocne w codziennej pracy i rozrywce. Specjalnie dla 

Ciebie przygotowaliśmy zestawienie takich programów. Na naszej liście znajdziesz 

czterdzieści aplikacji skrzętnie pogrupowanych w kategorie, abyś mógł łatwiej 

znaleźć narzędzie, które będzie Cię interesować. Witaj w świecie najciekawszych 

programów dla użytkowników produktów Apple.
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Słuchając muzyki, masz wrażenie, że iTunes i Spotify zajmują za dużo miejsca na 

ekranie, a obsługa odtwarzania muzyki nie jest wygodna? Dzięki Skip Tunes całko-

wicie zmieni się Twój sposób odtwarzania muzyki. Rezydujące na belce systemowej 

ikony pozwolą na sterowanie muzyką bez żadnych dodatkowych okien na ekranie 

komputera. Obsługiwane skróty klawia-

turowe jeszcze bardziej uprzyjemnią 

sterowanie muzyką. Program pozwala 

również kontrolować głośność i oceniać 

z belki systemowej odsłuchiwane utwory. 

A wszystko w stylu, który lubimy najbardziej  

— minimalistycznym, z pięknym wyglą-

dem programu.

Program w App Store 

CENA: 2,99 €

Ten mały program potrafi nagrać dźwięk praktycznie z każdej aplikacji uruchomionej 

pod macOS. Co ważne, niepotrzebna jest żadna konfiguracja Piezo, a jedynie wybór 

z rozwijalnego menu źródła, które mamy zamiar rejestrować. Zapisać dźwięk może-

my zarówno ze Skype’a, Safari, odtwarzacza DVD i innych programów. Aby rozpocząć 

proces zapisu, klikamy jeden przycisk bez konieczności żadnych dodatkowych 

zabiegów. Możemy także wybrać jakość dźwięku, w jakiej chcemy zarejestrować 

nagranie. Program obsługuje równie źródła zewnętrzne dźwięku. Bez problemu 

wykonamy zapis naszego głosu poprzez mikrofon dołączony do komputera.

rogueamoeba.com | CENA: 19,00 $ 

Skip Tunes
MUZYKA

Piezo

https://itunes.apple.com/pl/app/skip-tunes-for-spotify-and-itunes/id499695659?mt=12
https://rogueamoeba.com/piezo/
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Darmowy, ale pełnowartościowy edytor dźwięku, za pomocą 

którego będziemy mogli przygotować audycję lub edytować 

ścieżkę dźwiękową. To w wielkim skrócie opis tego, co daje 

nam Audacity i dlaczego warto zaopatrzyć się w ten program 

na początku swojej przygody z dźwiękiem. Program posia-

da narzędzia do przycinania ścieżek, ustawiania głośności 

czy tworzenia efektów. Aplikacja obsługuje takie formaty jak 

WAV, AIFF, AU, FLAC. Bardziej zaawansowani użytkownicy 

docenią obsługę wtyczek z efektami LADSPA, LV2, Nyquist, 

VST i Audio Unit. Będziemy mogli pracować z dźwiękiem 

o jakości 16, 24 i 32 bitów.

www.audacityteam.org 

CENA: Bezpłatny

Audycje internetowe  —Podcasty  —zdobywają coraz większe uznanie wśród użyt-

kowników internetu. Downcast jest narzędziem, które docenią prawdziwi fani tej 

formy zdobywania wiedzy i rozrywki. Program pozwala łatwo wyszukiwać i dodawać 

do ulubionych audycje. Mamy możliwość tworzenia list odtwarzania składających 

się z różnych audycji internetowych. Audycje potrafią zajmować sporo przestrzeni 

na dysku. W Downcast będziemy mogli zadecydować, które odcinki są pobierane, 

a jakie odtworzymy bezpośrednio z internetu bez zachowywania ich na dysku. 

Program w App Store | CENA: 7,99 € 

Audacity

Downcast

http://www.audacityteam.org
https://itunes.apple.com/pl/app/downcast/id668429425?l=pl&mt=12
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Hazel 4 to niepozorna aplikacja, instalowana jako element 

preferencji systemu, pozwalająca maksymalnie zauto-

matyzować wiele żmudnych czynności wykonywanych 

na naszych komputerach. Trzeba tylko stworzyć do 

nich odpowiednie reguły. Dzięki tej aplikacji automa-

tycznie zorganizujemy pliki według stworzonych przez 

nas zasad. Posortujemy nasze zdjęcia, filmy i inne pliki. 

Zmienimy im nazwy i posortujemy je do podfolderów 

na podstawie dowolnej kombinacji atrybutów. Prawda, 

że super? Zachęcamy do zapoznania się z kursem do 

programu, który łamach Mój Mac Magazynu tworzy 

Marek Telecki.

www.noodlesoft.com 

CENA: 32,00 $

Nie lubisz, jak coś rozprasza Cię podczas pisania? Ulysses da Ci komfort pracy 

w czystej i minimalistycznej formie edytora tekstu. Pomimo że program skupia 

naszą uwagę na tekście, nie oznacza to, że posiada również  minimalistyczne 

możliwości. Bogaty zestaw narzędzi do katalogowania dokumentów w grupy i inteli-

gentne filtry oraz tagowanie dokumentów sprawiają, że z łatwością odnajdziemy się 

gąszczu artykułów. Program stanie się doskonałym narzędziem dla osób prowadzą-

cych witryny internetowe bo posiada możliwość wysyłania tekstów bezpośrednio  

do Wordpressa. Nasze teksty możemy również zapisać w postaci txt, ePuba, Worda 

czy HTML.

www.ulyssesapp.com | CENA: 44,49 € 

Hazel 4 
PRODUKTYWNOŚĆ

Ulysses

http://www.noodlesoft.com
https://ulyssesapp.com
http://setapp.com
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Nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez tej wspaniałej aplika-

cji. W natłoku programów, które wspomagają metodologię GTD, to 

właśnie OmniFocus jest dla mnie narzędziem, które potrafi w 100% 

spełnić moje oczekiwania. Możliwości, jakie daje w kwestii konfigu-

racji własnych potrzeb, są jej największą zaletą. Gdybym miał krótko 

określić, czym jest dla mnie OmniFocus, to powiedziałbym, że jest 

moim zewnętrznym mózgiem. Dlaczego? Ponieważ spełnia moje 

największe oczekiwanie. Nie muszę zaprzątać sobie głowy pamięta-

niem, co mam do zrobienia, bo w odpowiednim momencie przypomni 

mi o tym aplikacja. W tej sytuacji mój mózg posiada komfort skupie-

nia na realizacji zadań, z pominięciem pamiętania o nich.

Program w AppStore

Co ma wspólnego aplikacja służąca prowadzeniu dziennika z produktywnością? 

W mojej opinii bardzo wiele. Prowadzenie pamiętnika to doskonała forma autoterapii. 

Notowanie ważnych wydarzeń, informacji o osiągnięciach i realizacji osiągniętych 

celów potrafi stanowić solidną dawkę motywacji. Podobnie w przypadku, kiedy 

spędzimy dzień na słodkim lenistwie, wtedy gorzka refleksja przychodzi dość szybko.

Day One to najlepsza aplikacja, jaką możecie znaleźć w kategorii cyfrowego dzien-

nika. Możliwości zapisywania zdjęć, lokalizacji, czy nawet aktywności w mediach 

społecznościowych, powinna zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkow-

ników. Dodatkowo ma ona piękny interfejs.

Program w App Store 

OmniFocus

Day One

http://apple.co/2bfObQn
http://apple.co/2bQm0bb
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Dziś jest to najbardziej zaawansowany program do prowadze-

nia firmy dla użytkowników sprzętu Apple w Polsce. Posiada 

wszystkie potrzebne moduły do prowadzenia sprzedaży   

—magazyn, oferty, płatności i inne. Posiada również znacz-

nie obszerniejsze możliwości: wspomnieć należy o usługach 

CRM, a także nadzorze prowadzonych postępowań reklama-

cyjnych i serwisowych. Program pozwala drukować paragony 

na popularnych drukarkach fiskalnych. Tworzone przez nas 

faktury i dokumenty mogą być personalizowane przez doda-

nie loga. Nasze zamówienia będziemy mogli wysyłać firmami 

kurierskimi wprost z aplikacji. Mamy również możliwość 

monitorowania zamówień na przykład z Allegro.

www.mpfirma.pl | CENA: 249,00 zł netto

Twój czas jest cenny? Teraz w łatwo będziesz mógł kontrolować, ile godzin poświęci-

łeś na wykonanie zlecenia. Widoczna ikona programu na belce systemowej pozwala 

uruchomić stoper, który będzie monitorował naszą pracę. Co ważne, program sam 

jest w stanie zatrzymać czas w chwili, gdy przez dłuższy czas nie będzie dokony-

wana czynność na komputerze. Aplikacja na podstawie naszej aktywności potrafi 

wystawić fakturę. Gotowe szablony ułatwią stworzenie dobrze wyglądającego doku-

mentu. Program pozwala również monitorować terminy zaległych płatności. 

Program w App Store | CENA: 39,99 €

mpFirma Professional
FINANSE

On the job

http://www.mpfirma.pl
https://itunes.apple.com/pl/app/on-the-job/id404699732?l=pl&mt=12
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Pliki PDF daje nam pewność, że bez względu na to, na jakiej 

platformie pracujemy, dokumenty będą wyglądać identycznie. 

W macOS w łatwy sposób możemy stworzyć taki dokument, 

trudniej jest go jednak edytować. PDF Expert daje nam bogaty 

wachlarz możliwości zmian, tworzenia i zabezpieczenia takich 

dokumentów. Program pozwoli nam na podpisywanie dokumen-

tów oraz wygodny sposób tworzenia adnotacji do przeglądanych 

plików PDF. Docenimy również wygodę czytania. Tryb nocny 

da odpocząć zmęczonym oczom podczas wieczornej lektury. 

W błyskawiczny sposób stworzymy również zakładki, aby łatwo 

nawigować do najważniejszych dla nas miejsc w publikacji.

Program w App Store | CENA: 59,99 €

Uporządkuj wiadomości e-mail. Poczta elektroniczna jest dziś jednym z podstawo-

wych narzędzi biznesowych. Dlatego powinniśmy móc w łatwy sposób odpowiednio 

zarządzać naszą korespondencją. Wtyczka MailTags działająca z programem Mail 

doskonale sprawdzi się w segregowaniu poczty. W prosty sposób możemy oznaczać 

wiadomości i przypisywać i odpowiednią sygnaturę. Wiadomości zmienią wówczas 

kolor, aby łatwiej było do nich dotrzeć podczas przeglądania e-maili. Reguły współ-

pracujące z MailTags pozwolą nam błyskawicznie dotrzeć do najważniejszych 

informacji. Kolorowe etykiety oraz rozbudowane funkcje wyszukiwania sprawią, 

że po przetestowaniu programu trudniej pracować bez niego. 

www.smallcubed.com | CENA: 145,74 zł 

PDF Expert

MailTags 4

https://itunes.apple.com/pl/app/pdf-expert-edit-annotate-and-sign-pdfs/id1055273043?l=pl&mt=12
https://smallcubed.com/mt/
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Codziennie robimy mnóstwo zdjęć i budujemy coraz więk-

szą kolekcję plików graficznych. W  pewnym momencie 

okazuje się, że tracimy kontrolę nad posiadanymi zbiorami 

i tworzy się bałagan. Zastanawiamy się wtedy, jaką aplikację 

wybrać, by się tym wszystkim uporać. Z pewnością warto 

zainteresować się programem Pixave 2, który będzie sprytnie 

importował, przechowywał i organizował nasze pliki graficz-

ne. To przejrzysta i wygodna w użyciu maszyna do tworzenia 

kolekcji zdjęć nawet dla profesjonalistów. Obsługuje więk-

szość popularnych formatów plików graficznych w tym także 

wektorowych. Warto przetestować Pixave 2, bo to zdecydo-

wanie jeden z lepszych programów dla macOS.

www.littlehj.com | CENA: 14,99 €

To bez wątpienia jedna z najważniejszych aplikacji dla macOS. Mimo, że coraz więk-

szą popularnością cieszą się dziś serwisy oferujące streaming filmów, to rozwijany 

od ponad dekady (za darmo!) przez Grzesia Pawlika odtwarzacz zasługuje na wyróż-

nienie. Najważniejsze cechy programu: wygodny (skróty klawiaturowe), przejrzysty 

i estetyczny interfejs użytkownika; wsparcie dla wielu ekranów oraz pilota Apple; 

obsługa napisów .txt i .srt wraz z konwersją formatu i kodowania oraz wyszukiwa-

niem w serwisie NapiProjekt; centrum multimedialne i biblioteka z kategoriami do 

zarządzania zbiorami filmowymi; korekcja dźwięku oraz zmiana ustawień wyświe-

tlanego obrazu; obsługa technologii AppleScript. PYM Player odtworzy każdy typ 

pliku multimedialnego bez konieczności instalowania dodatkowych kodeków. 

www.pym.uce.pl | CENA: Bezpłatny

Pixave
ZDJĘCIA / WIDEO

PYM PLAYER

http://www.littlehj.com
http://pym.uce.pl/pym-player/
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Używałem Photoshopa od wersji 2.04, czyli od 1991 roku. Jeszcze kilkanaście lat 

temu nie wyobrażałem sobie edycji żadnego obrazka bez niego. Teraz na szczęście 

(bo koszt Photoshopa przekracza mój stosunek ceny do potrzeb) mam Pixelmatora. 

Pixelmator radzi sobie z dużymi plikami z grafiką rastrową, odczytuje całkiem 

poprawnie format Photoshopa, ma bardzo bogatą i stosunkowo prostą w użyciu 

bibliotekę narzędzi oraz efektów i stylów. Dodatkowo producenci dodali możliwość 

używania elementów wektorowych i łączenia ich z grafiką rastrową, której edycja 

jest jednak podstawową funkcją programu. Praca z warstwami, dodawanie do nich 

stylów, łączenie z tekstem jest wygodna 

i  szybka nawet na starszych kompute-

rach i  nie wymaga skończenia kursów 

„Photoshop dla opornych”. Polecam go 

wszystkim, którzy nie muszą pracować na 

plikach w CMYK (format „dla drukarni”), 

a  potrzebują często lub co jakiś obra-

biać zdjęcia lub tworzyć grafikę rastrową. 

Warto wspomnieć o  bliźniaczej wersji 

Pixelmatora na iOS mogącej pracować na 

tych samych plikach co macOS.

www.pixelmator.com

Swift Publisher 4

Pixelmator

Program o wyjątkowo korzystnej proporcji ceny do użyteczno-

ści. Dzięki niemu błyskawicznie przygotujemy ulotkę, folder, 

zaproszenie, ogłoszenie czy wizytówki do druku lub publikacji 

w internecie. Wsparcia udzieli nam ponad 300 wzorców, 2000 

clipartów oraz łatwe w użyciu, choć o dużych możliwościach 

narzędzia edycyjne, jak maski, style, automatyczne rozmiesz-

czanie, a nawet generator kodów kreskowych i kalendarzy. 

Możemy pracować na warstwach, stosować efekty na wklejanej 

grafice rastrowej (zdjęciach), używać gotowych, ale edytowal-

nych dodatków graficznych i symboli czy ramek. Choć program 

zawiera wiele „wzorców”, to pozwala na wygodną, własną, niepo-

wtarzalną kreację przydatnych dokumentów.

www.belightsoft.com

http://www.pixelmator.com/mac/
https://www.belightsoft.com/products/swiftpublisher/
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Zdecydowanie nie lubimy gromadzących na naszych dyskach 

twardych śmieci. Najczęściej są to pozostałości po zainstalowa-

nych programach, niepotrzebne pliki w iTunes czy Zdjęciach. 

Nie zawsze jednak wiemy, jak się do porządków zabrać i czy 

przypadkiem nie kasujemy ważnych plików. Z pomocą przy-

chodzi nam firma MacPaw ze swoim programem Clean My 

Mac. Dzięki niemu za pomocą jednego kliknięcia pozbędzie-

my się pokaźnej liczby śmieci z naszego dysku. Odinstalujemy 

niepotrzebnie aplikacje wraz z wszystkimi plikami, które 

pozostają w systemie, a także zbędne rozszerzenia systemo-

we. Dodatkowo zadbamy o dobrą kondycję naszego systemu 

dzięki skryptom konserwacji oraz usuniemy definitywnie 

bezużyteczne pliki lub foldery.

www.macpaw.com | CENA: 39,99 €

To znany i popularny menedżer plików dla systemu macOS. Program jest wyposażo-

ny w bogaty zestaw narzędzi do zarządzania plikami, jak: synchronizacja folderów, 

zmiana nazwy, obsługa archiwów czy możliwość szybkiego edytowania plików 

tekstowych bez wychodzenia z aplikacji. Możemy go wykorzystać do zdalnego 

łączenia się z różnymi serwerami plików, takimi jak SFTP, FTP, WebDAV, Amazon S3, 

AFP, SMB czy NFS. Tak naprawdę jest to dopiero początek jego możliwości… Mimo 

mnogości funkcji jest bardzo prosty w obsłudze i dzięki ulepszonemu interfejsowi 

buszowanie w gąszczu plików i folderów jest banalnie proste. Cena podstawowa to 

29,99 $, ale program często bywa przeceniany, więc można go kupić taniej.

www.binarynights.com | CENA: 29,95 $

CleanMyMac
NARZĘDZIA

Forklift 3

http://macpaw.com/cleanmymac
http://www.binarynights.com/forklift/
http://setapp.com
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Program niezbędny dla wszystkich lubiących znać każdy szczegół pracy swojego 

komputera. Ten mały program rezydujący obok zegarka na belce systemowej potrafi 

wyświetlić najważniejsze parametry naszego komputera. Zaczynając od obciąże-

nia procesora, po szybkość przesyłanych danych w sieci czy 

szybkość zapisu na dysku. Aplikacja sczytuje dane z senso-

rów pomiarowych, dając nam obraz obciążenia naszej 

maszyny, temperatury czy obrotów wiatraków na proceso-

rze. Dodatkowo program posiada możliwość wyświetlania 

informacji o stanie baterii, a także dodatek w postaci zegara 

ze strefami czasowymi. A wszystkie dane w zasięgu jednego 

kliknięcia na ikonę obok zegara.

www.bjango.com 

CENA: 18,00 $

Nawet macOS trzeba co jakiś czas oczyścić. Choć to powinno być karane, zdarzają 

się osoby, które za najlepszą metodę „porządków” uważają zaformatowanie dysku 

i ponowną instalację systemu. To sprawdza się w Windows, ale nie macOS. Kilka 

miesięcy temu opisywałem moją pierwszą po ponad 13 latach instalację systemu 

„na czysto”. Cocktail jest jednym z tych programów, które pomimo zmian kompute-

rów i aktualizacji systemów pozwoliły mi tak długo zachować sprawność macOS-a. 

Cocktail nie tylko uwolni nasz komputer od niechcianych plików, skasuje niepo-

trzebne rzeczy, przebuduje bazy danych, lecz także pozwoli na zmianę wyglądu 

i zachowania interfejsu bez konieczności grzebania w systemie. Dodatkowo może 

uruchamiać procesy „oczyszczania i konserwacji” cyklicznie. Jeżeli mój komputer 

zachowuje się dziwnie, to Cocktail jest pierwszym narzędziem, jakiego używam.

www.maintain.se

iStat Menus

Cocktail

https://bjango.com/mac/istatmenus/
http://www.maintain.se/cocktail/
http://setapp.com
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Jeśli jednak gromadzicie piosenki na iPhonie w sposób 

tradycyjny, nie przepadacie za aplikacją Muzyka lub 

korzystacie z formatów bezstratnych jak FLAC, DSD, 

PCM, to nie powinniście przejść obojętnie obok apli-

kacji VOX. Interfejs VOX-a wygląda świetnie, obsługa 

z wykorzystaniem gestów jest intuicyjna, a biblioteka 

plików muzycznych bardzo wygodna w  użytkowa-

niu. Dostajemy także rozbudowany korektor graficzny, 

a każdy plik możemy przesłać za pośrednictwem AirPlay 

na stacjonarny zestaw grający. Wystarczy kilka 

chwil korzystania z tej aplikacji, by stać się jej fanem 

i niewolnikiem. 

Program w AppStore 

CENA: 3,99 €

Jeśli kochacie podcasty tak samo jak my, to wiecie dobrze, że wbudowana aplikacja nie 

jest do końca idealna. Warto zatem wypróbować alternatywę dla programu Podcasty 

nazywaną Overcast. To bardzo sympatyczny i funkcjonalny odtwarzacz podcastów 

posiadający wiele przydatnych opcji i prosty, intu-

icyjny interfejs. Jedną z najciekawszych funkcji 

jest precyzyjne przyspieszanie i zwalnianie treści 

podcastu, dzięki któremu możemy zyskać więcej 

czasu bądź ułatwić sobie słuchanie np. obcojęzycz-

nych odcinków. Dodatkowo możemy skorzystać 

z funkcji Smart Speed, która automatycznie wyci-

na przerwy i przyspiesza odsłuchiwanie odcinka 

bez zniekształceń. Aplikacja jest bezpłatna oraz 

posiada wersję na Apple Watch. Teraz MacPodcast 

będzie Wam lepiej „smakował”.

Program w AppStore 

CENA: Bezpłatny

VOX
MUZYKA

Overcast

https://itunes.apple.com/app/apple-store/id916215494?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/overcast-podcast-player/id888422857?mt=8


47TESTY 47TEMAT MIESIĄCA

Słuchanie radia w telefonie zeszło na drugi plan w erze wielkich 

platform dostarczających muzykę na żądanie. Jeśli jednak lubisz 

zrelaksować się przy swojej ulubionej audycji radiowej bądź posłu-

chać najświeższych informacji, warto uzbroić się w aplikację Radium. 

To banalnie prosty program posiadający w bazie ponad 10 tysięcy 

rozgłośni, w tym wiele polskich. Wystarczy znaleźć ulubione radio 

i słuchać, słuchać, słuchać… Aplikacja niestety jest trochę zaniedba-

na przez developera i nie była już od dawna aktualizowana, niemniej 

jednak nadal robi dobrą robotę, a że jest zupełnie bezpłatna, więc 

warto ją przetestować.

Program w AppStore 

CENA: Bezpłatny

Jeśli jesteś kompozytorem lub zawsze chciałeś tworzyć muzykę, ta aplikacja jest 

dla Ciebie stworzona. Music Memos firmy Apple pomaga twórcom przechwytywać 

i organizować swoje pomysły muzyczne. Działa jak rejestrator dźwięków i może 

nagrywać nieskompresowany materiał w wyso-

kiej jakości. Oprócz głosu można nagrywać 

instrumenty muzyczne. Program automatycznie 

wykryje tempo, rytm i akordy. Dodając automa-

tyczną sekcję rytmiczną, możesz natychmiast 

usłyszeć swój pomysł na piosenkę z  perkusją 

i  basem. Potem wystarczy wyeksportować go 

choćby do Garage Band, by pracować nad nim 

dalej. Jak przystało na Apple, program jest prosty 

obsłudze i przyjazny dla użytkownika, a co najważ-

niejsze — bezpłatny.

Program w AppStore 

CENA: Bezpłatny

Radium

Music Memos

https://itunes.apple.com/pl/app/radium-perfect-internet-radio/id684034823?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/music-memos/id1036437162?mt=8
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Automatyzacja zadań to jedno z  moich ulubionych 

zagadnień. Wychodzę z założenia, że jeżeli jakiś ciąg 

czynności powtarzam cyklicznie, to powinny one 

zostać zastąpione jedną akcją. W tym miejscu do akcji 

wchodzi rewelacyjna aplikacja Workflow. W skrócie jest 

to automator dla iOS. Z gotowych składników może-

cie skomponować akcję, która wykona ciąg czynności. 

Możliwości są olbrzymie i  większość codziennych 

zadań uda Wam się zautomatyzować już po przejściu 

krótkiego samouczka. Jeżeli chcecie spróbować swoich 

sił w automatyzacji, nie będziecie żałować ani złotówki 

wydanej na tę doskonałą aplikację.

Program w AppStore 

CENA: 3,99 €

Kalendarz jest niezbędnym elementem pracy każdego człowieka, który stoi w obliczu 

spotkań, terminów czy współdzielonych wydarzeń. Osobiście nie wyobrażam sobie 

bez niego organizacji mojego życia, zwłaszcza dzięki istnieniu udogodnień, jakie 

niesie ze sobą wersja cyfrowa.

W przypadku iOS systemową aplikację zastąpił mi 

Fantastical 2. Główną jego zaletą jest rozpozna-

wanie parametrów dodawanych wydarzeń przy 

użyciu naturalnej składni. Działa to w taki sposób, 

że wszystkie parametry dotyczące dodawane-

go terminu mogę zdefiniować w linii jego nazwy.  

Na przykład „Kolegium Redakcyjne 18-19 22.02” 

zostanie dodane 22 lutego w  godzinach 18-19 

z nazwą Kolegium Redakcyjne. Prawda, że dosko-

nałe? A  to zaledwie namiastka oferowanych 

udogodnień.

Program w AppStore 

CENA: 4,99 € 

Workflow
PRODUKTYWNOŚĆ

Fantastical 2

http://apple.co/2luK9t9
http://apple.co/2lurv4z
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Jeśli lubisz mieć wszystko pod kontrolą i jesteś fanem prostoty w apli-

kacjach, to warto zainteresować się programem do zarządzania „sobą 

w czasie” Things. Jest to kolejne narzędzie wspierające naszą produk-

tywność w boju z zaplanowanymi zadaniami. Opiera się, podobnie jak 

Nozbe, na popularnej metodologii Davida Allena  —GTD. Centralnym 

punktem jest Skrzynka wejściowa (Inbox), do której dodajemy nasze 

zadania i określamy ich priorytety. Warto skorzystać z tagów, dzięki 

którym możemy dużo wydajniej organizować swoje przypomnienia. 

Things pozwala również tworzyć proste projekty z „podzadaniami”. 

Nie jest to aplikacja tania, ale dosyć często pojawia się w promocjach.

Program w AppStore 

CENA: 9,99 €

Nozbe to znany wieloplatformowy system zarządzania zadaniami oparty na metodzie 

GTD (Getting Things Done). Posiada także aplikację dla iOS, która jest bardzo pomoc-

na w pogoni za odznaczaniem kolejnych „tasków”. Dodawanie zadań jest bardzo 

łatwe dzięki bardzo przejrzystemu interfejsowi. 

Jednak niech pozorna prostota Was nie zwie-

dzie. To bardzo potężne i rozbudowane narzędzie. 

Integruje się doskonale z wieloma aplikacjami 

takimi jak: Evernote, Google Docs, Microsoft 

Office czy Dropbox. Wspiera pracę w grupie (co 

nie zawsze jest standardem) i jest stale rozwijany. 

Najważniejsze jest jednak, że to całkowicie polski 

projekt, którego twórcą jest Michał Śliwiński. 

Z Nozbe można korzystać bezpłatnie w ograni-

czonej formie lub zdecydować się na płatny plan 

Pro lub Business.

Program w AppStore 

CENA: Bezpłatny z ograniczeniami

Things

Nozbe

https://itunes.apple.com/us/app/things/id284971781?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/nozbe-to-do-task-lists-projects/id588361631?mt=8
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Planowanie i analiza wydatków domowych pozwala nam 

lepiej kontrolować, ile pieniędzy tak naprawdę wydaje-

my. By lepiej zarządzać własnymi finansami, możemy 

posłużyć się aplikacją Money Pro. Program ten pozwoli 

nam kategoryzować nasze przychody i wydatki, dzięki 

czemu zdobędziemy władzę nad naszymi pieniędzmi.  

Po dopasowaniu kategorii budżetu do własnego stylu 

życia możemy w bardzo łatwy sposób dodawać kolejne 

wydatki i przychody, korzystając z widoku kalenda-

rza. Money Pro pozwala również generować okresowe 

raporty dotyczące naszych operacji finansowych. 

Program w AppStore 

CENA: 4,99 €

Jeśli chciałbyś kiedyś zostać doskonałym inwestorem giełdowym, to warto już dziś 

zaznajomić się z rynkiem papierów wartościowych. Można to zrobić dzięki bezpłat-

nej aplikacji GPW, która prezentuje bieżące dane i informacje z warszawskiej Giełdy 

Papierów Wartościowych. Program prezentuje 

szeroki wachlarz notowań instrumentów finanso-

wych będących przedmiotem obrotu na Giełdzie 

Papierów Wartościowych. W aplikacji skupione 

są także bieżące informacje i komunikaty z Giełdy 

oraz Polskiej Agencji Prasowej, które mogą pomóc 

w szybkim podejmowaniu decyzji. Dzięki zakładce 

Moja Giełda można śledzić notowania wybra-

nych spółek znajdujących się w naszym portfelu. 

W ustawieniach programu można ustalić interwał 

odświeżania aplikacji, by na ekranie naszego tele-

fonu dane były zawsze aktualne.

Program w AppStore 

CENA: Bezpłatny 

Money Pro
FINANSE

GPW

https://itunes.apple.com/us/app/money-pro-personal-finance-budget-bills/id918609651?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/gie-da-papierow-wartosciowych/id542593952?mt=8
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Partnerzy są podstawą każdego biznesu, dlatego warto mieć do nich 

dostęp zawsze. Najszybciej do kontrahentów dotrzemy poprzez 

aplikację Kontakty w iOS. To jest główny powód, dla którego warto 

wszystkie wizytówki, jakie mamy, przenieść do postaci cyfrowej. 

Doskonałym narzędziem do tego jest BCRP, który pozwoli nam 

zeskanować i natychmiast dodać właściciela wizytówki do aplikacji 

Kontakty. Program rozpoznaje język polski, dzięki czemu wszystkie 

nazwy, adresy czy telefony automatycznie zostaną dopisane do karty 

osoby. Nie musimy nic ręcznie uzupełniać. Wszystkie dane kontak-

towe zapisane na wizytówce zostaną przeniesione do iOS.

Program w AppStore 

CENA: 39,99 €

Zaczynasz gubić się w płatnościach, jakie co miesiąc pojawiają się w Twoim budżecie? 

Wcale nie jestem zdziwiony, bo coraz więcej rzeczy lokujemy w minipłatnościach 

subskrypcyjnych. Na pierwszy rzut oka są to często drobne kwoty, jednak ich ilość 

może nas w ostatecznym rozliczeniu zaskoczyć. 

Program Bobby pozwoli nam uniknąć przykrych 

niespodzianek. Dzięki aplikacji stworzymy listę 

wszystkich usług, za które płacimy. W przejrzysty 

sposób będziemy widzieć, ile miesięcznie kosz-

tują nas wszystkie opłaty. Będziemy mieli także 

możliwość kontrolowania wygasających abona-

mentów i odnowienia ich w odpowiedniej chwili 

dzięki funkcji przypomnień.

www.bobbyapp.co

CENA: Bezpłatny / 0,99 € wersja bez ograniczeń

Business Card Reader Plus

Bobby

https://itunes.apple.com/pl/app/business-card-reader-plus-ocr-cards-scanner-app/id347345474?l=pl&mt=8
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VLC for Mobile to bezpłatny odtwarzacz multimedialny 

dla iOS umożliwiający oglądanie filmów czy słuchanie 

muzyki w różnych formatach (nawet egzotycznych).  

Za pośrednictwem VLC możemy także oglądać multi-

media zgromadzone przez nas na serwerze w sieci 

lokalnej lub na popularnych chmurach, takich jak 

Dropbox, Google czy OneDrive. Dzięki temu może-

my dostać się do zgromadzonych tam plików wideo 

i oglądać je bez żadnych problemów. Program wspie-

ra odbieranie transmisji strumieniowych. Wystarczy 

wkleić odpowiedni link do transmisji i oglądać przekaz 

bezpośrednio w playerze. 

Program w AppStore 

CENA: Bezpłatny

Zamień swojego iPada w prawdziwe narzędzie do tworzenia fantastycznych rysunków 

i szkiców. Aplikacja posiada wszystko, czego potrzeba, aby tworzyć wspaniałe grafi-

ki. Zaczynając od obsługi warstw, a na zaawansowanych pędzlach kończąc. Program 

posiada również możliwość importu plików PSD, dając nam możliwość pracy „w biegu” 

na zaawansowanych projektach. Aplikacja wspiera siłę nacisku rysików, oddając 

jeszcze bardziej realia 

kreślenia jak na praw-

dziwej kartce papieru. 

Po podpięciu do iPada 

zewnętrznej klawia-

tury będziemy mogli 

korzystać ze skrótów 

klawiaturowych jak na 

komputerze.

Program w AppStore 

CENA: 5,99 €

VLC for Mobile 
ZDJĘCIA / WIDEO

Procreate

https://itunes.apple.com/us/app/vlc-for-mobile/id650377962?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/procreate-sketch-paint-create/id425073498?l=pl&mt=8
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Gdy już zrobimy doskonałe zdjęcia naszym iPhone’em, nadcho-

dzi czas na edycję i nałożenie odpowiednich filtrów. Tu akurat nie 

możemy narzekać na brak narzędzi, jest ich mnóstwo. Jednak do 

wyróżniających się programów należy darmowy Snapseed. To dosko-

nała aplikacja do edycji zdjęć. Posiada 26 filtrów i narzędzi, które 

zmienią Twoje zdjęcia w dzieła sztuki. Program ma bardzo przejrzy-

sty interfejs, wszystkie opcje znajdują się w zasięgu naszego kciuka, 

a korzystanie z nich jest bardzo intuicyjne. Snapseed jest sygnowany 

przez firmę Google, ale stoją za nią ludzie z firmy NIK Software, prze-

jętego przez giganta z Mountain View znanego producenta presetów 

fotograficznych. Trzeba pobrać!

Program w AppStore 

CENA: Bezpłatny

Social Media to nie tylko wpisy i zdjęcia, to także wideo. Ale same filmy to nie wszyst-

ko. Ważne, żeby były „kręcone” w centrum wydarzeń i najlepiej transmitowane  

na żywo, bo nic tak nie buduje atmosfery i emocji jak przekaz „live”. Czujemy wtedy, 

że bierzemy czynny udział w wydarzeniu, które 

oglądamy. Powtórka zawodów sportowych 

czy innych imprez nie robi już takiego samego 

wrażenia. Dlatego właśnie stworzono aplikację 

Periscope, która pozwala oglądać i udostępniać 

przekaz na żywo. Przekaz ten może być dostęp-

ny dla wszystkich użytkowników bądź tylko dla 

zaproszonych. Wystarczy nacisnąć przycisk 

uruchamiający transmisję na żywo i możemy 

poczuć się jak reporterzy. Stworzone nagrania 

można zapisać na telefonie, zachować w serwi-

sie lub usunąć na stałe.

Program w AppStore 

CENA: Bezpłatny

Snapseed

Periscope

https://itunes.apple.com/us/app/snapseed/id439438619?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/periscope-live-video-streaming-around-the-world/id972909677?mt=8
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Ten kalkulator obok swojego intuicyjnego wyglądu 

posiada wiele funkcji, które w codziennej pracy z obli-

czeniami są bardzo przydatne. Pierwszym z  nich 

jest historia wykonywanych obliczeń i  możliwość 

wykorzystywania wyników z  poprzednich działań. 

Nieocenionym dodatkiem Calcbota jest konwerter 

miar. Jednym dotknięciem ekranu zbadamy długości, 

pojemności czy prędkości różnych wartości. Do tego 

dochodzą również kursy walut systematycznie aktuali-

zowane w czasie obliczeń. 

Program w AppStore 

CENA: 1,99 €

Podróżowanie komunikacją miejską nie musi być dla nas wyzwaniem. Za rękę w gąsz-

czu linii tramwajowych, metra, pociągów i autobusów poprowadzeni zostaniemy do 

naszego celu. Program obsługuje największe aglomeracje polskie i co najważniej-

sze może pobrać mapy i rozkłady na urządzenie, 

aby później nie wykorzystywać transferu danych. 

Sami określamy godziny podróży, a program znaj-

duje dla nas wszystkie przesiadki i przystanki na 

naszej trasie. Wszystko jest doskonale opisane, 

dzięki czemu nie ma możliwości pomyłki podczas 

podróży. Wybrane trasy możemy dodać do ulubio-

nych, aby w przyszłości móc z nich korzystać.

Program w AppStore 

CENA: 3,99 €

Calcbot
NARZEDZIA

Jak dojadę

https://itunes.apple.com/pl/app/calcbot-the-intelligent-calculator-and-unit-converter/id376694347?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/jakdojade-public-transport/id506760190?l=pl&mt=8
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Nie zawsze mamy czas, aby spokojnie przeczytać interesujący nas 

artykuł. Aplikacja Instapaper pozwoli nam odłożyć „na później” ich 

lekturę. Dzięki prostemu mechanizmowi zapisywania adresów może-

my błyskawicznie zapisywać teksty, do których będziemy chcieli 

wrócić. Program pozwala również na pozbycie się grafik z publika-

cji i skupienie się na samej treści. Dodatkowo Instapaper daje nam 

możliwość odsłuchania treści zgrabnie czytanych przez polski synte-

zator mowy. Aby uporządkować przechowywane treści, możemy 

segregować je w folderach, aby móc spokojnie wrócić do nich nawet  

po długiej przerwie.

Program w AppStore 

CENA: Bezpłatny

Niestety, czasem mam problemy ze spaniem, budzę się w nocy, dostaję „gonitwy 

myśli” i rano nie zawsze jestem wyspany, dlatego monitoruję sen za pomocą aplika-

cji, aby się o nim więcej dowiedzieć. Ostatnio mój wybór padł na Pillow. Jego zaletą 

jest to, że ma wersję na watchOS, która nie tylko 

analizuje sen, ale również wyrywkowo sprawdza 

rytm serca. Program ma funkcję łagodnego budze-

nia, drzemki oraz nagrywania dźwięku (można 

wyłączyć). Dane są eksportowane do systemo-

wej aplikacji Zdrowie, RunKeeper oraz w postaci 

plików. 

Program w darmowej wersji jest bardzo użytecz-

ny, ale warto wykupić pełną wersję dającą między 

innymi możliwość dokładniejszej analizy, zapisu 

historii i „drzemki”.

Program w AppStore 

CENA: Bezpłatny

Instapaper

Pillow

https://itunes.apple.com/pl/app/instapaper/id288545208?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/pillow-sleep-tracking-analysis-alarm-clock/id878691772?l=pl&mt=8
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SKĄD BRAĆ  
PROGRAMY DLA MAC
MAREK TELECKI
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Dziś produkty  
z nadgryzionym jabłkiem
są zdecydowanie bardziej popularne i rozpoznawalne niż dekadę czy dwie temu. 

Wraz ze wzrostem zainteresowania ze strony klientów / użytkowników zwiększyło 

się również zaangażowanie producentów wszelakiej maści akcesoriów i peryfe-

riów, a także — co nawet bardziej istotne — programistów. Bo jak wiadomo, nawet 

najlepszy sprzęt komputerowy bez „killer aplikacji”, długo na rynku nie zabawi.

To, czy dany program znajdzie swojego nabywcę i czy nabywca znajdzie odpowied-

nie narzędzie do rozwiązania swoich problemów lub zaspokojenia potrzeb, zależy 

od wielu czynników. Podstawowe z nich to: cena i dostępność. Okazuje się, że ten 

drugi czynnik bywa sporym wyzwaniem.

Jeśli chodzi o platformę iOS (jak również watchOS i tvOS) sprawa jest prosta. Z racji 

przywiązywania przez Apple wagi przede wszystkim do bezpieczeństwa iUrządzeń 

oraz prywatności danych użytkowników, jedynym „błogosławionym” centrum 

dystrybucji oprogramowania jest App Store. Oczywiście, osoby czujące się zbyt  

— przez firmę pod sterami Tima Cooka — ograniczane, mogą poddać swoje iPhone’y 

i iPady procesowi zwanemu jailbreak, by móc instalować aplikacje z innych repo-

zytoriów. Osobiście tego ostatniego rozwiązania nie polecam i wcale nie zamierzam 
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dotykać tu wrażliwej kwestii moralno-etycznej, po prostu slogan „There is an App 

for that” sprawdza się w 99,9%.

W przypadku komputerów możliwości jest zdecydowanie więcej. Pamiętam jednak 

bardzo dobrze czasy, gdy Internet raczkował, a koszt i niewielka szybkość transmisji 

w dostępie wdzwanianym (dial-up) do sieci skutecznie hamowały popularyza-

cję cyfrowej dystrybucji. Aplikacje — zwłaszcza poważne, komercyjne „kobyły” 

typu Adobe Photoshop czy Quark X’Press — były rozpowszechniane w zasadzie 

wyłącznie na nośnikach magnetycznych lub optycznych. Bez dobrych znajomości 

i przedsiębiorczych pośredników ciężko było zdobyć program, jeśli producent nie 

miał przedstawicielstwa w naszym kraju lub umowy z resellerem.

Później sytuacja uległa poprawie, na czym skorzystali nie tylko użytkownicy ale 

również mniejsi programiści (w tym autorzy Shareware i Freeware), których dziś 

określamy mianem „indie developer”. Gdy byłem aktywnym amigowcem, taką siecio-

wą kopalnią oprogramowania był Aminet, natomiast po przesiadce na Maca źródłem 

informacji o nowych i uaktualnionych aplikacjach i grach stał się VersionTracker.

com, niestety już nieaktywny oraz serwis Mac OS X Apps.

Na początku 2011 roku Apple uruchomiło Mac App Store, która podobnie jak App 

Store dla iOS, stanowi wygodną platformę dystrybucji oprogramowania dla syste-

mu OS X / macOS o ogólnoświatowym zasięgu. Oczywiście nie ma nic za darmo, 

więc za pośrednictwo, hosting, reklamę, itp. firma pobiera 30% „haraczu”. Nie jest 

to rozwiązanie pozbawione wad (np. zgłoszone aplikacje muszą spełniać określone 

wymagania, proces weryfikacji trwa często długo, a kryteria akceptacji bywają mało 

http://aminet.net/tree
http://www.macosxapps.com
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przejrzyste), zatem wielu deweloperów decyduje się udostępniać swoje produkty 

poza MAS. Jak do nich dotrzeć?

Natura nie znosi próżni, więc w miejsce VersionTrackera pojawił się serwis MacUpdate. 

Ponadto godne uwagi są również takie miejsca, jak: MajorGeeks, SoftPedia, Best Mac 
Software, thriftmac, czy Open Source Mac.

Jeśli chodzi o oprogramowanie systemowe lub aplikacje dostarczane z Macami, 

podstawowym miejscem wyszukiwania uaktualnień lub starszych wersji jest witry-

na Wsparcia Apple.

Zapewne wielu Czytelników MMM posiada również starsze modele „jabłuszek”, 

pracujące pod wcześniejszymi wersjami systemu OS X (np. na procesory PowerPC), 

czy nawet systemem klasycznym Mac OS. Choć coraz trudniej znaleźć wiekowe, już 

nie rozwijane aplikacje, to dzięki takim miejscom jak: Old Apps, Pure Mac czy Macintosh 
Garden, nadal pobierzemy wiele ciekawych narzędzi. W tej kategorii na zdecydowa-

ne wyróżnienie zasługuje witryna Macintosh Repository.

Interesującym rozwiązaniem, pozwalającym na zakup wielu programów w atrakcyj-

nej cenie są zestawy aplikacji. Jedną z pierwszych paczek, zakupionych przeze mnie 

wiele lat temu był MacHeist Bundle. Aktualnie chyba najciekawsze składanki oferuje 

https://www.macupdate.com
http://mac.majorgeeks.com
http://mac.softpedia.com
http://bestmacsoftware.org
http://bestmacsoftware.org
http://www.thriftmac.com
http://opensourcemac.org
https://support.apple.com/pl_PL/downloads
http://www.oldapps.com/mac
http://www.pure-mac.com
http://macintoshgarden.org
http://macintoshgarden.org
https://www.macintoshrepository.org
https://macheist.com/welcome
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MacUpdate. Monitorowanie pojawiających się zestawów ułatwiają takie witryny, jak: 

Mac App Deals, czy Macbundler. Warto jednak pamiętać, że często oprogramowanie 

zawarte w takiej paczce wyłączone jest z możliwości późniejszego upgrade’u (nawet 

odpłatnego).

Problem ze znalezieniem odpowiedniego oprogramowania dotyczy doświadczo-

nych użytkowników, a tym bardziej tych nowych, zwłaszcza tzw. „switcherów”. 

Najtrudniej zrezygnować z przyzwyczajeń, więc zwykle wzbraniamy się przed 

zmianą dobrze znanych narzędzi. Sporo programów występuje w wersjach na obie, 

najpopularniejsze desktopowe platformy: Windows oraz OS X / macOS. Wystarczy 

wejść na stronę producenta, np. Adobe Systems, Microsoft lub Autodesk Inc. i znaj-

dziemy tam dedykowany software. Trudno jednak oczekiwać od indywidualnych 

programistów, że będą wspierać każdy system. Przygotowanie wersji na różne 

systemy wiąże się z koniecznością obsługi użytkowników tych systemów, uaktu-

alnieniami itd. Dlatego w przypadku gdy dany program istnieje tylko na jednej 

platformie, zmuszeni jesteśmy poszukać alternatywy oferującej zbliżoną funkcjo-

nalność i wygodę obsługi. Tu z pomocą przychodzi np. witryna alternative.to.

Nowym pomysłem na dystrybucję oprogramowania obecnie w fazie beta, wdraża-

nym przez MacPaw jest Setap — subskrypcja zestawu programów, którą można by 

porównać do usługi Spotify dla aplikacji. Czy rozwiązanie się przyjmie, okaże się 

z czasem.

https://www.macupdate.com/bundle
http://www.macappdeals.com/category/bundle/
https://macbundler.stacksocial.com
http://www.alternative.to
http://macpaw.com
https://setapp.com/apps
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Gry 
To specyficzna kategoria software’u. Choć komputery Apple nigdy nie były postrze-

gane jako maszynki do gier, to chyba dziś łatwiej znaleźć interesujący tytuł niż 

w przeszłości. Najważniejsze serwisy dystrybucji gier, takie jak: Origin należący do 

Electronic Arts, Steam stworzony przez Valve Corporation, czy GOG (Good Old Games) stano-

wiący część działalności grupy CD Projekt, zawierają wiele rozrywkowych produktów 

dla komputerów Apple. Co więcej, dzięki takim serwisom jak Humble Bundle, znaczną 

część oferty Origin / Steam zakupimy w promocyjnych cenach. Ponadto warto też 

zajrzeć do sklepu MacGameStore.

Wracając do MAS (oraz iOS), polecam serwis AppShopper, w którym znajdziemy 

bieżące informacje o nowych wydaniach, uaktualnieniach i promocjach progra-

mów dystrybuowanych w Mac App Store / App Store. Jeśli dodamy interesujące nas 

oprogramowanie do listy życzeń, serwis powiadomi nas wiadomością e-mail o tym,  

że cena produktu została obniżona.

Należy pamiętać również o tym, że funkcja Gatekeeper monitorująca bezpieczeństwo 

i weryfikująca integralność kodu na podstawie cyfrowego podpisu, może blokować 

https://www.origin.com/pol/pl-pl/store/browse?fq=platform:mac-download,platform:macpc-download&sort=rank%20desc
https://www.ea.com/pl-pl
http://store.steampowered.com/macos
http://www.valvesoftware.com
https://www.gog.com/games?system=osx_106,osx_107&sort=bestselling&page=1
https://www.cdprojekt.com/pl/
https://www.humblebundle.com/
http://www.macgamestore.com
http://appshopper.com/mac/
https://support.apple.com/pl-pl/HT202491


62TEMAT MIESIĄCA

otwieranie aplikacji pochodzących z niezidentyfikowanych źródeł. W systemie 

macOS Sierra ukryto opcję dopuszczania programów pobranych z: „dowolnego 

źródła”. Aby włączyć tę możliwość ponownie, należy w terminalu wpisać wyrażenie:

sudo spctl --master-disable

a następnie potwierdzić klawiszem Enter i wprowadzić hasło. Powrót do ustawienia 

domyślnego uzyskamy zmieniając „master-disable” na „master-enable”.

Podsumowując, 
nie jest źle. Jest dobrze, jeśli nie wręcz bardzo dobrze. Argument, który wielokrot-

nie słyszałem z ust użytkowników pecetów: „na PC jest więcej oprogramowania 

niż na Maki”, można śmiało odłożyć na półkę z kategorią: mity i bajki. Zawsze 

przedkładałem jakość nad ilość i moim skromnym zdaniem dużo łatwiej znaleźć 

dopracowane oprogramowanie dla Maca niż pod Windows. Zwracam tu szczególną 

uwagę na wyrażenie „dużo łatwiej” — w sensie szybciej oraz z mniejszym ryzykiem 

pobrana i instalacji adware. Dystrybucja cyfrowych dóbr online nie tylko przyspie-

szyła proces zakupu, ale też uwolniła nas od magazynowania pudełek i nośników. 

Dzięki czemu nie wypalamy już archiwów z pobranym software na płytach CD/DVD  

— szybciej jest pobrać aktualną wersję programu z sieci niż wyszukać na krążku 

schowanym w czeluściach szuflady biurka. Nie uwalnia nas to jednak od myślenia, 

dlatego zawsze warto sprawdzić wiarygodność źródła i w miarę możliwości pobie-

rać programy bezpośrednio ze stron producentów.
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5 PROGRAMÓW,  
KTÓRE WARTO  
ZAINSTALOWAĆ NA MAKU
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Według powszechnej opinii z Maków można w pełni korzystać zaraz po wyję-

ciu z pudełka i nie trzeba tracić czasu na instalowanie programów. To prawda,  

bo prawie wszystko można zrobić przy pomocy aplikacji dołączonych do kompu-

tera. No właśnie, prawie wszystko. Pomimo że zestaw programów i funkcji, jakie 

dostajemy w pakiecie, jest imponujący, to nie da się za ich pomocą zrobić wszyst-

kiego. Albo istnieją po prostu lepsze rozwiązania. Warto zatem zainstalować kilka 

aplikacji, które uzupełniają brakujące funkcje lub znacząco ulepszają te istniejące.

Przedstawiamy Wam subiektywny wybór programów, które warto zainstalować na 

każdym nowym Maku, gdyż dzięki nim korzystanie z komputera staje się o wiele 

wygodniejsze. W naszym zestawieniu znalazły się aplikacje darmowe, bez których 

trudno się obyć, oraz sugestie aplikacji płatnych, w które warto zainwestować.

Alfred
Od bardzo dawna nie umiem się bez tej aplikacji obyć na żadnym komputerze. 

Alfred to asystent wywoływany skrótem klawiaturowym i pozwalający na wykona-

nie wielu czynności bez odrywania rąk od klawiatury. Najczęściej używaną przeze 

mnie funkcją jest uruchamianie programów. Wystarczy zacząć wpisywać nazwę 

aplikacji i wybrać z listy tę właściwą.

Alfred może również przeszukiwać zawartość dysku i Google, wykonywać obli-

czenia matematyczne i współpracować z wieloma aplikacjami. Dzięki korzystaniu 

z Alfreda znacząco wzrasta produktywność. Nie trzeba odrywać rąk od klawia-

tury ani grzebać w przepastnych menu, by wykonać jakąś czynność. Aplikacja 
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jest darmowa, ale tylko w wersji podstawowej. Można dokupić pakiet dopalaczy, 

które jeszcze zwiększają zastosowanie Alfreda. Mnie jednak te podstawowe funkcje 

w zupełności wystarczają.

VLC
Co prawda wraz z systemem Mac OS X dostajemy odtwarzacz filmów QuickTime, 

ale warto również zainstalować VLC. Ten darmowy, multimedialny kombajn obsłu-

guje zdecydowaną większość plików wideo oraz audio i nie wymaga doinstalowania 

kodeków. Dzięki niemu obejrzymy film z napisami, a nawet odtworzymy DVD.

VLC może nie wygląda jakoś specjalnie dobrze, ale za to działa znakomicie. Dzięki 

niemu mamy pewność, że odtworzymy praktycznie każdy plik wideo.

unArchiver
Kompresowanie dużych ilości plików to bardzo powszechna praktyka. Dzięki temu 

możemy je przenosić i przesyłać szybciej. Mac OS X standardowo obsługuje format 

ZIP, ale co, jeśli ktoś nam przyśle plik w formacie RAR?

W takim przypadku pomoże nam darmowy unArchiver, prosty i skuteczny program 

do rozpakowywania skompresowanych plików. Obsługuje on wszystkie najpopular-

niejsze formaty i jest bardzo szybki. Jego największą zaletą jest jednak niewidzialność. 

Po prostu integruje się on z systemem i jego działania nie zauważamy, a z czasem 

nawet zapominamy, że go mamy.
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Paste
Kopiowanie i wklejanie tekstu to czynność dość powszednia. Zdarza się jednak, 

że musimy kopiować duże ilości danych i wklejać je niekoniecznie w kolejności. 

Z pomocą przychodzi wtedy aplikacja Paste. Jest ona rozszerzeniem systemowego 

schowka i zapamiętuje wszystko, co skopiowaliśmy. Aplikację wywołujemy skrótem 

klawiaturowym i z listy wybieramy, co chcemy w danym miejscu wkleić.

Paste jest bardzo prosta w obsłudze. Przy wklejaniu widzimy, z jakiej aplikacji został 

skopiowany dany tekst, co jest bardzo przydatne. Pomimo że program jest płatny, 

warto w niego zainwestować, bo po prostu oszczędza nam mnóstwo czasu, a skoro 

czas to pieniądz, to inwestycja się zwraca.

Moom
Nie jest to może aplikacja niezbędna, ale warto rozważyć jej zakup, jeśli pracujecie 

z wieloma oknami naraz. Moom rezyduje pod zielonym przyciskiem każdego okien-

ka i pozwala na szybkie rozciągniecie go na cały ekran lub jego połówkę, w dowolnej 

konfiguracji. Poza tym obsługuje także skróty i pozwala błyskawicznie żonglować 

wieloma oknami.

Co prawda, podobne funkcje są już zaimplementowane w systemie, ale Moom robi 

to szybciej i sprawniej. No i umożliwia maksymalizację okna na cały ekran, tak by 

Dock pozostał widoczny, a tego Mac OS X nie potrafi. Moom jest niezastąpiony przy 

pracy z wieloma oknami, ale nie jest aplikacją niezbędną.

Poza tymi programikami oczywiście trzeba będzie zainstalować aplikacje potrzebne 

do pracy, jak pakiet biurowy czy edytor kodu, ale każdy Mac jest po wyjęciu z pudeł-

ka dość przyjazną maszyną. Nie wymaga całodniowego instalowania aplikacji, żeby 

móc zrobić cokolwiek.

https://www.anthonyboyd.graphics
https://www.anthonyboyd.graphics
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IWORK W PRAKTYCE
ŁUKASZ BANASZAK

https://twitter.com/lukaszbanaszak6
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Pakietu iWork nie trzeba przedstawiać czytelnikom Mój Mac Magazyn. Jest to 

rozsądna alternatywa dla Office 365, czyli najpopularniejszego pakietu biurowego 

na świecie. Dokładnie od 2013 roku Apple bezpłatnie udostępniło iWork wszystkim 

nowym użytkownikom MacOS i iOS (wcześniej był dostępny za odpowiednią opłatą 

w App Store) zaś od 2015 roku wszyscy użytkownicy (w tym korzystający z Windows 

i dystrybucji Linuksa) mogą pracować na webowej wersji beta. Wystarczy rejestra-

cja Apple ID.

iWork składa się z 3 bazowych aplikacji: Pages (edytor tekstu), Keynote (prezentacje) 

i Numbers (arkusz kalkulacyjny). Jako czwartą dodałbym iCloud Drive — chmurę 

Apple ściśle powiązaną z pakietem, ale o tym za chwilę.

Pages
Pages to minimalistyczny edytor tekstu, nastawiony na jak największą produk-

tywność. Posiada wszystkie standardowe cechy edytora. Rozbudowany komplet 

czcionek (jest ich więcej niż w Office 365 i Open Office), kokpit wyboru stylów, 

odstępów i rozbudowanych ustawień. Napiszemy na nim podanie do spółdzielni, 
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profesjonalne CV, artykuł naukowy, pracę inżynierską. Stworzymy rozbudowany 

plakat (tutaj ogromne pole do popisu ma dotykowa wersja dla iOS). Dodawanie przy-

pisów i budowa bibliografii nie stanowi żadnego problemu.

Minimalizm sprzyja większemu skupieniu, nie bombarduje nas nadmierna kolo-

rystyka, a rozbudowana opcja dodawania multimediów czyni aplikację bardziej 

interaktywną.

Pages wyróżnia zwiększona możliwość ingerencji w design dokumentów. Mając 

porównanie z Office 2016, zapewniam, że w edytorze iWork efektywniej złoży-

my wydawnictwo i albumy. Każdy detal/funkcja w menu są starannie przemyślne. 

Intensyfikacja czynności oszczędza nam około 50 procent zbędnego klikania, poszu-

kiwania funkcji i walki z niestabilnością (co czasem daje się we znaki w pakietach 

innych firm).

Keynote
Każdy z nas prędzej czy później zostanie postawiony w sytuacji, kiedy trzeba przy-

gotować prezentację. Najlepiej, żeby miała dużo zdjęć, animacji i dobrych treści 

uzupełniających mądrą głowę. Doskonale sprawdzi się tutaj Keynote. Odpowiednik 

MS Power Point.
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Jeśli myśleliście, że aplikacja Microsoft jest najlepsza do tworzenia prezentacji, to 

pora na mocną weryfikację. Keynote na starcie gwarantuje większe pole manewru 

w zakresie animacji, ruchomych obiektów, dodawania filmów wraz z animacjami 

w jednym slajdzie. Skonfigurujemy w nim różnorodne tła, przejścia, których czcion-

ki próżno szukać gdzie indziej. Intuicyjność sprawia, że nie jesteśmy zmuszeni do 

szukania funkcji w gąszczu ikonek. Wystarczy 20-minutowe ćwiczenie i drobny 

samouczek, by stworzyć album rodzinnych zdjęć, prezentację projektu budżetu dla 

firmy czy wreszcie solidną podporę do projektu technologicznego. Keynote działa tak 

jak powinien: nie dostaje zadyszki, nie zawiesza się. Niech za przykład służy pewne 

case study: mieliśmy z Jaromirem prezentację na konferencji. Wcześniejsi prele-

genci nie mogli podłączyć prezentacji w Power Point. W jednej nie działał dźwięk, 

w drugiej synchronizacja obrazu. Keynote na iPadzie Pro wzbudził olbrzymi zain-

teresowanie. Nie dość, że działał bez problemu, to jeszcze sterowaliśmy prezentacją 

z nadgarstnika Apple Watch. Funkcję pilota może pełnić dowolne urządzenie: iPad, 

Macbook, iPhone. W dowolnej kolejności.

Tryb prezentera i notatki w slajdach sprawdzą się jako support prelekcji. Kolejnym 

ukłonem w kierunku Keynote jest miniaturyzacja. Prezentację uruchomimy z pozio-

mu iPhone’a (tym samym nasz bagaż mówcy ograniczy się do samego iPhone’a i Apple 

Watch). Pamiętam czasy, kiedy prezentacje robiłem na retro maku z procesorem 

Motoroli (oprogramowanie odziedziczył po niemieckiej agencji reklamowej). Dzisiaj 

kombajn do pracy z dwoma potężnymi pakietami biurowymi zamkniemy w 5,5-calo-

wym iPhonie 7 plus.
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Numbers
Arkusz kalkulacyjny najczęściej kojarzymy z księgowym, ubranym w wymięty 

sweter, wprowadzeniem formuł obliczeniowych i żmudną pracą nad księgowością. 

Programiści odpowiedzialni z rozwój iWork zadbali, by Numbers był wielofunk-

cyjnym narzędziem pracy dla wszystkich. Wykonamy za jego pomocą faktury dla 

klientów.

Opracujemy plan budżetu domowego, a nawet zaplanujemy rodzinne przyjęcie.

Numbers sprawdzi się w firmie, edukacji i przestrzeni prywatnej. Domowi użyt-

kownicy nie powinni narzekać na bogactwo możliwości: od edytora tekstowego po 

obróbkę grafiki w arkuszu kalkulacyjnym.

Pakiet w chmurze
Pakiet iWork, tak jak wspominałem na początku, jest ściśle powiązany z iCloud Drive. 

Dzięki tej ścisłej synergii ekosystemu Apple użytkownicy przechowują wszystkie 

dokumenty w chmurze. Z perspektywy użytkownika to pragmatyczne rozwiązanie, 

jeszcze bardziej podkręci produktywność. Wraz z aktualizacją iWork dostaliśmy 

tzw. współpracę w fazie beta. Udostępnimy członkom naszego zespołu/klientom 

wszystkie dokumenty i notatki.
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Współpraca pozwala oszczędzić cenny czas i środki na wynajem przestrzeni biuro-

wej (redaktorzy MMM pracują w różnych zakątkach świata). Granice terytorialne 

dosłownie przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Zaczniemy pracę nad dokumen-

tem w iPhonie. Przejdziemy do zatłoczonego pociągu. Ostatnie poprawki naniesiemy 

już na lotnisku, pracując na iPadzie Pro i Macbooku. Jeśli interesuje was przegląd 

chmur i współpracy, to odsyłam do tekstu na stronie MMM.

Dostępność dla osób  
z niepełnosprawnością i seniorów
iWork jako narzędzie wchodzące w skład ekosystemu firmy z Cupertino wspiera 

wszystkie ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnością. Voice Over odczyta 

tekst, opisze zawartość obrazka. Funkcją dyktowania napiszemy nawet skompliko-

waną pracę inżynierską, co zresztą udowodniła Anna Surawska w swojej wypowiedzi 

o dostępności MacOS dla MMM. Na koniec. Wspólnie z Jaromirem, prowadziliśmy zajęcia 

z seniorami. Nasi kursanci po 15 minutach (to był ich pierwszy w życiu kontakt z iOS 

i urządzeniami mobilnymi) sprawnie posługiwali się aplikacjami iWork na iPadach. 

Jeśli spotkacie się z opiniami „specjalistów” (zwykle domorosłych informatyków od 

strzelanek), że iWork nie nadaje się do poważnej pracy, a w ogóle to nie jest przy-

jazny. Nie dawajcie im, proszę, wiary i odeślijcie na bezpłatne szkolenie jednego 

z autoryzowanych resellerów Apple.

https://mojmac.pl/2017/02/27/siedzi-chmurze-przeglad-uslug-chmurowych/
https://mojmac.pl/2017/01/30/dostepnosc-mac-os/
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iWork dla iOS
Przeszliśmy przez iWork dla macOS, teraz 

przyszła pora na jego wersję dla iOS. W tym 

miejscu musimy zmienić perspektywę 

i workflow, nie tylko z powodu rzekomych 

ograniczeń mobilnego systemu Apple ( jak 

próbują nam wmówić niektórzy YouTuberzy).

Wcześniej wspominałem o  ograniczonej 

licencji i konieczności zakupu subskrypcji 

Office 365 dla MacOS. Korporacja z Redmond 

bezpłatnie udostępniła Office 365 dla 

wszystkich urządzeń (do 10 cali). Podobnie 

wygląda, ilość przestrzeni darmowej dysko-

wej (również 5 GB). W segmencie mobilnych 

usług możemy odczuć prawdziwy klimat 

„Gwiezdnych wojen”. Korporacje ścigają 

się w zwiększeniu dostępności i komfortu 

użytkowników. Nie inaczej jest z  iWork. 

Aktualizacja goni aktualizację. 

Mobilny iWork nie różni się specjalnie od tego, który znamy z macOS. Posiada 

dobrze nam znane funkcje, szablony i przyjazną chmurę iCloud Drive.

Wyróżnikiem jest dotykowy iOS: dla jednych to ograniczenie, a dla drugich stymulacja 

produktywności. Zaliczam się do tej drugiej grupy. Pakiet iWork i jego zaawanso-

wane funkcje aż się proszą, by podziałać z nimi na ekranie iPada i iPhone’a. Można 

zmieniać kąt nachylenia obrazka w plakacie, używać odręcznie napisanych notatek 

(Apple Pencil).

Minimalizm iOS
 radykalnie zmienia nasz workflow. Skupienie na jednej aplikacji pakietu zmotywuje 

najbardziej opornych (zwłaszcza gdy mamy deadline). Maksymalnie dwie aplikacje 

Split View są tym, czego tak naprawdę potrzebujemy.

Nasze iUrządzenia kryją w sobie olbrzymi potencjał. Mobilny iWork to w mojej opinii 

silny zawodnik, nie zawiedzie nas w drodze, wesprze prezentację i zebranie zespo-

łu. Czasy dźwigania ciężkich komputerów odeszły do lamusa. Dzisiaj wyświetlimy 

prezentację z Keynote na iPhonie, zaś za pilot posłuży nadgarstnik Apple Watch. 

Czy potrzebujemy lepszej rekomendacji?
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Często „bawię się” filmowanie. Są to filmy z rajdów rowerowych, wycieczek, poważ-

niejszych imprez, ale i z testów sprzętu czy recenzji. W zasadzie wszystko, czego 

potrzebuję do ich tworzenia, mam dołączone w cenie komputera (i iPhone’a lub 

iPada).

W 7 wydaniu „Mój Mac Magazynu” (październik 2015) artykuł o iMovie (z którym nadal 

warto się zapoznać) zatytułowałem: „Wielki podwójnie niedoceniony, czyli iMovie na iOS 
i OS X”. Niestety mam wrażenie, że wiele się od tamtej pory nie zmieniło, dlatego 

znów ciut przybliżę Wam ten program, zwłaszcza że z końcem 2016 roku zdobyłem 

doświadczenie przy pracy z innymi tego typu (darmowymi) programami na plat-

formę Windows podczas szkoleń „Nowoczesny Senior…”. Zapewniam Was, że nie 

dorównują one naszemu iMovie ani na macOS, ani na iOS.

W wersji dla macOS
mamy szereg narzędzi do zgrubnego i precyzyjnego przycinania klipów, spory 

pakiet przejść, napisów, teł i efektów zarówno graficznych, jak i dźwiękowych.  

Od ścieżki filmowej możemy oddzielić dźwięk i np. „rozciągnąć” go jako tło również 

pod inne klipy. Dodatkowo możemy nałożyć inny klip wideo i umieścić go w „okien-

ku”, podzielić ekran po połowie pomiędzy główną i dodatkową ścieżkę lub przykryć 

całość. Nakładanie klipów często wykorzystuję do montażu filmów nagrywanych 

z 2 lub więcej kamer. Nie jest to tak wygodne, jak w FinalCut, ale iMovie nie kosztuje 

http://mojmac.pl/2015/10/19/7-wideo-na-macu/
http://mojmac.pl/2015/10/19/7-wideo-na-macu/
http://mojmac.pl/2015/10/19/7-wideo-na-macu/
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300 €. Zamiast dodatkowej ścieżki wideo można umieścić obrazek. Jeżeli będzie to 

plik .PNG z przeźroczystościami, łatwo możemy dodawać graficzne opisy do filmów.

Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z dźwięku, mamy okazję do skorzystania z wielu 

wbudowanych podkładów i efektów. Możemy też „od ręki” nagrać własną ścież-

kę, występując w roli lektora. Do dyspozycji są narzędzia wyrównywania kolorów 

pomiędzy klipami nagranymi w różnych warunkach lub różnym sprzętem, zwal-

niania oraz przyśpieszania obrazu i dźwięku, stabilizacji obrazu i ręcznych korekt 

barwnych. Możliwości jest sporo.

Jeżeli chcemy oszczędzić sobie pracy, możemy skorzystać z kilku dostępnych 

„motywów”, czyli zestawów przejść, napisów i odpowiednio dobranych np. pod 

opowieść z podroży, imprezę sportową czy „newsa”.

Osobną kategorię stanowią „zwiastuny”, z których w zasadzie w identyczny sposób 

można korzystać na iMovie macOS i iOS. Jeżeli poświęcicie trochę uwagi na dobra-

nie fragmentów filmu zgodnie z zaleceniami scenariusza, to efekt będzie wspaniały! 

Więcej o tej funkcji napisałem we wspomnianym na wstępnie artykule w 2015 roku.

Wersja iMovie na iOS
jest znacznie uboższa, ale nadaje się do szybkiego zmontowania filmu, zaskocze-

nia widzów „zwiastunem”, a jej szybkość działania nawet na iPhonie 6s znacznie 

przewyższa odpowiednik na macOS, co udowodniłem między innymi w tym teście: 

„Procesory Intel kontra Apple A…”.

Ważne: Projekty rozpoczęte w iMovie na iOS można przenosić i dokończyć pracę 

w iMovie na macOS. Często jest to dobre rozwiązanie przyśpieszające pracę.

Naprawdę warto poświęcić chwilę czasu, aby dopieścić nasz film przed umiesz-

czeniem w YouTube, Facebooku, czy pokazaniem znajomym w domu. Zapewniam,  

że po kilku próbach polubicie ten program jak ja.

iMovie dla macOS i iOS

https://mojmac.pl/2017/01/21/procesory-intel-kontra-apple-a/
http://www.apple.com/imovie/


http://mojmac.pl/podcast/
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HABITIFY
KUBA BARAN

http://twitter.com/smartkidpl
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Mówi się, że wyrobienie nawyku 
trwa 30 dni, przynajmniej tak brzmi jedna z najbardziej popularnych teorii z tym 

związanych. Przez tyle czasu powinniśmy powtarzać daną czynność, aby stała się 

ona dla nas naturalnym elementem każdego dnia. Większość z nas ma pewne nawy-

ki, które wytworzyły się nieświadomie. Część z nich zapewne nie należy do tych, 

które poprawiają jakość naszego życia. Śledząc warsztat pracy ludzi sukcesu, łatwo 

trafić na wspólny mianownik, jakim jest poranna rutyna, która notabene stanowi 

nic innego jak zbiór nawyków. Warto spróbować wyrobić sobie taki scenariusz we 

własnym życiu, jak się jednak okazuje, wcale nie jest to tak łatwe, jak może się wyda-

wać. Właśnie w tym kłopocie znakomitym pomocnikiem jest Habitify.

Aplikacja ta 
ma za zadanie śledzić zadania, jakie planujemy wykonywać danego dnia i śledzić 

naszą konsekwencję w tej kwestii. Jest to niezwykle istotne, ponieważ to trwała 

powtarzalność stanowi klucz do wyrobienia w sobie nawyku. W trakcie dodawania 

kolejnych zadań do listy Habitify podpowiada warte uwagi czynności, które możemy 

chcieć wdrożyć w nasze życie. Po wyborze pozostaje ustalenie częstotliwości i pory, 

o jakiej dana czynność powinna być wykonana. Autorzy dają tutaj pełną dowolność 

w kwestii definiowania poszczególnych dni. Ciekawym aspektem jest również 

definiowanie pory dnia. Można tutaj wybrać poranek, popołudnie, wieczór lub 

zdecydować, że pora dnia nie ma znaczenia w kwestii wykonania danego zadania.

Utworzone pozycje są widoczne po uruchomieniu aplikacji w formie listy zadań, 
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WITRYNA

CE
CH

YHabitify

Bezpłatna / 3,99 €

Program w App Store

 + Minimalistyczny i przemyślany interfejs
 + Segregacja zadań względem pory dnia
 + Bogate statystyki
 + Darmowa (w ograniczonej wersji)

NAZWA

CENA

OCENA

podzielonej pod względem zdefiniowanego czasu 

ich wykonania. Dodatkowo widzimy tylko te zada-

nia, które powinny być już przez nas zrealizowane 

z wykluczeniem tych, które pominęliśmy, a które nie 

dotyczą aktualnej pory dnia. Pozwala to zachować 

przejrzystość i nie deprymować nas w przypadku, 

kiedy nie udało się ukończyć wcześniejszego zada-

nia. Oczywiście istnieje możliwość wyświetlenia 

całej listy i oznaczenie wcześniejszego zadania jako 

wykonane. Uważam, że wyświetlanie listy w ten 

sposób to bardzo dobra koncepcja.

Kolejnym ważnym 
elementem
w Habitify są statystyki. Nic nie napędza człowie-

ka mocniej niż świadomość postępów. Oprócz 

zakładki warto wybrać jedno zadanie, co powo-

duje wyświetlenie widoku kalendarza, na którym 

zaznaczone są dni, w których udało nam się je wykonać. Dodatkowo są tu informacje 

o najdłuższym i aktualnym okresie nieprzerwanego wykonywania. Po przejściu do 

wspomnianej zakładki z naszym postępem można w niej znaleźć ogólne podsumo-

wanie dla wszystkich zgromadzonych w Habitify zadań. Widać tutaj najlepsze pod 

względem skutecznego wdrażania nawyków dni, najczęściej wykonywane zada-

nia czy inne statystyki pokazujące przy pomocy wykresów i danych procentowych  

nasz postęp.

Sam dotychczas do śledzenia i wdrażania zadań, które chciałem wprowadzić do 

swojego życia w formie nawyków, wykorzystywałem swoją ulubioną aplikację GTD. 

Spełniała ona swoje zadanie, jednak jestem niezwykle zadowolony, że rolę tę przeję-

ła aplikacja Habitify. W mojej opinii jest to aktualnie najlepsze narzędzie w kategorii 

pracy nad osobistymi nawykami. Aplikacja spełnia swoje zadanie w 100% i jedno-

cześnie oferuje bogaty zestaw statystyk i możliwości konfiguracji względem potrzeb 

użytkownika. Warto również zaznaczyć, że w podstawowej wersji aplikacja jest 

darmowa, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją przetestować i wtedy ewentu-

alnie podjąć decyzję o zakupie wersji Premium i wesprzeć developera w dalszym 

rozwoju aplikacji.

http://apple.co/2lNthyA
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W ostatnim czasie rzadko się zdarza, by jakaś gra na urządzeniu mobilnym przykuła 

mnie na dłużej do ekranu, może to już ten wiek... Ale jednak co jakiś czas zdarza się 

pozycja, która potrafi wciągnąć i czymś takim jest właśnie Mini Metro.

Gra polega  
na budowie i zarządzaniu 
liniami metra. Należy je odpowiednio skomunikować, by mogły przewieźć jak najwię-

cej pasażerów, a równocześnie żadna ze stacji się nie przepełniła. Proste? Tylko na 

początku, potem bowiem poziom trudności zaczyna wzrastać. Zaczynamy z trzema 

stacjami, każda oznaczona symbolem kółka, kwadratu i trójkąta. Przy każdej poja-

wiają się małe figury — pasażerowie, których kształt oznacza miejsce, do którego 

chcą dojechać. Problem pojawia się, gdy kolejne stacje na mapie zaczynają objawiać 

się w miejscach, które ciężko połączyć istniejącą linią. Na szczęście linii możemy 

poprowadzić kilka, mimo to i tak z upływem czasu będziemy musieli wybrać, jak 

najefektywniej prowadzić trasy i jaki rodzaj bonusu wybierać pod koniec tygodnia. 

Kiedy bowiem się skończy tydzień, dostajemy nową lokomotywę, ale też możemy 

wybrać jeden z dwóch bonusów do wyboru — może to być nowa linia metra, stacja 

przesiadkowa zwiększająca przepustowość lub możliwość puszczenia dodatko-

wego tunelu przez rzekę. Do wyboru jest aż 15 różniących się nieznacznie między 

sobą miast, co gwarantuje masę godzin przedniej zabawy. Chociaż nie ukrywam,  
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iż nadchodzi taki moment w którym gra zaczyna irytować, wydaje się bowiem,  

iż została zbudowana wokół bardzo przewidywalnego schematu. Mianowicie  

— ustaw losowo stację na mapie, ale tak by było niewygodnie, nie dawaj jako bonusa 

linii wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna, zwiększaj liczbę pasażerów, a każda 

stacja się w końcu zapcha. Na szczęście w trybie normalnym jesteśmy w lepszej 

sytuacji niż pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, bo linie buduje się szybko, a co 

najważniejsze, szybko można modyfikować ich przebieg. Ech, gdyby tak się dało 

w realnym życiu....

Wielkim atutem jest także to,
 że gra została zbudowana w oparciu o rzeczywiście prosty pomysł, a także mini-

malistyczne wykonanie — tu nie znajdziemy pięknych i kolorowych konstrukcji 

niczym w  SimCity, co zresztą widać na załączonych zrzutach ekranowych.  

Tak czy inaczej jest to dla mnie jedna z najciekawszych pozycji, jakie się ostatnio 

pojawiły i sam fakt, że gra przykuła mnie na długie wieczorne godziny, powoduje, 

że z czystym sumieniem mogę ją rekomendować.

WITRYNA

CE
CH

YMini Metro

4,99 €

Program w App Store

 + Wciąga
 + Zmienny poziom trudności
 + Zmusza do myślenia

 − Irytujące algorytmy 
chcące przyspieszyć 
naszą przegraną

NAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/mini-metro/id837860959?mt=8&uo=4&at=10lc9Y
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Moje najstarsze wspomnienia
z dzieciństwa związane ze słuchaniem muzyki to radio Menuet z tzw. magicz-

nym okiem i zintegrowanym adapterem oraz pocztówki dźwiękowe. Nieco później 

pojawił się w domu radiomagnetofon monofoniczny marki Grundig, nad którym 

pełną kontrolę sprawował tata. Wreszcie, gdy byłem nastolatkiem, dorobiłem się 

pierwszego stereofonicznego odbiornika — Hania RSM-401. Zanim stałem się szczę-

śliwym właścicielem wieży Hi-Fi z prawdziwego zdarzenia (jakiś produkt Sanyo), 

z zazdrością spoglądałem na sprzęt grający moich znajomych. Podekscytowanie 

zawsze wzbudzały: kilkuzakresowy korektor dźwięku oraz tajemnicze przyciski 

jak Surround, Loudness i Bass Boost. Zmieniały one sposób, w jaki prezentowany 

był materiał dźwiękowy, umożliwiając kompensację tonów o określonych często-

tliwościach. Przeszkodą do pokonania był poziom głośności odtwarzanej muzyki 

lub ograniczenia wynikające z konstrukcji samych urządzeń (np. wielkość i ilość 

głośników). Sztuczki wzbogacające muzyczny przekaz o większą dynamikę czy 

wrażenie przestrzenności nie tylko polepszały odbiór audio i przyjemność doznań, 

ale też pokazywały, jak bardzo podatny na manipulacje jest zmysł ludzkiego słuchu.

Dźwięk w komputerach osobistych
przeszedł długą i wyboistą drogę (co samo w sobie jest tak interesującym tema-

tem, że zasługuje na osobną i niesamowicie obszerną publikację). Notebooki oraz 

urządzenia all-in-one, jak np. iMaki, posiadają zintegrowane głośniki, natomiast do 

wszystkich innych można podłączyć zewnętrzne przetworniki elektroakustyczne. 
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Zatem odtworzenie muzyki z płyty CD, pliku MP3 lub serwisu streamingowego nie 

stanowi żadnego problemu. Jednak uzyskane rezultaty mogą być mocno zróżnico-

wane. Pamiętam, gdy podłączyłem te same głośniki do jakiegoś taniego składaka, 

a potem do iMaca, różnica w dźwięku była kolosalna! Stara prawda rzecze, że tor 

audio jest tak dobry jak jego najsłabszy element. Inaczej mówiąc, znaczenie ma 

jakość materiału źródłowego, karty dźwiękowej, głośniki, i wiele innych detali,  

łącznie z akustyką pomieszczenia i percepcją naszego aparatu słuchowego.  

Nie zawsze i nie wszystko można poprawić, wymienić i udoskonalić. Pozostaje więc 

oszukać uszy.

Choć kładę  
zdecydowany nacisk na jakość
muzyki i jej naturalność, delektuję się niuansami i smaczkami aranżacyjnymi oraz 

doceniam profesjonalizm realizacji dźwięku, to lubię też, gdy ulubiony album brzmi 

w taki sposób, że wzbudza emocje, a „nóżka sama chodzi”. Nie zawsze da się to 

uzyskać np. na wbudowanych głośniczkach MacBooka, przy neutralnym ustawieniu 

korektora w odtwarzaczu. Ba, nawet dłuższa zabawa parametrami nie zagwaran-

tuje zadowalających efektów. Z fizyką nie wygrasz. Mimo wszystko postanowiłem 

skusić się na zakup programu Boom 2 dla Maca, korzystając z atrakcyjnej promocji 
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i związanego z nią 60-procentowego upustu. Czym jest Boom 2? W uproszczeniu: 

software’ową wersją „polepszacza” dźwięku, jak np. popularny swego czasu Creative 

X-Fi Xmod.

Po zainstalowaniu Boom 2
i pierwszym uruchomieniu oprogramowanie wykrywa model komputera i prze-

prowadza automatyczną kalibrację, by znaleźć optymalne nastawy parametrów 

dźwięku dla konkretnego egzemplarza urządzenia. Już tylko ta operacja powodu-

je, że mamy subiektywne wrażenie poprawy jakości generowanych tonów. Miedzy 

innymi przez fakt, że wraz ze skalibrowanym presetem korektora dźwięku akty-

wowana jest funkcja Boom Volume, zwiększająca dynamikę i poziom głośności. 

Oczywiście poziom „doładowania” możemy regulować suwakiem lub wyłączyć 

całkowicie. Wspomniany korektor dźwięku jest tu nad wyraz rozbudowany i poza 

dwudziestoma zdefiniowanymi ustawieniami (m.in. dla różnych gatunków muzycz-

nych) pozwala na ręczne wprowadzenie parametrów wg preferencji użytkownika 

dla dziesięciu ustalonych na sztywno zakresów częstotliwości (tryb Normal) lub 

płynnie dla całego pasma (tryb Advanced, funkcja Frequency Constrain). Muszę 

przyznać, że to naprawdę potężne narzędzie umożliwiające dokonanie precyzyj-

nych modyfikacji.
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Nie mniej  
istotnym elementem Boom 2
 są efekty specjalne. Jest ich pięć (na razie) i oferują odpowiednio:

 > Ambience (Nastrój) — efekt ma na celu nadanie dźwiękom odpowiedniej atmos-

fery i klimatu, wywołanie wrażenia, że dźwięki docierają do uszu z każdego 

miejsca; przeznaczony dla nagrań koncertowych,

 > Fidelity (Wierność) — w tym efekcie uwagę poświęcono detaliczności i sepa-

racji instrumentów; mimo że trudno oczekiwać wyrafinowanej analityczności, 

sprawdza się nieźle, mój zdecydowany faworyt,

 > Spatial (Przestrzenny) — trudno opisać słowami ten efekt; z założenia ma pozy-

cjonować słuchacza w centrum dźwiękowego misterium, poszerzać scenę 

i perspektywę, jednak rezultaty zależą w znacznej mierze od gatunku muzycz-

nego oraz poziomu głośności,

 > Night mode (Tryb nocny) — w tym trybie, polecanym w szczególności przy 

odsłuchu filmów, przeprowadzane jest wyrównywanie poziomu dźwięku, tak 

by wyeliminować zbyt duże różnice między np. szeptem a wybuchem, w trosce 

o serce widza i spokój sąsiadów,

 > Pitch (Tonacja) — efekt pozwala obniżyć lub podwyższyć wysokość dźwięków; 

przydatny, gdy na przykład zorganizujemy karaoke party i okaże się, że melodia, 

do której zaproszeni goście chcą śpiewać, jest grana za wysoko lub zbyt nisko.
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Obsługa Boom możliwa jest na dwa sposoby: z poziomu okna programu — graficz-

ny interfejs użytkownika wywołujemy, klikając symbol wielokropka w menulecie 

zagnieżdżonym w belce Findera; oraz w ograniczony sposób za pomocą skrótów 

klawiaturowych. Należy przyznać, że autorzy programu mają niesamowity zmysł 

estetyki — GUI Boom 2 jest nie tylko przemyślane, ale po prostu śliczne. Autorzy 

chwalą się, że Boom 2 działa z funkcją Voice Over. Faktycznie tak jest i zachęcam 

do sprawdzenia owej funkcji, uśmiech gwarantowany.

Ewidentną wadą programu jest brak wsparcia dla technologii AirPlay. Autorzy testu-

ją to rozwiązanie, jednak na razie wyłącznie głośniki i słuchawki bezprzewodowe 

Bluetooth (oraz Apple AirPods) współpracują z aplikacją, która tworzy w systemie 

nowe wirtualne urządzenie odtwarzające Boom2Device. Ponadto program jest 

czasowo dezaktywowany wtedy, gdy uruchomiony zostanie komunikator FaceTime.

Warto wspomnieć,
że jako uzupełnienie programu dla macOS w App Store znajduje się Boom 2 Remote, 

bezpłatna apka pozwalająca na zdalną kontrolę uruchomionego na Macu progra-

mu. Wymaga systemu iOS w  wersji 8 lub nowszej. Możemy w  niej zmieniać 

zarówno poziom głośności systemowej komputera, jak i natężenie Boom Volume. 

https://itunes.apple.com/app/id989780581?mt=8
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Bezprzewodowy pilot pozwala również sterować odtwarzaczami: iTunes, QuickTime 

Player, VLC oraz Spotify. Nie zabrakło oczywiście opcji wyboru ustawienia korek-

tora oraz efektu specjalnego.

Intelligent File Boosting. Tę opcję odkryłem na samym końcu. Jej rezultatem jest 

trwałe zaaplikowanie ustalonego poziomu Boom Volume dla wybranych plików 

audio oraz wideo. Wspierane są formaty: mp3, m4a, aiff, caf, wav, mov, mp4, m4v, 

3gp, 3g2, i dv. Niestety, jak dotąd nie można w ten sposób zapamiętać dla konkret-

nego pliku ustawień profilu korektora dźwięku, a szkoda.

Boom 2 to oprogramowanie,
które ma duży potencjał i oferuje sporo możliwości. Bez wątpienia najlepszy tego 

typu produkt na platformę Apple. Uzyskanie maksymalnego zadowolenia z efektów 

działania programu wymaga nieco prób i błędów. Eksperymentowanie wymaga 

skupienia i czasu, ale to fajna zabawa. Osobiście przyzwyczaiłem się do wpływu 

aplikacji na reprodukowane w MacBooku audio i mimo że gdzieś w podświado-

mości pojawia się niesmak, że dość mocno ingeruję w muzykę, to po zakończeniu 

Boom 2 trudno mi wrócić do surowego brzmienia. O dziwo, bardziej odczuwam tę 

różnicę na przewodowym zestawie 2.1 JBL Creature II, a jeszcze bardziej na głośni-

ku bluetooth Xiaomi (testowanym w MMM #1/2017) niż wbudowanych głośnikach.

Z witryny produktu  
pobierzemy wersję demo
która pozwala na zapoznanie się ze wszystkimi opcjami programu. Minimalne 

wymagania aplikacji to system OS X Yosemite (10.10+). Jeśli Boom 2 przypadnie 

nam do gustu, zakupu dokonamy na dwa sposoby:

 > bezpośrednio w sklepie na witrynie producenta — należy zwrócić uwagę, że ofero-

wane są trzy opcje różniące się ceną i ilością dopuszczalnych instalacji (1, 2 lub 

5 komputerów), a podstawowa cena nie zawiera efektów specjalnych, dostęp-

nych do nabycia wewnątrz programu (in-app purchase),

 > w Mac App Store — nieco wyższą cenę rekompensują dołączone efekty oraz możli-

wość używania na dowolnym posiadanym Macu korzystającym z tego samego 

konta Apple ID i wykorzystywanym w celach osobistych (niekomercyjnych).

ZDJĘCIE:
str. © Anthony 

Boyd

http://www.globaldelight.com/boom/index.php
http://www.globaldelight.com/store?product=boom2
https://itunes.apple.com/pl/app/boom-2-the-best-audio-enhancement-app/id948176063?l=pl&mt=12
https://www.anthonyboyd.graphics
https://www.anthonyboyd.graphics
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Serwis Ookla Speedtest zna chyba każdy. Ten syntetyczny tester wydajności łącza 

dostępowego do Internetu ciągle się rozwija, a w ręce użytkowników trafiają kolejne 

jego inkarnacje. Poczynając od wersji przeglądarkowej w przestarzałej techno-

logii Adobe Flash, przez wersję HTML5 (z której korzystałem najczęściej, ponieważ  

od dawna Flash na moim MacBooku nie jest obecny), na aplikacjach mobilnych 

(dla systemów iOS, Android, Windows Phone, Amazon) a nawet dla Apple TV kończąc.  

Od niedawna Speedtest dostępny jest również w postaci samodzielnego programu na 
komputery, zarówno na platformę Microsoft (Windows 10), jak i Apple (min. OS X 10.10).

Speedtest na Maczki 
to prosta i przejrzyście zaprojektowana aplikacja, którą możemy uruchomić „zadoko-

waną” lub zagnieżdżoną w menu Findera. Tryb ten określimy w preferencjach, gdzie 

ponadto znajdziemy historię wyników i informacje o programie. Najważniejszym 

elementem na ekranie głównym jest przycisk inicjujący pomiar (ustępuje on miej-

sca zegarowi pokazującemu szybkość pobierania lub wysyłania danych w trakcie 

wykonywania testu). Znajdziemy tu też informacje na temat naszego ISP-a (Internet 

Service Providera), oraz serwera, do którego się łączymy — ten ostatni może być 

wybrany automatycznie bądź wskazany przez użytkownika.

Poza szybkością transferów
w obu kierunkach (download i upload), testowane są również: ping — czas odpo-

wiedzi badanego serwera, jitter — wskaźnik zmienności opóźnienia przesyłanych 

http://www.speedtest.net
http://beta.speedtest.net/pl
http://www.speedtest.net/mobile/
http://www.speedtest.net/apps/desktop
http://www.speedtest.net/apps/desktop
https://itunes.apple.com/us/app/speedtest-by-ookla/id1153157709?mt=12
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pakietów, oraz procentowy udział utraconych pakietów. Inaczej mówiąc, sprawdzi-

my nie tylko przepustowość i wydajność, ale też jakość naszego łącza. W porównaniu 

do wersji dostępnej w przeglądarce desktopowemu Speedtestowi brakuje wykresu 

porównawczego zestawiającego wszystkie dokonane w minionym czasie pomiary. 

Historia wyników ograniczona jest tylko do tych przeprowadzonych w aplikacji od 

chwili jej zainstalowania. Nie ma tu niestety możliwości zalogowania się na konto 

w serwisie i opcji przeglądania wcześniejszych statystyk. Trochę to dziwne, bo 

rezultaty nie są zapisywane wyłącznie lokalnie. Jeśli zechcemy się nimi pochwalić, 

opcja udostępniania danych wygeneruje łącze do wyniku do podejrzenia na witrynie 

speedtest.net. Pełną historię pomiarów zapiszemy w postaci dokumentu w formacie 

CSV, odczytywanego przez dowolny arkusz kalkulacyjny. Plik taki zawiera dodat-

kowe informacje geolokalizacyjne (współrzędne naszego położenia), jak również 

prywatny i publiczny adres IP oraz ilość danych przesłanych w trakcie pomiarów. 

Nie znajdziemy tu jednak wartości jittera ani udziału utraconych pakietów.

Mimo tych drobnych minusów 
Speedtest sprawdza się znakomicie i jest coraz lepszy. Najlepszy w swojej kategorii. 

Kropka. Terminalowym purystom przypomnę, że oczywiście da się uruchomić test 

łącza w trybie tekstowym: speedtest-cli.

http://www.speedtest.net/apps/mac
http://www.applesauce.pl/speedtest-terminalu-os-x/
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DENON AH-C160W
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Słuchawki do uprawiania sportów stają się coraz bardziej pożądanym produktem. 

Mogłoby się zdawać, że od urządzeń typu fitness wymagamy wygody i wytrzy-

małości, a na jakość dźwięku nie zwraca się szczególnej uwagi. Nowe słuchawki 

Denon AH-C160W mocno przewartościowują to pojęcie, ponieważ oferują nam 

bardzo ciekawy produkt, który zaskakuje wieloma elementami konstrukcji i jako-

ścią brzmienia.

Wszystko, czego potrzebujesz
Niewielkie pudełko skrywa w sobie kilka miłych niespodzianek. Najwięcej miejsca 

zajmują same słuchawki, skrupulatnie zabezpieczone gąbką. Mamy aż cztery różnej 

wielkości wkładki douszne, aby jak najlepiej dopasować słuchawki do własnego 

ucha. Znajdziemy tu również nasadki przyuszne, kabel ładowania oraz klamrę 

wiążącą przewód łączący prawą i lewą słuchawkę. Miłym dodatkiem jest świetnej 

jakości pokrowiec, bardzo sztywny, zdolny ochronić słuchawki przed zagrożeniami, 

jak np. uderzenia w transporcie. Do tego komplet zamyka karabińczyk umożliwia-

jący przymocowanie pokrowca do szlufki lub plecaka.

Komfort ponad wszystko
Słuchawki typu Earhook (mocowane na uchu) mają tę zaletę, że stabilnie leżą w uchu 

nawet przy gwałtownych ruchach głową. AH-C160W jest tego świetnym przykładem, 

dając nam sto procent pewności, że podczas ekstremalnie intensywnych ćwiczeń 

słuchawki pozostaną na swoich miejscach. Waga 23 gramy nie będzie stanowić dla 

nas problemu i nie obniży komfortu nawet przy długim czasie słuchania muzyki. 
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Sam materiał, z którego wykonano nowe „denony”, jest bardzo przyjemny w dotyku. 

Dzięki swojej elastycznej strukturze delikatnie przylega do ciała. Wkładki douszne 

są bardzo sprężyste, więc świetnie dopasowują się do małżowiny usznej. Czuć tu 

przemyślane rozwiązania, które miały dać klientom jak najlepsze wrażenia z używa-

nia tego sprzętu.

W działaniu
Do rozpoczęcia użytkowania słuchawek wystarczy obrazkowa instrukcja obecna 

w pudełku. Połączenie z telefonem odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku 

odtwarzania. Po chwili iPhone i Denon AH-C160W są już spięte łączem Bluetooth. 

Na prawej słuchawce znajdziemy jeszcze przyciski podgłaśniania i ściszania. Służą 

one również także do przechodzenia między utworami, jeśli przyciśniemy je dłużej. 

Na lewej słuchawce obecny jest guzik do odbierania połączeń głosowych. Możemy 

go również wykorzystać do konwersacji z Siri. Przyciski dzięki swojej fakturze są 

łatwo wyczuwalne pod palcem. Warto wspomnieć, że dla zabezpieczenia sprzę-

tu pokryte zostały specjalną powłoką Nanofics, która oferuje ochronę przed wodą.  

Nie możemy w tych słuchawkach pływać, ale deszcz, pot i zanurzenie w wodzie 

nie są im straszne. Połączenie bezprzewodowe działa bardzo sprawnie i co ważne 

na sporych odległościach. Nie miałem problemu z odsłuchem muzyki, gdy tele-

fon leżał w jednym pokoju, a ja pracowałem w innym pomieszczeniu oddzielonym 

dwiema ścianami. Gdy w słuchawkach zaczyna brakować energii, około piętnastu 

minut wcześniej otrzymamy komunikat o niskim poziomie baterii. Samo ładowanie 

trwa około dwóch godzin, a praca urządzenia na baterii to niespełna cztery godziny.  

Dla osób, które będą chciały używać ich w ultra-maratonach, będzie to zbyt krótki 

czas. Podczas ćwiczeń i w drodze do pracy czas czterech godzin pracy na akumu-

latorze nie będzie sprawiał problemu.
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Wyrazisty i czysty dźwięk
Największym dla mnie zaskoczeniem był dźwięk, jaki potrafią wydobyć z siebie 

AH-C160W. Byłem przygotowany na duże podbicie basu, który będzie pomagał 

w utrzymaniu rytmu ćwiczeń. Jakież było moje zdziwienie gdy z głośników wydo-

był się czysty i wyrazisty odgłos strun gitarowych utworu „Brother in arms” zespołu 

Dire Straits. Brak sztucznego basu dał świetną separację instrumentów. Każdy poje-

dynczy dźwięk wyraźnie i pewnie dobiegał do ucha. Wyczucie szczegółów przekłada 

się również na dźwięk, jaki otrzymujemy podczas rozmów telefonicznych.

Podsumowanie
Denon AH-C160W nie stawia przed nami kompromisu, czy ma to być sprzęt do 

ćwiczeń czy słuchawki do słuchania ambitnego brzmienia. Nowe Denony mają 

wszystko, czego potrzebujemy przy dużym wysiłku fizycznym — odporność na 

wodę i pot, elastyczność, pewne usadowienie w uchu. Równocześnie dają nam 

wysokiej jakości doznania muzyczne, co sprawia, że słuchawki te świetnie spraw-

dzą się również w codziennym użytkowaniu, oferując zaskakująco czyste i pełne 

szczegółów brzmienie.

https://www.denon.pl/pl/product/headphones/sports/ahc160w
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CHEERO DANBOARD  
13 400 MAH 
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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I do tego mocny i estetyczny… tak może się zaczynać tylko recenzja produktu, 

z którego jestem zadowolony i tak właśnie jest w tym przypadku.

Niedawno ktoś mnie uraczył opinią, że wciąż piszę recenzje power banków. Nie jest 

to do końca prawda, ale zgadza się, że w dziedzinie power banków zdobyłem duże 

doświadczenie i mam ich sporą kolekcję, dzięki której mógłbym używać moich 

iUrządzeń dobre kilka tygodni bez podłączania do prądu z sieci. Mam power bank 

w portfelu, mam z latarką (nawet dwa), dla Apple Watch i iPhone, z kilkoma portami 

USB, a nawet z uszami.

Cheero Danboard 13,4 Ah 
dzięki zwartej konstrukcji, bez udziwnień jest stosunkowo niewielki jak na swoją 

pojemność (92×80×23 mm) i niezbyt ciężki (245 g). Wyposażono go w dwa porty USB 

i port do ładowania microUSB. W zestawie dostajemy poza power bankiem i kablem 

USB — microUSB, woreczek wykonany z bardzo miłego w dotyku i mocnego mate-

riału. Power bank jest stylizowany na postać znaną z japońskich (Cherro to firma 

z Japonii) komiksach i kreskówkach: sympatycznym, kartonowym robocie Danbo. 

Dostępny jest w 4 wersjach kolorystycznych.

Pojemność 13,4 Ah przy napięciu 3,6 V oznacza wydajność 48,24 Wh. Przypomnę, 

że bateria w iPhone 7 Plus ma 11,1 Wh, w iPhone 7: 7,45 Wh, a iPad Air 2: 27,62 Wh. 

Porty USB mogą ładować urządzenia z maksymalnym prądem 3,4 A, czyli mocą  

17 W (jeden port lub łącznie) co jest wynikiem imponującym. Ze znanych mi urządzeń 
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tylko iPad Pro potrafi skorzystać z takiej mocy samodzielnie. Sam power bank 

przyjmie podczas ładowania prąd do 2 A, jeżeli podłączymy go do oferującej takie 

zasilanie ładowarki np. od iPada. Jednak nawet taka ładowarka będzie potrzebować 

7,5 godziny, aby naładować Cheero Danboard. Poziom ładunku jest sygnalizowany 

za pomocą 4 diodek po wciśnięciu przycisku.

iPhone 7 Plus od 20% do pełna ładuje się tylko 2,5 godziny (początkowo prądem 

1,7 A) i tak aż trzy razy, zanim Danboard się wyczerpie. iPad Air 2 również jest 

ładowany szybciej niż oryginalną ładowarką z zestawu, bo od 1% do 100% tylko  

4 godziny i 20 minut. Początkowo do 30% pobierał 2,4 A, potem natężenie prądu malało.  

Po naładowaniu kompletnie rozładowanego iPada Cheero miał jeszcze dość energii, 

aby iPhone 7 Plus podładować od 19% do 54%. Jednocześnie iPhone i iPada ładował 

z mocą po 8—9 W na urządzenie, czyli wykorzystując swój maksymalny prąd dla 

obu portów łącznie: 3,4 A. To są naprawdę przyzwoite wyniki.

Podsumowując:
Jeżeli jest Wam potrzebny silny power bank, o rozsądnych wymiarach, mogący 

naładować nawet iPada, to Cheero Danboard 13 400 mAh jest dobrym wyborem.

http://mobilo.pl/produkt/cheero-danboard-13400mah/
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SYNOLOGY RT2600AC
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Marka Synology znana jest w środowisku urządzeń sieciowych. Jednak routery nie 

były głównym produktem tej firmy. W swojej ofercie posiada zaledwie dwa urzą-

dzenia tego typu. Ostatnie z nich pojawiło się na rynku w tym roku. Można by się 

wahać, czy taki „świeży” producent urządzeń może czymś zaskoczyć rynek sprzętu 

sieciowego. Okazuje się, że router RT2600ac to produkt, którego konkurencja może 

pozazdrościć firmie Synology.

Skromne wyposażenie
W szarym pudełku znajdziemy prawdziwe minimum. Obok routera i czterech anten 

dodano nam kabel ethernetowy, zasilacz i krótką instrukcję obsługi. Z jednej stro-

ny mamy wszystko, co jest potrzebne do uruchomienia routera, ale gdy się pamięta 

cenę urządzenia, pierwsze wrażenie może nas rozczarować.

Bogactwo wnętrza

Na szczęście wszystkie wątpliwości co do zakupu sprzętu znikają po wpięciu go 

do naszej sieci. To, co RT2600ac ma w środku, może wprowadzić w zakłopotanie 

i przyćmić najlepsze urządzenia na rynku. Konstrukcję napędza procesor 1,7 GHz 

z 512 MB pamięci podręcznej. Dzięki tak silnej konfiguracji router jest w stanie 

poradzić sobie z obsługą wielu urządzeń oraz aplikacjami, jakie można wykorzy-

stać do obsługi sieci. Router posiada jeden port WAN oraz cztery Lan (w tym jeden 
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może działać jako WAN alternatywny, gdy pierwszy dostawca internetu będzie 

miał problem z siecią). Synology wyposażył swoje urządzenie w dwa porty USB 

(w tym jeden w technologii 3.0) oraz czytnik kart SD jako miejsce do przechowy-

wania danych.

System, który ma moc
Świetną technologię trzeba jeszcze móc wykorzystać. RT2600ac obsługiwany jest 

przez system Synology Router Manager (SRM). To w dużej mierze dzięki niemu 

możemy doprawdy zauroczyć się tym sprzętem. Uruchamiając SRM, miałem nieod-

parte wrażenie, że obcuję z DSM — systemem, jaki Synology posiada w swoich 

serwerach NAS. Cieszę się, że garściami zaczerpnięto z tego rozwiązania, gdyż 

Synology od lat rozwija i dopieszcza ten system. Wygoda korzystania i bogactwo 

opcji, jakie nam oferują, sprawia, że jesteśmy w stanie wykorzystać potencjał mocy 

routera i, co ważne, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy o sieci. 

Przekonamy się o tym już podczas konfiguracji, która ogranicza się do kilku kliknięć 

i wpisania hasła oraz nazwy użytkownika. Cały system jest po polsku, co znacznie 

ułatwia poruszanie się po Panelu sterowania i Centrum sieci. Funkcje są dobrze 

opisane, a w razie wątpliwości zawsze możemy skorzystać z pomocy kryjącej się 

pod znakiem zapytania. Ustawienia ochrony rodzicielskiej, konfiguracji priorytetów 

sieci, łącza bezprzewodowego i wielu innych funkcji są intuicyjne i wygodne.
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Nieograniczone możliwości
Synology SRM to również aplikacje, jakie możemy instalować na naszym routerze. 

Potrzebna jest do tego pamięć masowa wpięta w port USB i od tej chwili będziemy 

w stanie stworzyć z naszej sieci centrum multimedialne lub serwer w chmurze. 

Programy takie jak Download Station pozwolą na bezpośrednią obsługę protokołu 

Bittorent, a VPN Plus Server zamieni go w serwer VPN. Obsługa programów to niesa-

mowite możliwości, które będą w stanie znacznie rozszerzyć możliwości naszego 

urządzenia.

Świat multimediów
Multimedia są ważne dla wielu użytkowników. Nie dość, że bezpośrednio z macOS 

będziemy mogli kopiować pliki na wpiętego pendrive’a  do routera, to jeszcze 

w elegancki sposób obejrzymy zdjęcia, muzykę i filmy w przeglądarce lub na odbior-

niku telewizyjnym. Wszystkie dane możemy współdzielić w sieci domowej i cieszyć 

się prostym dostępem do plików.
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YSynology RT2600ac

1.180,00 zł

www.synology.com

 + Wysoka wydajność
 + Zaawansowany system operacyjny SRM
 + Możliwość instalacji programów
 + Aplikacja iOS

 + Ubogie wyposażenieNAZWA

CENA

OCENA

Obsługa z iOS
Muszę tu wspomnieć o aplikacji na iOS. Dla użytkowników sprzętu Apple to ważna 

sprawa, która wielokrotnie decyduje o tym, czy będziemy chcieli kupić produkt. 

Program Synology DS router pozwoli nam na konfigurację routera, ale także zarzą-

dzanie nim podczas pracy. Będziemy mogli monitorować, jakie urządzenia są 

podłączone do naszej sieci i jak mocno ją obciążają transferami danych. Ustawienia 

kontroli rodzicielskiej, zabezpieczeń i sterowanie ruchem — to wszystko będziemy 

ustalać z naszego telefonu.

Urządzenie warte swojej ceny
Synology RT2600ac to świetna konstrukcja sprzętu sieciowego. Zaczynając od 

MU-MIMO i najnowszego standardu 802.11ac, poprzez Smart Connect, który dopa-

sowuje rodzaj pasma, by uzyskać jak najlepszą wydajność urządzeń mobilnych 

w sieci, a kończąc na doskonałym systemie SRM. Router przypadnie do gustu zarów-

no domowym użytkownikom potrzebującym sprzętu typu „włączę i ma działać”, 

jak również tym, co lubią wyzwania w konfiguracji i rozbudowie sieci. Cena ponad 

tysiąca złotych jest wysoka, ale chcąc mieć najwyższy standard w obsłudze sieci, 

zdecydowanie nie będziemy żałować wydanych pieniędzy.

https://www.synology.com/pl-pl/products/RT2600ac
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WEATHER STATION
TURBOEGG, 
STACJA POGODY 
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Do testów Weather Station Turboegg przystąpiłem z zapałem, bo jak mogliście 

zauważyć, lubię takie urządzenia. Niestety, szybko „zaczęły się schody”.

Weather Station TurboEgg
 jest zgrabnym szarym pudełkiem wykonanym solidnie z wysokiej jakości tworzy-

wa. W zestawie dostajemy przylepny rzep, który jest dobrym i wygodnym sposobem 

na przymocowanie stacji pogodowej w wyznaczonym miejscu. Dołączona bateria 

litowa CR2477 jest dużej pojemności i z moich ponad 3-miesięcznych zimowych 

doświadczeń wynika, że powinna wystarczyć nawet na dwa lata pracy. Stacja u mnie 

jest zamocowana na zewnętrznej ścianie budynku, od północy oczywiście, już 

ponad 3 miesiące.

Pogodynka Turboegg dokonuje pomiarów temperatury, wilgotności i ciśnienia 

atmosferycznego. Wyniki porównywałem z kilkoma moimi innymi urządzeniami, 

pomiary są dokładne i odpowiadające rzeczywistości. Dane są transmitowane do 

naszego iPhone’a lub iPada przez Bluetooth 4.2.

Do pracy pogodynka, jak i inne urządzenia TurboEgg, wymaga aplikacji TurboEgg 
i rejestracji w serwisie panel.TurboEgg.com.

Problemy
Zaczęły się, niestety, już na początku. Pierwsze związane były z parowaniem urządze-

nia. Miałem trudności z podłączeniem pogodynki do iPhone’a 6s Plus. Bez problemu 

sparowała się z iPad Air 2. Po wyjęciu baterii i restarcie udało się sparować z iPho-

ne’em. Teraz używam jej sparowanej z iPhone’em 7 Plus.

https://itunes.apple.com/pl/app/turboegg/id1047151804?l=pl&mt=8
https://panel.turboegg.com/
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YWeather Station 
TurboEgg

 229 zł

www.turboegg.com

 + Solidne wykonanie
 + Długa praca na baterii
 + Bezproblemowa praca na zewnątrz
 + Dobra dokładność

 − Brak zgodności 
z HomeKit

 − Brak historii pomia-
rów w aplikacji

 − Cena

NAZWA

CENA

OCENA

Serwis TurboEgg.com ma za zadanie 

synchronizować i przekazywać dane 

pomiędzy iUrządzeniami, ponieważ 

stacja pogody może być sparowana 

tylko z jednym z nich. Tu niestety poja-

wiły się kolejne problemy. Serwis nie 

zawsze synchronizował dane i często 

musiałem wymuszać odświeżanie. 

Z początkiem roku sytuacja się trochę 

poprawiła, ale nadal informacje nie są 

przekazywana na bieżąco. Oczywiście 

zdaję sobie sprawę z tego, że specyfika 

obsługi Bluetooth nie pozwala na stały 

dostęp aplikacji do urządzenia ( jak 

w przypadku iBeacon obsługiwanego 

przez system), jednak po jej urucho-

mieniu dane odczytane z pogodynki 

powinny być szybciej dostępne w pane-

lu www i na innych podłączonych do 

konta urządzeniach.

Program na iOS również mógłby być 

lepszy. Nie mamy dostępu do danych 

historycznych, a  aż prosi się o  jakiś 

wykres zmian temperatur lub choć 

czytelną listę. Na szczęście lista zmian 

danych pogodowych jest dostępna 

przez panel WWW. W aplikacji mamy 

jedynie wgląd w logi, ale to jest całkowicie nieczytelne dla typowego użytkownika, 

choć umożliwi chętnym napisanie własnej aplikacji (widać wszystkie dane przesy-

łane przez Bluetooth).

Podsumowanie
Większość wad stacji pogodowej TurboEgg tkwi w sferze oprogramowania, więc jest 

szansa na ich naprawienie, bo urządzenie w tej cenie powinno zapewniać bardziej 

stabilną pracę i lepszą funkcjonalność, zwłaszcza że jest solidnie wykonane i ma 

dobre parametry.

https://www.turboegg.com/produkt/stacja-pogodowa-turboegg/
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http://dobryslownik.pl


111PORADY 111

APLIKACJE CZYNIĄCE 
Z QNAP DOMOWE KINO
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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W poprzednim odcinku pisałem, jaką rolę może pełnić QNAP w domu maniaka 

filmów, a teraz opiszę kilka aplikacji, które mu w tym pomagają.

Pierwsza z nich to Video Station,
która jest dostarczana przez QNAP. Jeżeli podczas pierwszej konfiguracji wybra-

liśmy dla NAS tryb „multimedialny”, to jest ona dostępna zaraz po uruchomieniu, 

jeżeli zaś nie, to możemy ją szybko dodać za pomocą App Center. Jej zaletą jest dobra 

integracja z systemem QTS, dzięki której korzysta między innymi z dobrodziejstw 

automatycznego generowania miniatur, transkodowania formatów i rozdzielczości 

„w locie” wspieranego sprzętowo, ogólnoświatowej bazy danych o filmach i seria-

lach, „wbudowywania” napisów w filmy oraz strumieniowania. Oczywiście, jeżeli 

podepniemy QNAP przez HDMI do telewizora, monitora czy projektora, to możemy 

wyświetlać wideo bezpośrednio z niego dzięki HD Station i jej dodatkom.

Bardzo atrakcyjna jest funkcja transkodowania w locie (z możliwością dodawa-

nia napisów). Dzięki niej odtworzymy niewspierane normalnie formaty wideo na 

komputerze, ATV, iPhonie czy iPadzie wprost z QNAP bez długiego oczekiwania. 

W komplecie dostajemy też aplikacje na iOS: Qvideo.
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Z dobrze skonfigurowanej 
(nie wymaga to wiele zachodu) biblioteki Video Station będzie można wygodnie 

i szybko korzystać niezależnie od tego, czy nasz QNAP jest podłączony do TV kablem, 

czy obraz będzie strumieniowany za pomocą AirPlay lub DLNA, lub, czy będziemy 

używać programów do odtwarzania. Na koniec jeszcze jedna interesująca funkcja 

QNAP Video Station. Filmy z biblioteki możemy udostępniać za pomocą linków.

Bardzo dobrym 
uzupełnieniem Video Station
 jest znany i popularny serwer Plex, który możemy zainstalować bezpośrednio 

w QNAP za pomocą App Center. Plex jest wyjątkowo popularnym narzędziem do 

zarządzania, oglądania i udostępniania własnej biblioteki filmowej. Popularnym,  

bo rozbudowanym i dostępnym na bardzo wiele platform (na niektóre tylko jako 

klient — odtwarzacz).

Oczywiście na QNAP mamy pełnoprawną serwerową wersję, która nie tylko pozwala 

na zarządzanie biblioteką, strumieniowanie po DLNA, pobieranie informacji o filmach 
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i plakatów, ale również może optymalizować bibliotekę, konwertując formaty wideo.

Na Apple TV 4 możemy do oglądania filmów z serwera Plex na QNAP użyć przezna-

czonej do tego aplikacji (odtwarzacza). Trochę gorzej jest z iOS, gdzie trzeba mieć 

wykupione płatne konto Plex Pass lub dokonać jednorazowego zakupu wewnątrz 

aplikacji (4,99 €). Inne popularne platformy, na których można oglądać (i słuchać) 

multimediów z serwera Plex na QNAP, to między innymi: ROKU, XBOX 360, ONE, 

Playstation 4, Smart TV i Android TV.

Interesująca jest funkcja
 łączenia własnej biblioteki z bibliotekami rodziny i znajomych. Dzięki temu może-

my oglądać i odsłuchiwać udostępnione przez nich multimedia. Pamiętajmy, aby 

robić to „z głową” i nie podpaść pod paragrafy ustawy o ochronie praw autorskich.

Te dwie aplikacje nie wyczerpują możliwości zastosowania QNAP w domu kinoma-

niaka. Należy pamiętać, że jak na serwer i dysk NAS przystało QNAP, jest idealnym 

miejscem do przechowywania zajmujących coraz więcej gigabajtów filmów, a apli-

kacje ułatwiają korzystanie z tej biblioteki.
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MICHAŁ KORALEWSKI

CZYNNIKI PIERWSZE CZ. 4: 
SKRAWEK NATURY  
W BETONOWEJ DŻUNGLI
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Tym razem Czynniki pierwsze dotarły aż do Kopenhagi. Zdjęcie, nadesłane przez 

Konrada Jurka, przedstawia fragment parku Superkilen w zrewitalizowanym frag-

mencie dzielnicy Norrebro. Proste architektonicznie, pudełkowe kształty kamienic 

spotykają się z nowocześnie ukształtowaną nawierzchnią parku, przeciągniętą 

w pionie na ścianę jednego z budynków. Dychotomia kształtów i funkcji stanowi 

jednocześnie tło słodko-gorzkiej opowieści o przyjaźni i przemijaniu.

Na pierwszy rzut oka
Pierwszym, co rzuca się w oczy, jest centralnie sfotografowana kamienica w kształ-

cie litery L. Krótsze skrzydło budynku, zwrócone w stronę fotografa, kończy się 

czerwoną, gładką ścianą. Z morza cegły i betonu wyłania się niewielka wysepka 

z samotnym, rachitycznym drzewkiem — jedynym naturalnym elementem kadru 

— przy którym bawią się dzieci. Całość utrzymana jest w subtelnej kolorystyce, 

nieco wyblakłej, jak na klasycznych filmach analogowych, podkreślającej chłodną 

i wilgotną duńską pogodę.

Siatka trójpodziału potraktowana została przez fotografa dość swobodnie, bardziej 

jako linie pomocnicze, według których utrzymuje się pion i poziom kadru, niż jako 
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wyznacznik mocnych punktów obrazu. Wyjątek stanowi czerwona ściana kamieni-

cy, biegnąca wzdłuż prawej linii siatki. Format obrazu 4:3 daje poczucie przestrzeni 

i pozwala nabrać oddechu, a znaczne odsunięcie od punktu przecięcia linii siatki 

trójpodziału dwóch postaci, które znalazły się w kadrze, potęguje uczucie pustki 

i samotności.

Przyjaźń/Samotność
Właściwie można potraktować zdjęcie Konrada Jurka jako „obraz w  obrazie”. 

Mieszkalną część centralnie położonej kamienicy oraz dom stojący tuż za nią, 

a którego fragment wyłania się z lewej strony kadru, moglibyśmy potraktować jako 

dość szeroką ramę, bez kluczowego dla kadru znaczenia. To po prostu wypełnie-

nie obrazu, bazujące na powtarzalnym rytmie okien. Natomiast czerwona gładka 

ściana, stanowiąca zaprzeczenie wcześniej wskazanego fragmentu kamienicy, jest 

właśnie tym „obrazem w obrazie” — tłem dla samotnego drzewa i dwójki kucających 

dzieci. To na tej części skupiamy wzrok i ten właśnie fragment stanowi „miejsce 

akcji” opowieści, uchwyconej w obiektywnie aparatu. I muszę przyznać, że mam 

spory problem z jednoznacznym odczytaniem tego obrazu. Dwie maleńkie posta-

cie (prawdopodobnie dzieci), samotne, przytłoczone nadmiarem betonu, wyglądają 

trochę jak rozbitkowie na tratwie pośród bezmiaru wód, trzymający się kurczowo 

lichego masztu, bez nadziei na ratunek. Ten depresyjny obraz, który powstał w mojej 

głowie, kłóci mi się z tytułem zdjęcia: „Friend”.

Percepcja obrazu zmienia się diametralnie, gdy poznamy nieco historię miejsca, 

w którym zdjęcie zostało wykonane: kopenhaska dzielnica Norrebro to miejsce 

mieszania się kultur, religii i światopoglądów. Znana była z wysokiej przestępczo-

ści związanej właśnie z tą dużą odmiennością sąsiadów. Park Superkilen w obecnej 

formie powstał między innymi po to, aby zintegrować mieszkańców i stworzyć dla 

nich przestrzeń, która z jednej strony będzie pielęgnować odmienność kulturo-

wą, a z drugiej będzie zbliżała sąsiadów do siebie. To, co widzimy na zdjęciu, jest 

jedną z trzech stref parku, stanowiącą przedłużenie aktywności, które odbywają się 

w znajdującej się poza kadrem hali sportowej — stąd czerwona nawierzchnia, jak 

na boiskach do koszykówki czy kortach tenisowych. Jeśli mówimy o różnorodności 

kulturowej i integracji mieszkańców, to spójrzmy na kadr Konrada Jurka jeszcze 

raz, a zobaczymy zupełnie inną opowieść, już nie tak depresyjną jak przytoczona 

wcześniej. Dwójka dzieci jako symbol owej odmienności — jedno w różowej kurtce 

z odsłoniętą głową, drugie ubrane na czarno z nakryciem głowy, które przy odro-

binie wysiłku można uznać za islamski hidżab. Pomimo widocznych różnic dzieci 

bawią się razem, kopiąc w tym samym skrawku duńskiej ziemi znajdującej się 

wokół drzewa. Wiem, że moje „odczytywanie” opowieści z jednego zdjęcia może 

być mocno naciągane, ale w takiej formie przynajmniej dobrze koresponduje z tytu-

łem zdjęcia i miejscem, w którym zostało wykonane.
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Podsumowanie
Konrad zrobił zdjęcie iPhone’em 6, a następnie edytował je w aplikacji VSCO, nadając 

mu efekt analogowego, klasycznego filmu (Preset A5). Zdjęcie nabrało chłodniej-

szych barw i straciło na kontraście, co według mnie dobrze pasuje do chłodnej 

kopenhaskiej wiosny. Pomimo tego, że dzięki grze świateł i cieni możemy domyślić 

się, że pogoda była niezła i dość mocno świeciło słońce, to jednak patrząc na morze 

betonu i dzieci w kurtkach, czujemy na skórze wiatr, niosący ze sobą chłodną wilgoć 

znad morza.

Zdjęcie Konrada wykonane jest poprawnie, idealnie prosto, bez przekrzywionych 

ścian czy horyzontu. Scena jest dobrze naświetlona, udało się też złapać szczegó-

ły nieba, a przede wszystkim rozpiętość tonalną chmur, co w przypadku fotografii 

mobilnej wcale nie jest taką łatwą rzeczą.

Trochę problemów mam z interpretacją obrazu, która bez znajomości historii foto-

grafowanego miejsca kłóci mi się z tytułem nadanym przez fotografa. Z drugiej 

strony ta dychotomia obrazu i tytułu sprawiła, że poświęciłem więcej czasu, zasta-

nawiając się nad interpretacją kadru, co też się liczy na plus.

Zachęcam Was do zapoznania się także z innymi zdjęciami Konrada, które znaj-

dziecie na Instagramie. 

Weź udział w kolejnej edycji  
Czynników pierwszych!
Jeśli chcesz, abym zrobił analizę Twojego zdjęcia, nie zwlekaj! Wyślij zdjęcie e-mailem 

na adres czynnikipierwsze@mojmacmagazyn.pl i napisz tytuł zdjęcia lub spakuj zdjęcie 

i plik tekstowy z danymi kontaktowymi i zostaw je pod tym adresem

Wymagania techniczne:
 > jedno zdjęcie wykonane smartfonem

 > format pliku jpg

 > minimalna długość krótszego boku zdjęcia: 1200 pikseli

Jeśli Twoje zdjęcie zostanie wybrane do analizy i publikacji na łamach magazy-
nu „Mój Mac”, zostaniesz o tym poinformowany!

Cykl „Czynniki pierwsze” powstaje dzięki wsparciu Grupy Entuzjastów Fotografii Mobilnej „Mobilni”

https://www.instagram.com/p/BNrGPorAF-l/?taken-by=jurek_konrad
mailto:czynnikipierwsze%40mojmacmagazyn.pl?subject=
https://www.dropbox.com/request/LbZqhn0gBYHYaeZ0Eh6W
http://www.grupamobilni.pl
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Witam w trzecim odcinku kursu! Dziś zajmiemy się porządkowaniem plików po ich 

zawartości. Ograniczone to będzie wyłącznie do danych tekstowych — „na warsz-

tat” bierzemy pliki typu PDF (Adobe Portable Document Format). Dokumenty w tym 

formacie, wygenerowanie w aplikacjach (lub „wydrukowane” na wirtualnej drukar-

ce), mają jedną świetną cechę — są jakby z automatu „zoceerowane” (OCR — Optical 

Character Recognition), inaczej mówiąc: łańcuchy znaków w nich zawarte faktycz-

nie są wyrażeniami alfanumerycznymi a nie tylko pikselami obrazka układającymi 

się w rozpoznawalne kształty. Poznać można to np. po tym, że w takim pedeefie 

da się tekst zaznaczyć (podświetlić) myszką, a  jeśli nie nałożono ograniczeń, 

to również skopiować go do schowka.

Jeżeli bliska jest Wam przyszłość lasów, to zapewne wszędzie tam, gdzie było 

to możliwe, zrezygnowaliście z papierowych powiadomień, wyciągów i faktur. 

Ja tak robię i otrzymuję e-faktury w formacie PDF od takich dostawców usług jak 

Vectra i Play.

Podejrzeć dokumentację w postaci cyfrowej można po zalogowaniu się do konta 

w serwisie usługodawcy, ale jeśli dla przykładu prowadzimy statystyki budże-

tu domowego lub istnieje wymóg przekazywania informacji inny podmiotom, 

jak np. biuro rachunkowe, to najprawdopodobniej kopie dokumentów pobraliśmy 

na dysk lokalny komputera. I tu zaczyna się problem, bo zwykle opisy plików nic 
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albo niewiele nam mówią, a otwieranie każdego i ręczne sortowanie w podkatalo-

gach jest nudne i czasochłonne…

Tu do akcji wchodzi Hazel. Ponieważ każda z firm wystawiająca faktury stosuje inne 

nazewnictwo plików oraz format i układ danych w treści dokumentu, stworzymy 

osobne reguły dla każdego z dwu wybranych przypadków. Zakładamy, że wszystkie 

pobrane PDF-y trafiają do katalogu nazwanego FAKTURY RÓŻNE — to jego Hazel 

będzie obserwował.

Przypadek VECTRA
Nazwa pliku: „1630278416.pdf” — nie zawiera przydatnej informacji, więc jeste-

śmy zmuszeni polegać wyłącznie na zawartości. To, co nas interesuje, to nazwa 

sprzedawcy (w tym wypadku Vectra S.A.), numer faktury i data (miesiąc i rok) 

wystawienia. Dane numeryczne znajdziemy w  tym samym ciągu znaków, tu: 

„nr FVT/0677256/02/2017-S116/E”. Na bazie tychże dokonamy zmiany nazwy pliku 

faktury oraz posortujemy je według ustalonego porządku.

Krok 1
Dla katalogu FAKTURY RÓŻNE tworzymy pierwszą regułę o  nazwie „Faktury 

VECTRA”, a jako pierwszy warunek (zostawiamy domyślne ustawienie „If all […]”) 

wybieramy „Contents” (Zawartość) a następnie „contain match” (zawiera wzorzec) 
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i wpisujemy: „Vectra S.A.” Oznacza to, że zawartość faktury będzie przeszukiwana 

pod kątem występowania tego konkretnego wyrażenia (aby nie pomylono nazwy 

firmy np. z modelem samochodu, szukamy dokładnej nazwy kończącej się znakami 

„S.A.”). Informacja ta zagwarantuje, że dalsze operacje odbędą się na właściwych 

plikach. Poprawność rozpoznania pliku zawierającego wpisany łańcuch znaków 

możemy zweryfikować, klikając przycisk Preview i wskazując do zbadania fakturę 

zawierającą poszukiwane znaki.

Krok 2
Znalezienie nazwy firmy nie wystarczy, więc w kolejnym kroku wyszukamy dalsze 

niezbędne informacje. tworząc drugi warunek „Contents > contain match:”. Tym 

razem wzorzec będzie składał się ze znaków (stały tekst) i niestandardowych tokenów. 

Zaczniemy od wprowadzenia wyrażenia „FVT/”, gdyż tak rozpoczyna się oznacze-

nie dokumentu w treści faktury. Czas na pierwszy atrybut — moglibyśmy użyć tu 

zwykłego tokena „Number” [123], ale ponieważ informację tę chcemy użyć jeszcze 

później, wskazujemy token „Custom Text” reprezentowany przez kropkę środkową 

[∙]. Nazwiemy go [nr faktury] i przypiszemy mu element [123]. Następnie dodajemy 
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symbol „/”, wprowadzamy kolejny niestandardowy token zwany [miesiąc] złożo-

ny z dwóch elementów „Digit” [1] [1], ponownie symbol „/” i ostatni token o nazwie 

[rok], złożony tym razem z czterech cyfr [1] [1] [1] [1].

Krok 3
Warunki niezbędne do poprawnego wykonania reguły określiliśmy w powyższych 

krokach, zatem kolej na podjęcie akcji, których rezultaty przyniosą oczekiwany 

efekt. Zaczynamy od zmiany nazwy faktur, przyjmując, że to, co nas interesuje, 

to nazwa sprzedawcy oraz numer dokumentu. Poniżej tytułu sekcji „Do the following 

to the matched file or folder:” z rozwijanej listy wybieramy „Rename > with pattern:”. 

Szablon, według którego pliki będą przemianowane, będzie wyglądać następują-

co: tekst „Vectra_FV_”, następnie token [nr faktury] i na koniec token [extension]. 

Ten ostatni można edytować i wybrać opcję „lowercase”, jeśli chcemy, by rozsze-

rzenie.pdf zawsze było pisane małymi literami. Osobiście w  nazwach plików 

z przyzwyczajenia stosuję symbol podkreślenia zamiast spacji, jednak tu oczywi-

ście ograniczeń żadnych nie ma.

3/4 reguły za nami. Czas na ostatni krok. Faktury mamy już nazwane w czytelny 

sposób, jednak poza nazwą podmiotu i odpowiednim numerem nie wykorzystali-

śmy równie istotnych informacji, czyli daty wystawienia dokumentu, a dokładnie: 

miesiąca i roku. Jak pamiętamy, w drugim kroku stworzyliśmy niestandardowe 

atrybuty o takich właśnie nazwach. Pora zrobić z nich użytek.
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Krok 4
Zamiast dodawać informacje o miesiącu i roku do nazwy faktur, posegregujemy je 

w katalogach według następującej hierarchii: FAKTURY RÓŻNE / VECTRA / ROK 

(cztery cyfry) / MIESIĄC (dwie cyfry) / Vectra_FV_nr faktury.pdf. Inaczej mówiąc, 

katalog MIESIĄC jest podkatalogiem katalogu ROK, dla którego katalogiem nadrzęd-

nym jest katalog VECTRA.

W tym celu dodajemy drugą akcję „Sort into subfolder > with pattern:” i wzorzec 

budujemy, łącząc tekst „VECTRA” z tokenami [rok] i [miesiąc], a między każdym 

z tych trzech obiektów dodajemy separator reprezentowany przez symbol trójkąta 

zwróconego w prawo. To dzięki temu elementowi uzyskamy efekt tworzenia podka-

talogów. Dla bezpieczeństwa w „Options” zostawmy domyślne ustawienie „If file 

exists: rename the file”.
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Przypadek PLAY
Nazwa pliku „20734877_F_10195656_01_17_F.pdf” jest już bardziej użyteczna, 

gdyż zawiera kod klienta, numer faktury, miesiąc (dwie cyfry) i rok (dwie cyfry). 

Dlatego nieco inaczej dokonamy wyszukiwania danych i dopasowania ich do wzor-

ca. Ponieważ część operacji będzie podobna do tych z przypadku VECTRA, skupię 

się głównie na różnicach i całość zrealizujemy w dwóch krokach.

Krok 1
Pierwszy warunek reguły tym razem będzie dopasowywał nazwę pliku do określo-

nego wzorca (w ten sposób wydzielimy podzbiór dokumentów). Dla odmiany nie 

użyjemy tu wyrażeń stałych, a wzorzec utworzymy ze standardowych i własnych 

atrybutów. Wzór będzie mieć następującą postać:

[123] [%] [a] [%] [nr faktury 1] [%] [miesiąc 1] [%] [rok 1] [%] [a]

gdzie:

[123] — Number (numer, np. „12345”)

[%] — Symbol (znak specjalny, w tym wypadku „_”)

[a] — Letter (litera, w tym wypadku „F”)

[nr faktury 1] — własny token (jeśli użyjemy nazwy już istniejącej, Hazel sam doda 

przyrostek z cyfrą), tworzymy go, wykorzystując element Number [123]

[miesiąc 1] — własny token (jeśli użyjemy nazwy już istniejącej, Hazel sam doda 

przyrostek z cyfrą), tworzymy go, wykorzystując dwa elementy Digit [1]

[rok 1] — tak jak w przypadku tokena [miesiąc 1].
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Drugi warunek wykorzystamy do wyszukania nazwy sprzedawcy. Ponieważ słowo 

„play” może występować w różnych kontekstach, będziemy szukać ( „Contents > 

contain:”) bardziej unikatowego wyrażenia, w tym przypadku adresu witryny inter-

netowej: „www.24.play.pl”.

Krok 2
Pierwsza akcja, czyli zmiana nazwy faktury, jest prawie identyczna jak we wcze-

śniejszej regule, różni się nazwą sprzedawcy wprowadzaną na sztywno, tj. „PLAY” 

oraz wybranym atrybutem [nr faktury 1].

Sortowanie dokumentów spełniających warunki z kroku 1 również odbędzie się 

w zbliżony sposób. Najważniejszą różnicą jest dodanie przedrostka „20” po to, by 

nazwa katalogu ROK miała cztery cyfry, a w pierwotnej nazwie pliku, którą wyko-

rzystujemy jako źródło danych rok, przedstawiony jest w wersji skróconej, np. „17” 

zamiast „2017”. To wszystko.

Na zakończenie „tip”: sztuczka pozwalająca na to, by opcja AppSweep Hazela nie 

brała pod uwagę obecności programu w innych miejscach niż np. katalog Programy. 

Chodzi o to, że jeśli mamy na dysku kilka kopii tej samej aplikacji i usuniemy jedną, 

to AppSweep wykona skan i stwierdzi, że program nadal jest zainstalowany i nie 

usunie powiązanych plików z katalogów systemowych. Kopie zapasowe Time 

Machine są wykluczone domyślnie, ale jeśli mamy na dysku jakiś katalog, który 

traktujemy jako zrzut backupowy, to gdy wpiszemy, poniższe wyrażenie, znajdujące 

się tam kopie usuwanej aplikacji nie będą zakłócać pracy AppSweep:

defaults write com.noodlesoft.Hazel IgnoredBackupDirs -array dir1 dir2

gdzie: dir1, dir2 to wykluczane katalogi wraz z ich ścieżkami

Przyjemności i do następnego odcinka!



https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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