


02TESTY 02SPIS TREŚCI

09

APLIKACJE

11

OD M
AJSTERKOW

ANIA DO...

43

SZTUCZKI IOS

INFORMACJE

OPINIE

TEMAT MIESIĄCA

11 OD MAJSTERKOWANIA DO PROGRAMOWANIA 
Jaromir Kopp

06 MIĘDZY ŚWIATŁEM A CIENIEM 
Michał Koralewski

21 PODCASTY NIE TYLKO AUDIO 
Remek Rychlewski

25 AMIGAONE X5000 
Krzysztof Radzikowski

32 APPLE PENCIL 
Łukasz Banaszak

38 PRZEGLĄD APLIKACJI UŁATWIAJĄCYCH ŻYCIE 
Robert Wojno

17 WIELKI POWRÓT MAC PRO 
Kuba Baran

08 NOWOŚCI OD APPLE 
Artu Jopek

09 PRZEGLĄD APLIKACJI 
Artur Jopek / Przemysław Marczyński

TWITTER FACEBOOK

07 NOWOŚCI SPRZĘTOWE 
Przemysław Marczyński

43 SZTUCZKI W IOS 
Redakcja MMM

52 CHMUROWE SZTUCZKI IOS 
Łukasz Banaszak

56 DYKTOWANIE W IOS. KRÓTKI PORADNIK 
Marek Telecki

60 AIRDROP, CZYLI JAK PRZESYŁAĆ PLIKI
Jaromir Kopp

63 VOICEOVER I ZAZNACZANIE TEKSTU 
Piotr Witek

67 KLAWIATURA W IOS JAKIEJ NIE ZNACIE 
Jaromir Kopp



03TESTY 03SPIS TREŚCI

76

IM
YFONE UM

ATE

94

D-LINK OM
NA

107

QNAP I PROGRAM
Y...

RECENZJE

TESTY

PORADY

TWITTER FACEBOOK

73 DR. CLEANER 
Marek Telecki

76 IMYFONE UMATE
Jaromir Kopp

79 PHONEVIEW  
Marek Telecki

84 AUDIRVANA PLUS 3 
Artur Jopek

89 NETATMO INTELIGENTNY DOM CZ. II
Kuba Baran

94 D-LINK OMNA
Przemysław Marczyński

98 BEOPLAY M5  
Artur Jopek

102 FRITZ!BOX 4040 
Przemysław Marczyński

107 QNAP I PROGRAMY PRZYDATNE W BIURZE 
Jaromir Kopp

113 HAZEL — KURS CZ. 4 
Marek Telecki



04REDAKCJA

REDAKCJA 
Adres redakcji: ul. Klonowa 33, 26-200 Końskie.  

Kontakt: e-mail: redakcja@mojmac.pl / tel.: +48 668 456 473 

WYDAWCA 
Pemmax, Przemysław Marczyński. NIP: PL6581721335 REGON: 260572404  

adres: ul. Klonowa 33, 26-200 Końskie 

INFORMACJE PRASOWE 
Wszystkie informacje prasowe prosimy kierować na adres pr@mojmac.pl 

Mój Mac Magazyn nie jest związany z żadnymi firmami. Jego działania i publiko-

wane teksty są niezależne od firm trzecich. Wszystkie teksty, zdjęcia i publikowane 

informacje są chronione prawami autorskimi i nie mogą być rozpowszechniane  

bez zgody autorów. 

SKŁAD REDAKCJI 
Redaktor naczelny: Przemysław Marczyński 

Redakcja: Jaromir Kopp, Paweł Ratajczak, Sebastian Szwarc, Marcin Hinz,  

Artur Jopek, Marek Telecki, Kuba Baran, Michał Koralewski, E.R.A. (Jacek Łupina), 

Piotr Witek, Marek Szlachta, Robert Wojno, Łukasz Banaszak, Remek Rychlewski.

Współpracownica: Krzysztof Radzikowski, Sebastian Kończak.

Wykorzystano fotografie autorów tekstów oraz z serwisów: pixabay.com, picjumbo.com.

TWITTER

NUMER ISSN: 
2392-3156

CREATIVE DIRECTOR
Darek Niedźwiedź

MANAGING ART DIRECTION 
Olga Antkiewicz

SKŁAD MAGAZYNU
Digipub

ART DIRECTION & UX DESIGN
Boldway (www.boldway.eu)

               KOREKTA 
                    Artur Czesak (www.dobryslownik.pl)

FACEBOOK

http://mojmac.pl
http://twitter.com/mojmac_pl
http://digipub.pl
https://www.facebook.com/MojMacPL


05NA WSTĘPIE

Z iOS jest jak 
z nowym samochodem
Zazwyczaj nie czytamy do niego instrukcji, bo wiemy, jak zmienia się biegi, za-

pala światła i  hamuje. Niby wszystko jest proste od samego początku, przekrę-

camy kluczyk, delektujemy się pracą silnika i po chwili wciskamy gaz i ruszamy. 

Z iPhone’em oraz iPadem jest dokładnie tak samo. Bierzemy te urządzenia do ręki 

i  wydaje się nam, że nie mają przed nami żadnych tajemnic. Wystarczy jednak  

kilka chwil zabaw z telefonem, aby intuicyjnie dotrzeć do ukrytych funkcji systemu. 

Po chwili przekonujemy się, że sprzęt, który trzymamy w ręku, skrywa w sobie 

wiele sekretów wartych poznania, aby przyjemniej korzystać z możliwości syste-

mu iOS. Czasem jeden gest kciuka nad przyciskiem Home sprawi, że duży ekran 

iPhone’a przestanie być problematyczny w obsłudze. W tym wydaniu przedstawi-

my wiele funkcji, które pomogą nam efektywniej korzystać z urządzeń Apple. 

Życzę dobrej lektury
Przemysław Marczyński
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MICHAŁ KORALEWSKI

LOVE STORY
Ulica Kanonia, malowniczy zakątek Warszawy tuż przy bazylice archikatedralnej, 

jest popularnym miejscem na ślubne sesje fotograficzne. Zdjęcie wykonane iPhone’em 

5S przy pomocy aplikacji ProCamera. Edytowane w SKRWT, TouchRetouch i VSCO.

https://twitter.com/m_koralewski
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Nowości sprzętowe

Nowy monitor Philips

Czas ożywić swoje biurko. Nowa kolekcja myszek 

Logitecha pojawiła się na rynku i robi prawdziwe zamie-

szanie. Osiem dostępnych wzorów graficznych przyciąga 

wzrok i doskonale uprzyjemni nam czas spędzony przy 

komputerze. Ręcznie rysowane postacie naniesiono na 

ceniony model bezprzewodowej myszki M238. Bateria 

wystarcza na rok pracy. Myszka działa na systemach 

macOS, Windows, Chrome i Linux. Mysz kosztuje 109 zł.

www.logitech.com

Logitech Doodle Collection

Amazon Echo Show
Amazon znów zaskakuje nowym asystentem głosowym. 

Najnowszy model rozszerza możliwości urządzenia 

o segment wideo. Pięciopikselowa kamera oraz sied-

miocalowy ekran pozwolą na wykonywanie połączeń 

wideo. Dzięki wsparciu Alexy – cyfrowej hostessy, 

będziemy mogli głosowo zarządzać inteligentnym 

domem, zajrzymy do wybranych miejsc w domu. Bez 

problemu przeczytamy najnowsze wiadomości i spraw-

dzimy prognozę pogody na najbliższe dni. 

Monitor 328E8QJAB5 łączy w sobie technolo-

gie, które pozwalają na wygodną pracę i zabawę. 

Rozwiązanie Flicker-Free redukuje migotania 

wyświetlacza i zapobiega tym samym efek-

towi zmęczonych oczu. Technologia PHILIPS 

Ultra Wide-Color daje lepsze odzwierciedlenie 

barw. Również wzornictwo nowego monitora 

przyciąga wzrok. Wąskie ramki oraz aluminio-

wa podstawa prezentują się wyjątkowo dobrze. 

Cena to 1469 zł.

http://www.logitech.com/pl-pl/product/doodlecollection
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Nowości od Apple

Doskonały drugi kwartał

Apple na dorocznej konferencji nadawców National 

Association of Broadcasters ogłosiło, że aplikacja Final 

Cut Pro X ma już 2 miliony użytkowników. To duży sukces, 

zwłaszcza że początkowo program nie był przyjęty z entu-

zjazmem przez specjalistów z branży filmowej. Złe chwile 

program ma już za sobą, cieszy się stale rosnącą popular-

nością. Z pewnością ma na to wpływ prostota użytkowania, 

spore możliwości. Final Cut Pro X jest dostępny w App 

Store w cenie 299 €.

Więcej...

Sukces Final Cut Pro X

WWDC17 już za chwilę 
Apple wysłał zaproszenia na konferencję Worldwide 

Developers Conference. Impreza odbędzie się w dniach 

od 5 do 9 czerwca w  McEnery Convention Center 

w mieście San Jose. Główny keynote planowany jest na 

5 czerwca, o godzinie 19:00 w Polsce. To dla nas najważ-

niejszy punkt programu konferencji. Będzie to bowiem 

prezentacja nowych systemów operacyjnych firmy 

Apple i zawartych w nich nowych funkcjonalności.

Więcej...

Opublikowano wyniki finansowe Apple za drugi 

kwartał 2017 roku. Spółka odnotowała w tym 

okresie przychód w wysokości 52,9 mld dolarów. 

Wynik ten jest lepszy o 5% w porównaniu do roku 

ubiegłego. Wszystko wskazuje, że Air Pods i Apple 

Watch mocno przyczynili się do tych wyników. 

Choć komputery Mac również notują spory wzrost,  

to nadal siłą napędową spółki jest iPhone. Jego 

sprzedaż stanowi 63% przychodu firmy. 

Więcej...

https://mojmac.pl/2017/04/27/wielki-sukces-final-cut-pro-x/
https://mojmac.pl/2017/05/10/wwdc-2017/
https://mojmac.pl/2017/05/04/wyniki-finansowe-apple-za-drugi-kwartal-2017-roku/
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Things 3 dla iOS
Things to jedna z najpopularniejszych aplika-

cji do planowania dnia pod OS X oraz iOS. Dziś 

doczekaliśmy się aktualizacji tego produktu. 

Całkowicie przeprojektowany interfejs daje 

nam wygodę w tworzeniu zadań i zarządza-

nia nimi w projektach. Program integruje 

się z systemowym kalendarzem. Z łatwością 

będziemy mogli przeorganizować polecenia 

przeciągając ich ikony po ekranie iPhone’a.  

CENA: 8,99 €

Program w App Store

Jeśli uwielbiasz komiksy Marvela i chcesz poczuć magię 

tworzenia komiksów, musisz poznać tę aplikację. Pozwala 

nam dowolnie pokolorować pond 200 scen z naszymi ulubio-

nymi superbohaterami. Dodatkowo co tydzień pojawiają się 

nowe wzory. Jeśli to mało, można wykupić płatną subskrypcję. 

Polecam nie tylko fanom komiksów. To dobry sposób na relaks.

CENA: Bezpłatny 

Aplikacja w App Store

To nowa produkcja Apple. Pozwala na łączenie 

plików wideo, zdjęć i muzyki w świetnie wyglą-

dające filmy bez skomplikowanych narzędzi do 

edycji. Wystarczy kliknąć i przytrzymać poje-

dynczy przycisk, aby nagrywać filmy wideo. 

Aplikacja ma dziesiątki ścieżek dźwiękowych do 

wyboru, które dostosowują się do długości filmu. 

CENA: Bezpłatny

Aplikacja w App Store

Marvel: Color Your Own

Przegląd aplikacji iOS

Clips 
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https://itunes.apple.com/us/app/things-3/id904237743?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/marvel-color-your-own/id1136343771?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/clips/id1212699939?v0=www-pl-clips-app
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Przegląd aplikacji macOS
Mafia III
Mafia to prawdziwa klasyka gatunku gangster-

skich gier akcji. Kto jeszcze nie miał do czynienia z 

tym tytułem, powinien szybko nadrobić zaległości.  

Jej trzecia odsłona osadzona w końcówce lat siedem-

dziesiątych trafiła wreszcie do App Store. Wcielamy 

się w niej w weterana wojny wietnamskiej pałającego 

żądzą zemsty na mordercach jego rodziny.

CENA: 43,99 €

Gra w App Store

Jeśli marzysz o napisaniu swojej pierwszej książki bądź jesteś 

już pisarzem lub scenarzystą, nie możesz przejść obojętnie obok 

programu Contour. To aplikacja wspomagająca proces tworzenia 

opowieści. Wspiera autora na każdym etapie budowania akcji, 

zachowując spójność i tempo fabuły. Producenci oprogramowania 

opublikowali nową zupełnie przeprojektowana wersję programu. 

Jedynym makamentem jest brak polskiej wersji językowej.

CENA: 39,95 $

www.marinersoftware.com

Czas upływa bezlitośnie szybko. Minuty, godziny 

lata. Warto zachować swoje wspomnienia, by nie 

umknęły nam w zawrotnym tempie życia. Można to 

zrobić w cyfrowej formie dzięki aplikacji Lifecraft. 

Można w nim oznaczać swoje emocje każdego dnia.  

Od szczęścia aż po złość. Dodatkowo do wpisów można 

przypisywać tagi i lokalizacje. 

www.chronosnet.com

Contour 2

Lifecraft

https://itunes.apple.com/pl/app/mafia-iii/id1168769147?l=pl&mt=12&ign-mpt=uo%3D8
http://www.marinersoftware.com
https://www.chronosnet.com/store/software/lifecraft
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OD MAJSTERKOWANIA  
DO PROGRAMOWANIA
JAROMIR KOPP
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Artykuł dedykuję Karolowi (Tacie), bo dzięki niemu nuda jest u mnie zjawiskiem 

rzadkim.

W domu zawsze coś się tworzyło
Mama robiła na drutach, zapewniając nam za czasów „komuny” ciut lepsze zaopa-

trzenie (sweterki były w cenie). Tato majsterkował, tworzył elektroniczne urządzenia 

lub czasem modele latające oraz makiety kolejowe. I tak to pod wpływem i z pomo-

cą Taty robiłem półeczki, zabawki „z niczego”, pierwsze latające modele, radyjka  

„na diodkę” i inne interesujące rzeczy.

Od wczesnego dzieciństwa wiele czasu spędzałem na majsterkowaniu i tworze-

niu różnych dziwnych przedmiotów. Najwspanialszymi prezentami były dla mnie 

zestawy „młody chemik” (dziś musiałyby być zakazane), elementy i tabor do kolej-

ki elektrycznej, a potem balsa i inne materiały potrzebne modelarzom. Dodatkowo 

majsterkowanie miało w tamtych czasach wiele pozytywnych aspektów. Pozwalało 

mile spędzić czas, rozwijało oraz zapewniało jako taki komfort w domu, bo jak się 

chciało mieć coś zrobione dobrze, trzeba to było zrobić samemu. I w ten sposób 

zostałem dziedzicznie obciążoną domową „złotą rączką”.

Majsterkowanie ma dużo zalet, ale też pewnie ograniczenia. Otóż poza pomysłem 

i pewną wiedzą trzeba było mieć materiały oraz narzędzia (miejsce na „warsztat” 

zawsze się jakieś znalazło, co powodowało utyskiwania żeńskiej części rodziny). 

Na szczęście również pod wpływem Taty wcześnie, bo na początku lat 80. zeszłe-

go wieku, poznałem komputery. Co to ma wspólnego z majsterkowaniem? Otóż to,  
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że można za ich pomocą tworzyć przeróżne „rzeczy”. Tworzyć, nie mając mate-

riałów, warsztatu, nie brudząc, a od kilku lat nawet nie mając miejsca… MacBook 

zmieści się na kolanach.

Aby coś „stworzyć”  
za pomocą komputera,
wystarczy go mieć, mieć pomysł (to chyba najważniejsze), jakąś wiedzę i wymaga-

ne do realizacji pomysłu aplikacje. W przypadku programistów Xcode czy też inne 

narzędzia zazwyczaj dostępne za darmo. Nie musimy mieć materiałów, wielu narzę-

dzi. Nie nabrudzimy, nie wypalimy dziur w stole lub podłodze. Po prostu siadamy 

i tworzymy. I właśnie to pociągało mnie w komputerach przez wiele lat najbardziej. 

Możliwość „tworzenia” bez poszukiwań materiałów i narzędzi.

Czym skorupka za młodu  
nasiąknie, tym na starość trąci…
Jednak programowanie ma swoje wady. Zrobisz coś, jesteś z  siebie dumny,  

ale otoczenie widzi tylko jakieś znaczki na ekranie. I jak tu zaimponować? Na szczę-

ście jak już zaglądający na stronę mojmac.pl mogli się przekonać, odkryłem IoT. 

IoT jest skrótem od angielskiego zwrotu „internet rzeczy”. Często, tak jak w moim 

przypadku, jest to kojarzone z Inteligentnym Domem. W ten sposób połączyłem 

https://mojmac.pl/?s=INTELIGENTNY+DOM+TANIM+KOSZTEM%2C+HOMEKIT
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programowanie z majsterkowaniem, bo jak inaczej nazwać dodawanie do instalacji 

elektrycznej, różnych przełączników, instalowanie sensorów i termometrów oraz 

za pomocą oprogramowania podłączanie tego wszystkiego do HomeKit w iOS?

Zaczęło się niewinne 
od znalezienia i uwolnienia od „chińskiego serwera” tanich przełączników (prądu) 

na WiFi. Użyłem gotowego, dostępnego na licencji MIT firmware, lutownicy oraz 

darmowego programowania na macOS oczywiście. Gdy wszystko się udało w zasa-

dzie za pierwszym razem, to dumny i bady pokazałem rodzinie, jak za pomocą 

przeglądarki www włączam i wyłączam lampkę. To był tylko miły… początek. Dalej 

zapragnąłem podłączyć te tanie, ale już uwolnione od chińskiego nadzoru urządze-

nia z Home Kit. Niestety dostępne do Home Bridge (to taki „oszust” pozwalający na 

podpięcie do Home Kit Apple, niewspieranych urządzeń) dodatki były po prostu 

kiepskie. Aby zrobić władne, musiałem nauczyć się programowania w Java Script, 

którym szczerze pogardzam, a jest wymagane do tworzenia dodatków. Zaowocowało 

to stworzeniem całej serii pluginów do Home Bridge działających ze wspomniany-

mi przełącznikami Sonoff i Electrodragon oraz firmware’em Tasmota. Następnie 

wprowadziłem kilka udoskonaleń do firmware’u Tasmota, jak się potem okazało, 

przy okazji „nauczyłem się” programowania w C++ stosowanym w modułach zgod-

nych z Arduino, nawet o tym nie wiedząc. Z dumą pokazywałem wyświetlacz LCD 

podłączony do maleńkiego urządzonka, pokazujący wartości temperatury prze-

słane z podobnego ustrojstwa zainstalowanego na dworze, podkreślając, że mają 

one tylko 64 KB pamięci RAM! Następnie samodzielnie od podstaw napisałem na 

jedno z takich urządzeń (dokładnie Electrodragona) program, który po podłączaniu 
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nadajnika i odbiornika sygnałów radiowych w paśmie 433 MHz (za 6 zł) stosowa-

nym zazwyczaj w tanich włącznikach sterowanych pilotem, umożliwił przełączanie 

ich za pomocą iPhone’a. Z dumy aż zesztywniałem.

Na tym nie koniec… 
do otrzymanego od firmy Electrdragon bardzo zaawansowanego modułu dewelo-

perskiego z układem ESP32 o dwóch rdzeniach taktowanych zegarem 240 MHz 

i aż 240 KB RAM dodałem ekran graficzny i stworzyłem stację pogodową z menu 

przełączanym guziczkami lub pilotem RF. Ta stacja już przyniosła mi nieocenio-

ne usługi podczas wędzenia, a było to tak: Jeden z Electrodragonów zaopatrzony 

w hermetyczny czujnik temperatury, przekazywał dane za pomocą WiFi i broke-

ra MQTT zainstalowanego na QNAP NAS do Home Kit oraz wspomnianej stacji  

pogodowej, a ja dzięki temu nie musiałem co 15 minut biegać do wędzarni. Jednak 

apetyt rośnie w miarę jedzenia. Postanowiłem oprogramowanie „pogodynki” prze-

nieść na Electrodragona, który ma jedyne 64 KB RAM. Nie dość, że się udało, to 

jeszcze pozostało 40 KB pamięci wolnej, na dalsze pomysły, których mam wiele: 

termostat z harmonogramem, sterowanie przełącznikami WiFi bez użycia iPhone-

’a (na wszelki wypadek), wykresy ciśnienia i temperatury, prognozy, a to nie koniec. 

Niestety niedawno kolega Mariusz, któremu pomagam w tworzeniu jego własnej 
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instalacji „Inteligentnego domu”, zadał mi pytanie, czy da się podłączyć czujnik 

temperatury do nadajnika RF 433 MHz. Otóż nie da się bezpośrednio, ale szukając 

odpowiedzi na to pytanie, dokonałem „odkrycia”, że są komputery (mikrokontrolery), 

posiadające 512 BAJTÓW pamięci RAM i 8 KB pamięci Flash lub mniej i mimo to można 

na nie pisać całkiem zaawansowane programy. Może za miesiąc dam Wam znać, czy 

byłem w stanie zmusić takie maleństwa do posłuszeństwa i jakie przyniosło to efekty,  

bo niestety już są zamówione.

Jak mogliście zobaczyć 
na fotografiach, poza programowaniem praktykuję zajęcia ręczne jak lutowanie, 

wyszywanie (kabelkami), przykręcanie, kombinowanie, a niebawem czeka mnie 

w końcu stworzenie obudów dla moich wynalazków, czyli znów zacząłem majster-

kować! I tak oto koło się zamyka.

Jeżeli chcecie śledzić moje dokonania, zapraszam do czytania cyklu Inteligentny dom 
tanim kosztem, homekit, ale uważajcie… to wciąga!

ZDJĘCIE:
str. 11 © vaso
fotolia.com

https://mojmac.pl/?s=INTELIGENTNY+DOM+TANIM+KOSZTEM%2C+HOMEKIT
https://mojmac.pl/?s=INTELIGENTNY+DOM+TANIM+KOSZTEM%2C+HOMEKIT
https://www.anthonyboyd.graphics
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WIELKI POWRÓT 
MAC PRO
KUBA BARAN
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W ostatnim czasie 
mieliśmy do czynienia ze zdarzeniem bez precedensu. Po raz pierwszy oficjalnie 

i w nagłośnionej formie dziennikarze zostali zaproszeni do siedziby Apple. Mieli 

okazję gościć w wyjątkowej lokalizacji, a mianowicie w Laboratorium Realizacji 

Produktów. W tym miejscu powstają wszystkie prototypy urządzeń, jakie mają szan-

sę trafić w przyszłości na rynek. Nie chodziło jednak o zwiedzanie, ale o wyjaśnienie 

budzącej sporo kontrowersji przyszłości segmentu komputerów skierowanych 

do profesjonalistów. Phill Schiller, Craig Federighi oraz John Ternus przedstawi-

li koncepcję, jaka przyświeca Apple w kwestii przyszłości tego, jak się wydawało, 

zapomnianego segmentu komputerów z Cupertino.

Biorąc pod uwagę ton wypowiedzi i pierwszy w historii przypadek, kiedy to stra-

tegia produktowa została oficjalnie przedstawiona przez jedne z najważniejszych 

osób w firmie, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że grunt zapalił się pod nogami 

wyżej wymienionych panów. Osobiście traciłem nadzieję na świetlaną przyszłość 

segmentu Pro. Ostatnie lata przyniosły wiele oznak, które wskazywały, że najważ-

niejsi dla firmy są użytkownicy indywidualni, niemający wysoko postawionych 

oczekiwań co do wydajności i zastosowań profesjonalnych. Czy jednak powinno 

mnie to dziwić, w momencie kiedy iPhone praktycznie napędza firmę i generu-

je olbrzymią większość przychodu? Tak, dziwiło mnie to. Ostatecznie sam Steve 

Jobs mówił do nas „Here’s to the crazy ones…” Ja doskonale wiem, że ci szaleni 

to grono osób kreatywnych. I tak jak w podstawowym zakresie produkty prze-

znaczone dla przysłowiowego Kowalskiego są w stanie dać im narzędzie pracy, 

tak bardziej zaawansowane projekty wymagają poważnych maszyn, które nadążą  

za ich wyobraźnią.
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Co prawda w roku 2013
 zobaczyliśmy rewolucyjnego Maka Pro, który wyróżniał się konstrukcją i bezgłośną 

pracą, jednak miał on jeden zasadniczy mankament. Nie pozwalał na modyfika-

cje i w gruncie rzeczy po zakupie użytkownik był skazany na konfigurację, która 

w danym momencie była oferowana. To zasadniczo wpływa na żywotność sprzętu 

tej kategorii. Ostatecznie co roku pojawiają się nowe rozwiązania, które profesjo-

naliści chcą używać w swoich produktach. Trudno dziwić się rozgoryczeniu, kiedy 

zostają w tej kwestii ograniczeni. Mało tego — po premierze nie doczekaliśmy się 

aktualizacji przez ponad 1000 dni, co zakrawało na kuriozum i skandal. W tej sytu-

acji, przez kilka lat nawet najbardziej drastyczna forma aktualizacji, czyli wymiana 

całego sprzętu nie była możliwa. Oczywiście konkurencja zaczęła wykorzystywać 

ten stan rzeczy, poniżając topowy komputer Apple w kolejnych porównaniach. 

Wystarczy spojrzeć na reklamy, które w ostatnim czasie opublikowało HP w kontek-

ście swoich maszyn z serii Z. Nie wierzę, że w sytuacji, kiedy to Apple zawsze lubiło 

w ten sposób przekonywać nabywców do swoich produktów, ten krok nie dopro-

wadził do wrzenia w oddziałach odpowiedzialnych za Maki. Dodatkowo najbardziej 

znani dziennikarze i podcasterzy znakomicie zorientowani w szczegółach i mający 

od dawna sympatię dla Firmy zaczęli publicznie wylewać swoje żale na politykę 

firmy. Swoisty policzek, jednak w mojej ocenie zasłużony.

Jak widać, czara goryczy się przelała
Czytając wypowiedzi Shillera czy Federighiego, trudno nie odnieść wrażenia,  

że mamy do czynienia z przeprosinami. Panowie oficjalnie przyznali się do błędu, 

jaki został popełniony w roku 2013. Jak się okazało, brak aktualizacji Mac Pro przez 

ponad 1000 dni nie był spowodowany brakiem chęci ze strony zarządu Apple. 

Problemem była konstrukcja, której specyfika spowodowała, że wszelkie aktuali-

zacje powodowały problemy z odprowadzaniem ciepła. Dodatkowo filozofia dwóch 

kart graficznych nie do końca spełniła swoje zadanie. Po raz kolejny specyficzna 

budowa nie pozwoliła na pójście za ogólnym trendem i zastosowanie pojedyncze-

go i jednocześnie mocnego GPU. Jednym słowem klapa. Co więc pozostało? Czas 

cofnąć się, wymazać tę nieudaną konstrukcję i zbudować coś, co odbuduje renomę 

produktów z dopiskiem Pro. Dlaczego cofnąć? Ponieważ zapowiadana konstrukcja 

modułowa, to w uproszczeniu nic innego jak sprzęt składający się z klocków, których 

aktualizacja będzie banalnie prosta i jednocześnie umożliwi dostarczanie nowych 

odświeżonych komponentów za każdym razem, kiedy na rynku nastąpi znacząca 

zmiana. Nie należy się jednak spodziewać rozwiązania, które znamy z komputerów 

PC lub klasycznych Mac Pro, które powstawały do roku 2013. Jestem przekonany,  

że Apple opracuje coś wyjątkowo prostego i jednocześnie uzależniającego od elemen-

tów, które sami będą produkować.
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Powstaje więc pytanie, 
czy to, co pojawi się według zapowiedzi w roku 2018, usatysfakcjonuje ten wygłod-

niały segment użytkowników profesjonalnych, którzy w napływie frustracji coraz 

częściej sięgają po Hackintoshe? Wydaje mi się, że inżynierowie w Cupertino odro-

bili lekcję i poradzą sobie z tą presją. Budowa modularna, która musi być nastawiona 

na łatwość upgrade’owania komponentów, powinna spełnić oczekiwania. Cena na 

pewno nie będzie tutaj decydującym czynnikiem. Profesjonaliści za odpowied-

ni sprzęt są w stanie wyłożyć olbrzymie pieniądze, które zwrócą się z nawiązką, 

zwłaszcza dzięki zaoszczędzonym godzinom, bo maszyny będą w stanie podjąć 

karkołomne pod względem wykorzystania mocy obliczeniowej zadania.

Chociaż sam nie stanowię 
dla tych nowych produktów potencjalnego nabywcy, to czekam z niecierpliwością na 

pierwszą odsłonę tego, jak będą wyglądały i sposób, w jaki Apple zamierza podejść 

do zagadnienia modułów w segmencie komputerów profesjonalnych. Chylę czoła 

przed publicznym uderzeniem się w pierś i decyzją o podjęciu prac nad nowym Mac 

Pro. Ta decyzja wcale nie musiała wyglądać tak, jak to widzimy, trzeba pamiętać, 

że ten segment stanowi w tej chwili jedynie skrawek ich sprzedaży. To, co jednak 

cieszy to świadomość, że komputery są wciąż dla Apple ważne i raczej nie musi-

my mieć obaw o ich przyszłość w ciągu kolejnych lat. Myślę, że miliony dolarów, 

które zostaną włożone w proces powstawania tych nowych produktów, tym razem 

zaowocują sprzętem, który przez lata będzie stanowił znakomity warsztat pracy dla 

profesjonalistów.
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PODCASTY  
NIE TYLKO AUDIO
REMEK RYCHLEWSKI 

http://twitter.com/rzog
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Podcast, jak już wyjaśnili moi szanowni koledzy w kwietniowym wydaniu Mój Mac 

Magazynu, to rodzaj audycji dźwiękowej publikowanej przy pomocy kanału RSS, 

dostępnej dla słuchaczy w dowolnym dla nich wybranym momencie. Podcasty 

nie ograniczają się jednak tylko do dźwięku. Przy pomocy tak samo zbudowanych 

kanałów RSS możemy publikować również video. W zależności od tego, czy trans-

mitujemy obraz z kamery, mamy do czynienia z videopodcastami lub w skrócie 

vodcastami. Jeśli nagrywamy obraz z naszego komputera — ze screencnastami. 

Stety czy niestety, przesyłanie obrazu w sieci zdominował YouTube, więc wiele 

z screencastów i vodcastów jest również (lub ostatnio jedynie) dostępnych przez 

usługę Google. Lecz tam królują głównie vlogi, do których mam stosunek dość 

ambiwalentny, ponieważ nie niosą one dla mnie żadnej użytecznej treści. Tak samo 

ma się sprawa z uwiecznianiem i publikowaniem własnych zmagań z grami video. 

Jako że należę do innego pokolenia, również i ta moda nie przypadła mi do gustu. 

Są jednak w sieci dostępne prawdziwe perełki, dzięki którym zamiast zabijać, czas 

możemy się nauczyć czegoś konkretnego.

ScreenCastsOnline
Jest to prowadzony od przeszło 12 lat serwis zawierający screencasty. Są to kilku-

dziesięciominutowe szkolenia w formie video pojawiające się raz w tygodniu. 

Prowadzący Don McAllister w pięknym angielskim z liverpoolskim akcentem wyja-

śnił mi przez lata meandry wielu ciekawych aplikacji. Odcinki skupiają się zwykle  

https://screencastsonline.com
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na opisie jednego programu czy funkcji samego systemu operacyjnego. Coś dla siebie 

znajdą tu zarówno zupełni nowicjusze, jak i starzy wyjadacze. Dostęp do serwisu jest 

płatny, ale nowi użytkownicy otrzymują 14-dniowy okres próbny. Co więcej, wszy-

scy, którzy mają aktywny abonament, mają dostęp do całego archiwum i ponadto 

do magazynu zawierającego dodatkowe treści.

Know How...
Dość niecodzienny duet: ksiądz Robert Ballecer i miłośnik psów rasy korgi Bryan 

Burnett prowadzą od kliku lat show, w którym pokazują, co zrobić, aby technologia 

pomagała nam w życiu. Ich zainteresowania są bardzo szerokie. Poświęcają dużo 

czasu budowie dronów, wykorzystaniu Raspberry Pi i Andruino. Poza tym przed-

stawiają nowinki ze świata nauki i technologii, jak również wyjaśniają zagadnienia 

sieciowe. Jest to jeden z wielu programów, które emituje TWiT, założony przez jednego 

z pionierów podcastingu na świecie Leo Laporte. Nie wszystkie z nich mogę polecić, 

ale uważam, że każdy żądny wiedzy miłośnik technologii powinien się z nimi zapo-

znać, bo prawdopodobnie znajdzie tam coś, co pozwoli mu rozwinąć swoją pasję.

Todd Olthoff
Todd nie prowadzi klasycznych screencastów. Publikuje swoje szkolenia przy pomocy 

kanału na YouTube. Znalazł się jednak w tym zestawieniu, ponieważ bardzo cenię sobie 

publikowane tam treści. Kanał prowadzony jest w podobnej do ScreenCastsOnline 

konwencji, ale skupia się na bardziej zaawansowanych rozwiązaniach. Autor bardzo 

https://twit.tv/shows/know-how
https://twit.tv/shows?shows_active=1
https://www.youtube.com/user/tolthoff
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wiele czasu poświęca macOS Server w jego kolejnych edycjach. Pojawiają się tam 

również odcinki poświęcone iOS, Plexowi i iTunes.

Szkolenia On-line
Jeśli, drogi Czytelniku, zasmakowałeś już w nauce przy pomocy video dostępnego 

w sieci i chcesz aktywnie poszerzać swoją wiedzę, warto, abyś zainteresował się płat-

nymi kursami oferowanymi przez Lynda, ITPRO.TV i wielu, wielu innych. W każdym 

przypadku zachęcam najpierw do obejrzenia materiałów próbnych, przed zakupem. 

Wiele serwisów w sieci oferuje dostęp do całości zgromadzonych przez nie treści 

na zasadzie abonamentu. Nie jest to zwykle wiele, ale jak na nasze warunki może 

okazać się kwotą dość znaczącą. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zapisać 

się na miesiąc czy dwa, wcześniej tak rezerwując czas, aby przestudiować możliwie 

dużo interesującego materiału.

Na początku 
skrytykowałem YouTube jako źródło treści o wątpliwej jakości czy przydatności. 

Od tej reguły istnieją przecież jednak wyjątki, jak np. SmarterEveryDay, kanał Todda, 

o którym wspominałem, czy dostępne tam programy ze stajni TWiT. Niezależnie 

więc od tego, jakie źródło wybierzecie, pamiętajcie: oglądanie to nie tylko rozrywka 

ale i możliwość poszerzania własnej wiedzy w miły i przystępny sposób.

ZDJĘCIE:
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AMIGAONE X5000
KRZYSZTOF RADZIKOWSKI

http://twitter.com/radzik_pl
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Fani komputerów Amiga 
poza maszynami z lat dziewięćdziesiątych mają do wyboru systemy nowej genera-

cji. Po wielomiesięcznych opóźnieniach, nareszcie można nabyć nowy komputer  

— AmigaOne X5000. Mimo iż obecnie maszyna posiada tylko dwurdzeniowy procesor, 

jest to najnowocześniejszy i najszybszy sprzęt w amigowym świecie. W przyszłości 

dostępna będzie mocniejsza konfiguracja, wyposażona w cztery rdzenie. Dla wielu 

bardziej doświadczonych użytkowników komputerów Mac ciekawostką może być 

to, iż Amiga cały czas trwa przy procesorach PowerPC!

Fani najnowszego AmigaOS (4.1 Final Edition), którzy jednocześnie pragną mieć 

możliwie najwydajniejszy sprzęt, po wypuszczeniu kilka lat temu na rynek AmigaOne 

X1000 musieli dość długo wyczekiwać premiery jej następcy. Po prawie dwuletnim 

opóźnieniu w końcu użytkownicy AmigaOS mogą zostać posiadaczami upragnio-

nego modelu. Tak jak w przypadku sprzętu Apple, amigowe sklepy oferują gotowy 

komputer, choć do nabycia jest też sama płyta główna. Mówimy tu o kosztach na 

poziomie 2300 euro, wraz z pakietem oprogramowania od firmy A-EON Technology 

Ltd. Firma ta przede wszystkim jest producentem nowego sprzętu dla amigow-

ców. Mimo sporej ceny klient nie uświadczy aluminiowej obudowy czy innych tego 

typu dodatków. Natomiast idea sprzedaży komputera z pakietem oprogramowania 

wpisuje się w lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku. Wtedy też można było kupić 

niektóre model Amigi w takich zestawach jak Magic Pack czy rewolucyjny w tamtych 
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latach Batman Pack. Teraz, a szczególnie dla użytkowników produktów marki Apple,  

to normalność. Kiedyś to właśnie firma Commodore wymyśliła pomysł na „bundle” 

(pakiet) strony sprzętowej i programowej.

W minionych  
miesiącach komputer X5000
użytkowałem dość intensywnie. Powodem tego była intensywna praca nad książką 

„AmigaOS 4 na co dzień”. Jak sugeruje nazwa, głównym celem publikacji jest opis 

użytkowania AmigaOS 4.1 jako głównego systemu w zadaniach typowych dla czasów 

obecnych. Zdobyte doświadczenie każe mi stwierdzić, iż dwurdzeniowy procesor 

firmy NXP Semiconductors — QorIQ® P5020 o zegarze 2,0 GHz dodaje „amigowych” 

skrzydeł. Wielu z Was zapewne myśli, iż PowerPC jest technologią martwą. Fakt jest 

taki, iż jest to sprzęt bardzo niszowy, lecz wspomniany procesor (oraz jego czteror-

dzeniowa wersja P5040), który bazuje na rdzeniu e5500, posiada technologię 64-bit 

i jest cały czas do nabycia. Jednostka dysponuje też systemem cache L1/2/3 i wspiera 

technologię DDR3, PCIe czy SATA. Mimo braku wykorzystania w AmigaOS 4.1 wielu 

rdzeni (SMP — Symmetric Multi-Processing) sam system, jak i wiele problemów, 

które na wolniejszym sprzęcie mocno dawały się we znaki, dostały sporego zastrzy-

ku mocy. Gdyby tylko AmigaOS (jak i programy) wykorzystywał wspomniane dwa 
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rdzenie, byłoby jeszcze lepiej. Oczywiście takie plany są już od dłuższego czas. 

Kiedy będzie to faktem? Trudno powiedzieć. Mimo wszystko najnowszy AmigaOS 

tak jak jego poprzednicy wykazuje się bardzo zgrabnym gospodarowaniem zasoba-

mi systemowymi, tak więc odczuwamy to jako niezwykłą „lekkość” w obcowaniu 

z AmigaOne.

Jak to wygląda?
Komputer dostarczony jest w wieży (klasyczny „tower”) — Fractal Design 3300 

z przednim grawerowanym panelem z amigową piłeczką (słynny Boing Ball). 

Obudowa prezentuje się doskonale. Nie jest ani za ciężka, ani za lekka, oferuje sporo 

miejsca i wyposażona jest w porządny markowy zasilacz. System chłodzenia jest 

sprawny i wydajny, choć oczywiście nie możemy spodziewać się absolutnej ciszy 

jak w przypadku komputera bez wentylatorów. Cały sprzęt jest oczywiście złożony 

przez dystrybutora oraz ma preinstalowany AmigaOS. Niestety, dobór partycji moim 

zdaniem nie jest optymalny. Najlepiej więc jest wykonać format i skonfigurować 

wszystko pod siebie. Tym bardziej że X5000 umożliwia zainstalowanie i użytkowa-

nie Linuxa (np. Ubuntu) dla procesorów PowerPC.
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Ciągnąc wątek techniczny X5000, 
warto nadmienić, iż komputer wyposażony jest w 4 GB pamięci RAM (wartość obec-

nie optymalna dla AmigaOS) oraz karty graficzne zgodne z Warp 3D Nova (amigowe 

sterowniki 3D) np. Radeon HD R7 250X. Niestety, sporą wadą może okazać się to,  

iż do dyspozycji użytkownika są tylko dwa porty SATA oraz złącza USB standar-

du 2.0. Ogólnie rzecz ujmując, dla głównego nurtu IT są to kwestie zapewne dość 

mocno dyskwalifikujące sprzęt. Natomiast w amigowym świecie powyższe dane 

techniczne są jednymi z najlepszych, dodatkowo dobrano komponenty z tej lepszej 

półki. Pocieszające jest to, iż nawet w tak niszowym rynku X5000 (które jest następ-

cą modelu X1000) jest tańsze od poprzedniczki aż o około 700 euro. Ponadto jest to 

sprzęt kategorii hard core fan / hobby, który obecnie jest tańszy niż dobrze rozbudo-

wana, dwudziestoparoletnia Amiga 4000. Oba komputery umożliwiają uruchomienie 

najnowszego AmigaOS 4.1, jednak „klasyk” poza wartością kolekcjonerską nie umoż-

liwi komfortowej pracy z najnowszym systemem.

Oprogramowanie,  
jakie otrzymuje klient
przy zakupie komputera, to AmigaOS 4.1 Final Edition Pre-release dla X5000. Jak sama 

nazwa wskazuje, jest to wersja nie w pełni ukończona. Oczywiście, gdy programiści 
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wprowadzą niezbędne poprawki, bez problemu będziemy mogli dokonać darmo-

wej aktualizacji. Obecna wersja systemu jest stabilna i dość dobrze dopracowana. 

Osobiście spodziewałem się stanu bliższego stadium beta, jednak jest znacznie 

lepiej. Mimo wszystko występują drobne problemy z np. napędem DVD. Ma to być 

wkrótce wyeliminowane.

Do komputera otrzymujemy też pakiet Enhancer Software Plus oraz Personal Paint, 

oba na płycie CD. Ten pierwszy pakiet to zestaw małych przydanych programów, 

jak np. rozbudowany edytor tekstu, animowany zegar czy wręcz animowany pulpit 

Workbench (czyli blatu AmigaOS). Jednak głównym daniem są sterowniki do kart 

Radeon HD. Perosnal Paint natomiast to świetny program do tworzenia grafiki typu 

pixel-art czy wręcz po raz kolejny modnych animowanych GIF-ów.

Nie da się jednak 
nie wytknąć ogromnego niedopatrzenia, czy wręcz wady. Producent nie dostarcza 

instrukcji! Niby cały czas AmigaOne jest komputerem typu wyciągnij z pudełka 

i podłącz do prądu, jednak A-EON zignorował fakt, iż nabywcą może być człowiek nie 

mający wcześniej styczności z komputerami Amiga. Pewnie ciężko w to uwierzyć, 

ale tacy klienci też się zdarzają. Mimo to w porównaniu do rozbudowy porządnej 

Amigi klasycznej tu jednak nie musimy lutować, wymieniać kondensatorów, dopro-

wadzać dodatkowego prądu, czy łatać systemu operacyjnego. Na wszystko mamy 

gwarancję i opiekę techniczną dystrybutora. O porównaniu wydajności nie ma nawet 

co wspominać.

Przejdźmy do wrażeń z użytkowania 
Dzięki codziennej intensywnej pracy z  X5000 oraz możliwości porównania 

z poprzednim systemem bazującym na procesorze G4 1 GHz (komputer Pegasos 

II), świadomie mogę wypowiedzieć się tylko pozytywnie. Oczywiście patrzymy 

z perspektywy amigowca. Nie możemy bezpośrednio odnieść najnowszej AmigaOne 

jako konkurencji do obecnych pecetów czy Maców. Mimo wszystko dzięki dość spore-

mu zapasowi mocy samego procesora (wydajność powyżej PowerPC G5) 2 GB RAM 

dla systemu oraz 2 GB dla Ram Dysk komputer bez problemu radzi sobie w internecie 

czy przy składaniu filmów dla serwisu YouTube. Na pewno nie jest to poziom najnow-

szych procesorów Intel i7, lecz do domowej pracy mocy jest aż nadto. Niestety, jak to 

w niszowym środowisku bywa, niedostatek czasu, pieniędzy lub zasobów powodu-

je pewne problemy lub zwolniony rozwój oprogramowania. Przeglądarka Odyssey 

nie jest aktualizowana od dość dawna i potrafi „przyciąć” (ale mimo to obsługuje 

strony www całkiem sprawnie). Kłania się tu brak implementacji JIT (Just In Time) 

w JavaScript (związane jest to z kolejnością bajtów w procesorach PowerPC). Drugi 

zgrzyt następuje przy filmach FullHD, praktycznie nie je możliwe odtworzenie ich 

bez utraty płynności. Ta niedogodność ma być usunięta wraz z nowymi sterowni-

kami do kart graficznych. Będą one działały tak jak w „normalnych” komputerach,  
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czyli dostępne będzie sprzętowe wsparcie wideo. Jeśli tylko Odyssey uzyska nowy 

silnik, a AmigaOS będzie wspierał sprzętowe dekodowanie filmów, inwestycja prawie 

10000 zł, mimo iż dla większości szokująca zapewni wam sprzęt na kilka następ-

nych lat. Oczywiście pamiętajmy, iż patrzymy tu z punktu widzenia amigowca.  

Za te pieniądze można mieć Maca, który zrobi to wszystko szybciej i lepiej. Można 

powiedzieć, iż AmigaOne X5000 jest rozwiązaniem dla ludzi, którzy pragną używać 

najnowszego AmigaOS oraz mają sentyment do starszych gier (które uruchamiamy 

poprzez zintegrowany emulator RunInUAE) lub po prostu lubią klimatu tego właśnie 

systemu operacyjnego, a nie chcą rezygnować ze współczesnych technologii. Jeśli 

interesuje was tylko nostalgia, lub jesteście kolekcjonerami sprzętu retro, zapewne 

nabycie jednego z klasycznych modeli będzie lepszym rozwiązaniem. Natomiast 

jeśli wahacie się, czy warto wejść w świat Amigi Nowej Generacji, pozostaje wam 

przeczytanie mojej najnowszej książki, z której dowiecie się, jak można zastąpić 

zwykły komputer mocną AmigaOne. Nadchodzi też premiera atrakcyjnej cenowo 

Amigi Nowej Generacji — A1222 / Tabor. Sprzęt ten będzie mniej wydajny, jednak 

od X5000 będzie prawdopodobnie od trzech do czterech razy tańszy. Ma to być 

mała, zgrabna i nowoczesna konfiguracja, o niebo sprawniejsza niż najmocniejsze 

klasyczne Amigi.

ZDJĘCIE:
str. 25  © gstockstudio 
fotolia.com
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APPLE PENCIL. LEGALNY 
DOPING PRODUKTYWNOŚCI
ŁUKASZ BANASZAK

https://twitter.com/lukaszbanaszak6
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W swoim życiu geeka przetestowałem wszystkie możliwe warianty mobilnych urzą-

dzeń, włącznie z RiP tabletami Blackberry (do dzisiaj miło je wspominam).

Z czasem doszły rysiki, jednak próba na tabletach graficznych wywołała irytację. 

Zraziłem się na długie lata do tego typu akcesoriów. Zawsze było coś, co nie spełniało 

oczekiwań: zły design, mała funkcjonalność. Praca na nich przypominała uciążliwe 

mazanie parówką po ekranie iPada.

Wraz z zakupem  
12,9-calowego iPada Pro 
— lotniskowca, uważnie śledziłem doniesienia zagranicznych serwisów o Apple 

Pencil. Słyszałem powielane opinie „po co ci on, przecież nie jesteś rysownikiem/

animatorem”.

Zaliczam się do osób upartych. Z zasady nie wierzę, dopóki czegoś nie sprawdzę na 

własnej skórze. Właściwy moment nadszedł przy okazji prac nad nowym odcinkiem 
o produktywności związanej z Office 365 dla iOS.

Dzięki uprzejmości Salonu Cortland Wrocław przez tydzień testowałem na wszelkie 

możliwe sposoby (nawet te absurdalne) działanie Apple Pencil w życiu codziennym. 

Nawet nagraliśmy z Jaromirem Koppem film pokazujący nasze pierwsze wrażenia. 

Steve Jobs za życia, w trakcie jednej z konferencji, zadał pytanie „who wants a stylus?” 

Po tym tygodniu wiem, że Steve mocno się mylił. Sam byłem zaskoczony kulturą 

pracy i wysoką jakością Apple Pencil.

https://mojmac.pl/2017/04/10/office-365-uslugi-microsoft-dla-ios-mobilne-biuro-kieszeni/
https://mojmac.pl/2017/04/10/office-365-uslugi-microsoft-dla-ios-mobilne-biuro-kieszeni/
https://youtu.be/5CW6Lb8XLNY


34OPINIE

Design
Apple Pencil wyglądem przypomina jeden z wielu długopisów. Siła designu iAkceso-

rium polega na wysublimowanym mariażu japońskiego minimalizmu z zachodnim 

wzornictwem. Klasyczna biel połączona ze srebrną wstawką oddziela złącze Lightning 

od magnetycznie zdejmowanej główki. W opakowaniu znajdziemy komplet standar-

dowych instrukcji, zapasową końcówkę i coś naprawdę praktycznego: przejściówkę 

umożliwiającą ładowanie rysika z kablem Lightning. Zagraniczne media uparcie 

promowały śmiesznie wyglądającą metodę ładowania bezpośrednio z iPada Pro. 

Żaden z redaktorów nawet nie wspomniał o innym rozwiązaniu. Łączeniu iAkceso-

rium z kablem Lightning.

Bateria
Na starcie poziom naładowania wynosił około 17 procent, 15 sekund ładowania 

wystarczy na 30 minut pracy. Maksymalny czas, jaki udało mi się wyciągnąć przy 

bardzo intensywnym korzystaniu, to 15 godzin (producent deklaruje 12 godzin). 

Poziom naładowania iAkcesorium skontrolujemy, przechodząc do pierwszego ekra-

nu (widżetów).
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Kultura pracy
Pierwsze uruchomienie i pół godziny pracy z iPadem Pro sprawiło, że moja szczęka 

znajdowała się na drugim końcu przedziału pociągu. Trudno mnie czymś zaskoczyć, 

jednak firmie z Cupertino udało się po raz kolejny. Zyskałem szósty palec, kolejne 

ogniwo ewolucji.

Za pomocą Apple Pencil będziemy się płynnie poruszać po interfejsie iOS. Działają 

niemal wszystkie gesty multi-touch (nie mogłem wysunąć dolnego panelu), przewi-

niemy strony Safari, przewertujemy skrzynki mailowe w aplikacji Mail. Naturalne 

gesty, wyczuwanie siły nacisku sprawia, że rysik Apple mocno zmodyfikował mój 

Workflow. Na nowo każdego dnia odkrywam produktywność iOS, pierwotnie opar-

tą o system palec—ekran. Pamiętajmy, to dopiero początek. Druga generacja może 

zmieść obecnie nam panujący model poprzez implementację 3D Touch i większego 

wsparcia gestów iOS (wraz z home button).

Aplikacje dla domu i biura
Znakomita większość aplikacji wspiera w mniejszym bądź większym stopniu Apple 

Pencil. Dzierżąc w dłoni rysik z Cupertino, bez żadnego problemu oznaczę fragmenty 
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tekstu w Pages, dodam odręczny, estetyczny komentarz w Microsoft Word. Szybciej 

przeredaguję tłumaczenie tekstu dla zagranicznego blogera. Zmodyfikuję rozmiar, 

wielkość i ułożenie zdjęć w Power Point. Równolegle ręcznie oznaczę istotne dla 

mnie fragmenty z widoku prezentera (tak opisywałem plan marki produktu w siedzi-

bie firmy klienta).

Najbardziej nieoczekiwaną aplikacją, w której rysik dopinguje produktywność, 

jest... Excel. Praca na cyferkach połączona z Apple Pencil potrafi być sexy. Szybciej 

wprowadzę dane do faktur, zmienię rozmiary i wartości. Celowo przytaczam case 

study Office 365, ponieważ w trakcie intensywnych testów wyszło, że Microsoft 

lepiej wspiera Apple Pencil niż iWork (tak wiem, piekło zamarzło).

Zupełną petardą okazał się One Note. Przyjazne, ręcznie pisane notatki na oldsku-

lowej kartce docenią nauczyciele, studenci i pracownicy korporacji.

W tym miejscu wyraźne podkreślam: nie dajcie sobie wmówić, że Apple Pencil 

to narzędzie tylko dla rysowników! Codziennie z niego korzystam. Obliczyłem,  

że dzięki temu wykonuję o 40 procent efektywniej wszystkie czynności w iOS.
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Aplikacje dla fotografów i rysowników
Przeszliśmy przez aplikacje biurowe, na których pracuję w home office. Pora na coś 

dla twórców. Apple Pencil genialnie komponuje się z obróbką zdjęć w Pixelmatorze. 

W trakcie ostatnich Świąt Wielkanocnych testowałem support dla fotografów/grafi-

ków. Z mojej perspektywy jako fotografa mobilnego nie mogę narzekać. Spokojnie 

usunę smugi, wygładzę niewłaściwe elementy kadru. Ręcznie pokoloruję i zmie-

nię natężenie kolorów, a na końcu zrobię piękny, idealnie dopasowany kolaż trzech 

różnych zdjęć.

Przyznam szczerze: nie jestem zwolennikiem poprawiania natury, nigdy nie ingero-

wałem w zdjęcia. W Photoshop Fix i Mix mój pekińczyk może zmienić kolor sierści 

i oczu, wydłużę mu nos. Zmienię tło z lasu na góry, a na finiszu dobiorę właściwe 

proporcje zdjęcia. Zdarza się wam kręcić filmy i robić zdjęcia z iPada Pro (zwłaszcza 

mniejszego brata)? Zakładając, że odpowiecie tak, to uspokajam: iAkcesorium wier-

nie wspiera gesty w aparacie i aplikacjach firm trzecich (Musemage).

Jeśli czytają nas rysownicy i animatorzy, zastanawiający się nad zakupem Apple 

Pencil, to teraz mam opowieść dla nich. W trakcie redakcyjnej narady u Jaromira 

w Osolinie oddałem iPada Pro i iAkcesorium do rąk Lucyny Pawlak, artystki malarki 

i ceramika w jednej osobie. Za pierwszym razem stworzyła piękne, doskonałe dzieło. 

W żaden sposób nie instruowaliśmy autorki :)
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PRZEGLĄD APLIKACJI 
UŁATWIAJĄCYCH ŻYCIE
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Korzystanie ze smartfona ma samo w sobie ułatwiać nam wiele spraw, ale kto powie-

dział, że obcowania z iPhone’em nie można sobie jeszcze umilić. Tutaj z pomocą 

przyjdą nam aplikacje, które pozwolą wiele czynności wykonać jeszcze szybciej 

i bez wysiłku. Oto nasz subiektywny wybór darmowych aplikacji na iOS, które 

ułatwią Ci życie.

IFTTT
If this than that, bo tak brzmi pełna nazwa tej darmowej aplikacji, to bardzo przy-

datny pomocnik. Można go zaprogramować tak, aby w określonej sytuacji wiele 

czynności wykonywał automatycznie.

Programowanie czynności w IFTTT jest bardzo proste. Najpierw musimy wybrać 

wyzwalacz oraz akcję, jaką chcemy wykonać. Do dyspozycji mamy całkiem pokaźną 

listę aplikacji oraz usług współpracujących z IFTTT, a dostępne kombinacje można 

by wymieniać bardzo długo. Do ciekawszych należy zaliczyć chociażby automa-

tyczne zapisywanie zdjęć z Facebooka, przestawianie termostatu w zależności  

od temperatury zewnętrznej, wysyłanie polubionego artykułu do Pocket czy Evernote 

i wiele więcej.

Akcje i wyzwalacze możemy dobierać samemu lub zainspirować się już gotowy-

mi. Najprościej jest podłączyć do aplikacji serwisy, z których korzystamy, i dać się 

zainspirować podpowiedziom. IFTTT potrafi bardzo ułatwić życie. Aż trudno sobie 

wyobrazić, jak wiele akcji da się zautomatyzować i oszczędzić czas. Należy tylko 

uważać, żeby nie stracić go zbyt dużo, przeglądając możliwości tego narzędzia.
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Vidgets
Ta mała aplikacja pozwala dodać do ekranu z widokiem dnia dzisiejszego (dawniej 

znanego jako ekran powiadomień) przydatne widżety. Dzięki otrzymujemy szybki 

dostęp do przydatnych skrótów.

Vidgets można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie widoku dnia dzisiejsze-

go i wyświetlać na nim interesujące dla nas dane oraz skróty do często używanych 

funkcji. Aplikacja daje możliwość szybkiego uruchamiania wybranych aplikacji, 

wysyłania maila, SMS-a albo zainicjowania rozmowy głosowej czy połączenia też 

wideo.

Szczególnie ciekawa jest również możliwość wyświetlania informacji. Otrzymujemy 

szybki podgląd na godzinę w wybranym miejscu na świecie, czas zachodu i wschodu 

słońca, ciśnienie atmosferyczne, a także pogodę. Możemy tez wyświetlać parametry 

telefonu, jak stan baterii, prędkość transferu, ilość wolnego miejsca.

Ułożenie miniwidżetów możemy dowolnie aranżować i dostosowywać do własnych 

upodobań. Vidgets to mała aplikacja, ale bardzo się przydaje przy codziennym 

używaniu telefonu.
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Workflow
Miłośnicy zaawansowanej automatyzacji, dla których aplikacja IFTTT jest zbyt 

ograniczona, na pewno zachwycą się Workflow. To prawdziwy kombajn do wyko-

nywania skomplikowanych zadań.

Aplikacja pozwala zestawiać wiele następujących po sobie czynności, wprowadza 

zmienne oraz więzi przyczynowo-skutkowe pomiędzy czynnościami. Brzmi to 

dość skomplikowanie i rzeczywiście przy pierwszym kontakcie Workflow odrobinę 

przytłacza. Potrzeba czasu, żeby się w tym gąszczu opcji odnaleźć.

Przesuwając palcem w prawo, otworzymy listę dostępnych czynności. Jest ona tak 

długa, że niektóre opcje są niewidoczne i trzeba ich wyszukać. Zestawiamy ze sobą 

pożądane czynności i zapisujemy jako Workflow. Następnie możemy go uruchomić 

w aplikacji z Apple Watch lub za pośrednictwem widżetu.

Możliwości są praktycznie nieograniczone. Możemy dzielić się linkami, tworzyć 

GIF-y, dodawać piosenki do playlist i tak dalej. Na początku warto przejrzeć sobie 

galerię gotowych Workflows. Posłużą one za inspirację i pozwolą lepiej zrozumieć, 

jak działa aplikacja.

Warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z Workflow, bo możliwości są 

ogromne. Dzięki obsłudze prostych skryptów i prawie wszystkich funkcji iOS można 

zdziałać prawdziwe cuda. Zapewniam Was, że warto się trochę na początku pomę-

czyć, bo efekty są znakomite.



http://mojmac.pl/podcast/
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Systemowy Kalkulator to przydatne narzędzie do szybkiego licze-

nia. Ma tę wspaniałą zaletę, że jest zawsze pod ręką. Jednak często 

zdarza się, że wpisaliśmy w nim kilkucyfrową liczbę, po czy zorien-

towaliśmy się, że jednak popełniliśmy błąd. W takich sytuacjach 

najczęściej kasujemy ją całą i wpisujemy od nowa. Dzieje się tak, 

ponieważ Kalkulator nie posiada przycisku Cofnij, znanego z kalku-

latorów naukowych.

Jest to tylko po części prawda. Faktycznie brak w nim takiego przy-

cisku, ale od czego są gesty. Wystarczy przesunąć palcem w prawo 

po ekranie w miejscu, gdzie pojawiają się wprowadzone z klawiatury 

numerycznej liczby. Gest ten skutkuje usunięciem ostatnio wpro-

wadzonej cyfry.

Wielu z nas uwielbia zasypianie z muzyką. W zdecydowanej większości przypadków 

kończy się to wyładowaną baterią naszym iPhonie. Aplikacja Muzyka nie posiada 

funkcji zasypiania doskonale znanej miłośnikom podcastów. Tam możemy zdecy-

dować po jakim czasie zakończy się odtwarzanie 

wybranych odcinków.

Jest jednak na to sposób. Możemy wykorzystać 

w tym celu aplikację Minutnik. Wywołujemy ją 

z wysuwanego z dołu ekranu Centrum Sterowania 

lub uruchamiając aplikację Zegar. Ustawiamy 

żądany czas, po upływie którego nasz telefon 

ma skończyć odtwarzanie. Następnie naciska-

my zakładkę Po odliczeniu. Przewijamy długa 

listę dzwonków a na samym jej końcu odnajdzie-

my opcję Wyłącz odtwarzanie. Po jej wybraniu 

wraz z upływem zadanego czasu system wyłączy 

odtwarzaną na naszym telefonie muzykę.

Cofanie ostatniej cyfry 
 w Kalkulatorze

Zasypianie z muzyką
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Jeśli nie znosisz domyślnych sygnałów Budzika 

w iPhonie i jesteś subskrybentem usługi streamingo-

wej Apple Music może Cię codziennie budzić utwór 

Twojego ulubionego wykonawcy. 

Wywołujemy aplikacje Zegar bądź dostajemy się do 

niej z wysuwanego z dołu ekranu Centrum Sterowania. 

Naciskamy przycisk Budzik na dolnej belce aplika-

cji po czym wchodzimy w Edycję naszych Alarmów. 

Wybieramy żądamy alarm (jeśli mamy ustawionych 

więcej) po czym naciskamy zakładkę Dźwięk i kolej-

no Wybierz Utwór. Pojawi się wówczas znajome okno 

aplikacji Muzyka skąd będziemy mogli wybrać dowol-

ny utwór z przepastnej biblioteki. Gdy utwór będzie za 

spokojny, może się okazać, że będzie nam się trudniej 

obudzić.

Właśnie montujesz półkę w swoim pokoju, kiedy 

nagle uświadamiasz sobie, że nie masz poziomicy. 

Sąsiada oczywiście nie ma w domu i trzeba biec 

do sklepu. On też z pewnością jest już zamknięty. 

Można ratować się czymś okrągłym, ale przecież 

mamy iPhone’a. 

Tak, nasz telefon może nam posłużyć za pozio-

micę. Opcja ta znajduje się w aplikacji Kompas. 

Mało fortunne umiejscowienie, ale jest. Po jej 

uruchomieniu wystarczy przeciągnąć palcem po 

wyświetlaczu, by ukazał się nam ekran Poziomicy. 

Nie straszne nam będą teraz wszelkie krzywizny. 

Z  naszym iPhone’m wszystko będzie idealnie 

wypoziomowane.

Budzik z Apple Music

Poziomica w Twoim telefonie
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Warto wiedzieć kto do nas dzwoni nawet jeśli mamy wyciszony tele-

fon w kieszeni. W iOS jest to możliwe, bowiem naszym kontaktom 

możemy przypisać nie tylko własny dzwonek, ale także wibracje. 

Możemy wybrać jedną z kilku zawartych w systemie bądź w bardzo 

prosty sposób skomponować własną kombinację. Może być wyko-

rzystywana zarówno dla dzwonka jak i wiadomości.

Wchodzimy w Edycję wybranego kontaktu a następnie naciskamy 

Dzwonek bądź SMS/MMS w zależności dla jakich połączeń chcemy 

zmienić rodzaj wibracji. W obu sytuacjach dalsza procedura jest taka 

sama. Kolejnym krokiem jest przyciśnięcie na zakładkę Wibracja. 

Tu pojawia się nam domyślna kolekcja wibracji. Możemy dla nasze-

go kontaktu wybrać odpowiedni rodzaj wibracji bądź przygotować 

własną sekwencję naciskając zakładkę Utwórz nową wibrację.  

Po czym stukać w  ekran do uzyskania zadowalającego efektu.  

Na koniec wystarczy zachować ją pod wybraną nazwą.

Każdy z nas potrzebuje odpoczynku i odłączenia 

się od otoczenia. Jednak Świat o nas nie zapomi-

na. Bez względu na porę dnia czy nocy jesteśmy 

bombardowani „niezmiernie ważnymi” informa-

cjami, bez których ludzkość może przestać istnieć. 

Wzdychamy głęboko i  sięgamy po nasz telefon.  

Tak często zapominamy o kluczowej funkcji w iOS 

jaką jest Nie przeszkadzać. Zablokuje ona połączenia 

przychodzące i powiadomienia w czasie, kiedy chce-

my odpocząć lub nie chcemy się niczym rozpraszać.

Wystarczy jedynie nacisnąć ikonkę księżyca 

w Centrum Sterowania wysuwanym z dołu ekra-

nu i  już. Warto jednak wcześniej skonfigurować 

tę funkcję w  aplikacji Ustawienia, zakładka Nie 

przeszkadzać. Będziemy mogli zdecydować, czy 

będzie uruchamiała się automatycznie i kiedy oraz 

pozwolić na „przepuszczenie” naprawdę ważnych 

rozmówców.

Własna wibracja

Nie przeszkadzać
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Przeglądanie zasobów sieci na naszych iUrządze-

niach jest bardzo przyjemne. Zdarza się, że spędzamy 

więcej czasu w przeglądarce na iOS niż przy kompute-

rze. Możliwość otwierania kolejnych kart w Safari jest 

bardzo wygodna. Otwieramy ich mnóstwo i czasem są 

to rekordowe liczby. Usuwanie tylu kart ręcznie było-

by istną katorgą. Warto więc zapamiętać, że wystarczy 

przycisnąć dłużej przycisk z ikoną zakładek w dolnej 

belce Safari w iPhonie, lub w górnym prawym rogu na 

iPadzie. Pojawi się wówczas monit, który pozwoli nam 

zamknąć wszystkie karty. Warto z niego skorzystać,  

by zachować porządek podczas przeglądania

Nasze telefony i tablety (zwłaszcza te starsze) też 

potrafią czasem złapać zadyszkę. Czujemy, że 

urządzenie mocno zwalnia i powoduje to znaczny 

dyskomfort. Dzieje się tak często, gdy wykorzy-

stana zostanie pamięć RAM urządzenia. Można 

oczywiście w takiej sytuacji zrestartować nasze 

urządzenie. Jednak jest to rozwiązanie czaso-

chłonne i niezbyt wygodne. Zamiast uruchamiać 

telefon ponownie, zajętą pamięć RAM możemy 

zwolnić w następujący sposób. Przytrzymujemy 

przycisk Usypiania. Gdy na ekranie pojawi się 

suwak z napisem Wyłącz naciskamy przy-

cisk Początek i przytrzymujemy go przez kilka 

sekund aż do pojawienia się Ekranu początko-

wego. Korzystajmy jednak z tego rozwiązania 

tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. 

Zamykanie wszystkich 
kart w Safari

Czyszczenie pamięci RAM
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Często zdarzają się nam sytuacje, w których nie możemy odebrać 

telefonu. Najlepszym sposobem jest szybkie wysłanie naszemu 

rozmówcy wiadomości, w której to wyjaśnimy. Możemy wtedy posłać 

jedną z domyślnych treści wiadomości sugerowanych przez system, 

bo nie mamy czasu na napisanie własnej. Warto zatem przygotować 

sobie własne, bardziej przyjazne szablony odpowiedzi, z których 

będziemy mogli skorzystać w takich sytuacjach.

Wystarczy przejść następującą ścieżkę: Ustawienia / Telefon / 

Odpowiedz wiadomością. Dotykając zawartych tam domyślnych 

komunikatów możemy podmienić je na własne. Po dokonaniu zmian 

podczas połączenia przychodzącego będziemy mogli wybrać przy-

gotowane przez nas wiadomości.

Nasze telefony to to nie tylko lista kontaktów i zbiór wiadomości. To częstokroć 

„nasze całe cyfrowe życie”. Warto zadbać o bezpieczeństwo danych zachowanych 

na naszym iPhonie. Aby utrudnić niepowołanym osobom dostęp do zawartości jego 

pamięci możemy zmienić domyślny cztero lub 

sześciocyfrowy kod na hasło alfanumeryczne. 

Wykorzystujące oprócz cyfr także litery i  inne 

znaki.

By to uczynić wystarczy przejść do aplikacji 

Ustawienia / Touch ID i kod / Zmień kod. Należy 

podać stare hasło a w momencie, kiedy pojawi 

się monit o wprowadzenie nowego kodu należy 

wcisnąć wyświetlający się zaraz nad klawiatu-

rą napis Opcje kodu. W ten sposób klikając na 

Własny do alfanumeryczny wybrać dowolne hasło. 

Możemy także wybrać własny kod numerycz-

ny bądź skrócić hasło do czterech cyfr. Jednak 

zdecydowanie odradzamy tę ostatnią możliwość.

Własne komunikaty  
odpowiedzi SMS

Kod alfanumeryczny
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3D Touch, który pojawił się w  iPhone 6s daje nam 

zupełnie nową jakość w obcowaniu z systemem iOS. 

Oprócz dodatkowych menu dla poszczególnych apli-

kacji pozwala na dostęp do dodatkowych możliwości 

w Centrum Sterowania wysuwanym z dołu ekranu. 

Dzięki tej funkcjonalności możemy lepiej wykorzy-

stać aplikacje znajdujące się tam najniższym rzędzie. 

Naciskając mocniej poszczególne ikony i wywołując 

działanie 3D Touch możemy dobrać się do dodatko-

wych opcji. I tak na przykład dostajemy możliwość 

regulacji jasności w Latarce. Możemy wywołać natych-

miast popularne czasy odliczania Minutnika, skopiować 

ostatni wynik z Kalkulatora bądź wybrać tryb działania 

Aparatu Fotograficznego. Wszystko to bez dodatkowe-

go zagłębiania się w menu.

Użytkownicy telefonów z 3D Touch 

mogą wykorzystać tę funkcjonalność 

w trakcie pisania i edytowania tekstu. 

Dociskając mocniej ekran na klawia-

turze systemowej, przełączamy się 

w  tryb gładzika. Klawisze znikają, 

a my dzięki temu możemy sterować 

kursorem i kierować go w dowolne 

miejsca na naszym tekście. Warto 

wiedzieć, że identyczny efekt może-

my wywołać na iPadzie. Pomimo 

faktu, że nie jest wyposażony w 3D 

Touch może wykonać taką samą 

funkcje. Wystarczy dotknąć klawia-

turę dwoma palcami i już możemy 

buszować kursorem po tekście.

Centrum Sterowania z 3D Touch

Poruszanie kursorem na iPadzie
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Zdarza się Wam czasem zostawiać iPhone’a w rękach dziecka 

lub osoby, której chcecie coś tylko zademonstrować i uniknąć 

buszowania po zawartości Waszego telefonu. Jest na to sposób. 

Nazywa się Dostęp nadzorowany. Dzięki niemu ograniczy-

my korzystanie z naszego urządzenia z systemem iOS tylko 

do jednego programu. Nie będzie można przejść do innego 

programu bez podania ustalonego Hasła bądź skorzystania 

z Touch ID. Można dokładnie sprecyzować, których przyci-

sków bądź gestów będziemy mogli skorzystać w tym trybie 

oraz ustalić limit czasu działania.

By uruchomić Dostęp nadzorowany należy przejść do aplikacji 

Ustawienia / Ogólne / Dostępność i przenieść się na sam dół 

listy opcji, gdzie znajdziecie tam zakładkę Dostęp nadzorowany. 

Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku Początek w działającej 

aplikacji tryb ten zostanie uruchomiony.

Wszyscy kochamy powiadomienia w iOS. Owszem, 

są bardzo przydatne i dzięki nim szybko docierają do 

nas informacje i przypomnienia. Gdy się nagroma-

dzą, robi się mały bałagan a usuwanie kolejnych grup 

powiadomień jest męczące. Z pomocą przychodzi 

nam 3D Touch. To bardzo przydatna funkcjonal-

ność. Dzięki niej w mgnieniu oka możemy pozbyć 

się masy powiadomień, które trafiają do nas każde-

go dnia.

Wystarczy „przydusić” mocniej ekran naszego 

telefonu na ikonie z  symbolem „x” pozwalającej 

usuwać powiadomienia by wywołać opcję, która 

pozwoli wymazać je wszystkie „hurtowo” z naszego 

urządzenia.

Dostęp nadzorowany

Wymazywanie wszystkich 
powiadomień
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Wielu Użytkowników systemu iOS denerwuje mocno 

rozbudowane menu aplikacji Ustawienia. Mieści ono 

opcje systemu operacyjnego oraz zainstalowanych 

aplikacji. Szukając odpowiedniej, często gubimy się 

w gąszczu nie zawsze intuicyjnie umiejscowionych 

funkcji. Zapominamy wtedy o  rzeczy oczywi-

stej a często ignorowanej. Wyszukiwarce. Jest ona 

dostępna także w Ustawieniach. Korzystanie z niej 

znacznie uprości poszukiwanie pożądanej przez nas 

opcji oszczędzając nasz cenny czas. Znajdziemy ją na 

tradycyjnie na szczycie ekranu głównego Ustawień. 

Aplikacja Zdjęcia posiada bardzo wiele ciekawych 

możliwości. Oprócz podstawowej edycji i korek-

cji daje nam możliwości oznaczania różnych 

elementów naszego zdjęcia. Często bowiem się 

zdarza, że chcemy „wyposażyć” je w dodatko-

wy zestaw informacji. I tak możemy na przykład 

narysować na nim dowolny kształt, zastosować 

powiększenie dowolnego detalu na zdjęciu bądź 

opatrzyć go napisem. To bardzo przydatne funk-

cje. Zwłaszcza popularna „Lupa”.

Oznaczenia wprowadzimy uruchamiając zdjęcie 

w trybie edycji a następnie naciskając przycisk 

z dodatkowymi opcjami. Tam znajdziemy ikonę 

Oznaczenia. Po jej kliknięciu mamy dostęp do 

narzędzi pozwalających na dowolne oznaczenie 

naszego zdjęcia.

Szybki dostęp  
do Ustawień

Oznaczanie zdjęć

ZDJĘCIE:
str. 43 © Anthony Boyd
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CHMUROWE SZTUCZKI IOS
ŁUKASZ BANASZAK

https://twitter.com/lukaszbanaszak6
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Z ilu usług chmurowych korzysta 
przeciętny użytkownik iOS?
Naturalnie nasza uwaga powędruje w kierunku iCloud Drive, ale... przecież jesz-

cze mamy współpracę z kolegami z pracy i szkoły. Dochodzą nam minimum dwie 

chmury: One Drive (tak, niektórzy korzystają z usług Microsoft) i Dropbox. W mojej 

opinii najbardziej hybrydowe usługi dla środowisk pracujących na iOS, macOS, 

Windows 10 i Linuksie.

Dostajemy liczne sygnały, że nasi czytelnicy zaliczają się do grona hybrydowych 

użytkowników: w biurze Surface Pro 4 i urządzenia z Androidem. Prywatnie iPhone, 

iPad bądź MacBook.

Wspólnym łącznikiem, pomiędzy tymi wszystkimi platformami są uniwersalne apli-

kacje i usługi chmurowe dostępne w App Store.

Jest również pewna wyższość mobilnego iOS, mianowicie w 2015 roku, w trakcie 

prezentacji nowych urządzeń Apple, Craig Federighi pokazał światu demo 3D Touch. 

Funkcji, która mocno intensyfikuje codzienne czynności.

Dostajemy dokumenty do dokończenia i wysłania z poziomu iPhone’a. Co możemy 

z tym dalej zrobić?
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iCloud Drive
iCloud Drive oferuje bazę biurową będącą namiastką stacjonarnego interfejsu macOS. 

W drodze przerzucimy i zmodyfikujemy dokumenty z biurka. Użytkownicy Apple są 

w bardzo komfortowej sytuacji. Natywny pakiet iWork, ściśle zintegrowany z chmu-

rą Apple sprawia, że do potrzeb prywatnych i służbowych nie potrzebujecie niczego 

innego (jeśli w waszej przestrzeni pracy dominuje ekosystem Apple).

Chmura z Cupertino 
łączy notatki, kalendarze, przypomnienia, aplikacje pakietów iWork i Life. Wchodząc 

w opcję, więcej widzimy możliwość współpracy z innymi osobami. Dodając współ-

pracowników, zyskamy cenny czas, który stracilibyśmy na żmudne rozmowy 

telefoniczne. Wspólnie, w czasie rzeczywistym przygotujemy sprawnie naprawdę 

dobrą prezentację (Keynote Apple to świetna aplikacja wyprzedzające inne o lata 

świetlne). Takie same możliwości dostaliśmy w każdej z aplikacji iWork: edytorze 

tekstowym (Pages) i Arkuszu kalkulacyjnym (Numbers). Teoretycznie otworzymy 

te same dokumenty, na Surface Pro 4 i w webowej wersji iWork.

One Drive
Aplikacja Microsoft to w mojej opinii najlepsze hybrydowe rozwiązanie dla iOS. 

Znakomity interfejs, bogactwo funkcji i ciągle uaktualnienia czynią z niej konkretne, 

absolutne narzędzie dla współczesnego pracownika. Z samej aplikacji edytujemy doku-

menty, zapraszamy osoby do współpracy nad wybranym plikiem i co najważniejsze, 
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jedna z ostatnich aktualizacji zapewniła support dla udostępnienia dokumentów 

Office 365 w wiadomościach Apple. Sprawdziliśmy to na własnej skórze z naczel-

nym Mój Mac Magazynu.

Dropbox
Dropbox dla macOS i iOS to wyjątkowo nieprzyjazna usługa chmurowa. Namiętnie 

pożera pamięć i potrafi przyprawić o zawrót głowy. Przekonałem się o tym na własnej 

skórze, kiedy naczelny udostępnił mi redakcyjny folder Dropbox. Aplikacja ściągnę-

ła wszystkie pliki na MacBook Air i pożarła wolne miejsce (takich kwiatków trudno 

szukać w One Drive i iCloud Drive).

Pomimo to aplikacja dla iOS posiada kilka przydatnych tricków. 3D Touch podpo-

wiada „w biegu” podgląd ostatnio otwieranych plików, wybór dokumentów offline, 

wyszukiwanie i udostępnianie zdjęć z rolki aparatu do chmury.

Tuż obok zeskanujemy dokumenty (wybierając docelowo, gdzie powinien trafić), 

prześlemy zdjęcia, a nawet utworzymy nowy plik w formatach zarezerwowa-

nych dla aplikacji Office 365. Ostatni dodatek to dobry substytut desktopowego  

systemu plików.

ZDJĘCIE:
str. 52 
© Cheryl Casey
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DYKTOWANIE W IOS.  
KRÓTKI PORADNIK
MAREK TELECKI
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To, że w ciągu ostatnich ponad 5 lat
(od premiery iPhone’a 4S) nie doczekaliśmy się asystenta Siri komunikującego się 

w naszym polskim języku, to kpina. Nigdy nie miałem żalu do Apple za wysokie ceny 

ich produktów, ale za to, że nie mogę skorzystać ze wszystkich funkcji, opcji, serwi-

sów i usług, które oferują np. w USA — już tak. Różnica między szarym Smithem 

i szarym Kowalskim nie ogranicza się do współrzędnych geograficznych i zasob-

ności portfela. Można się z zżymać, ale jeszcze wiele lat minie, nim (i jeśli w ogóle)  

ta sytuacja się zmieni. Tymczasem warto więc wykorzystywać to, co działa bez 

„partyzantki” w jak najszerszym zakresie.

Siri w wersji PL to niemowa 
Nie potrafi zinterpretować wyrażenia w języku polskim i mądrze na nie zareagować. 

Za to potrafi usłyszeć wszystko, co powiemy i zamienić to — gwoli ścisłości, bardzo 

sprawnie — w słowo pisane. Dyktowanie zapytania w mobilnym Safari, celu podróży 

w aplikacji Mapy, ważnej informacji w Notatkach, wiadomości iMessage lub e-maila, 

to przykładowe z zastosowań, które docenimy np. gdy mamy brudne / zajęte ręce 

lub uwagę skupioną na innej czynności (np. na prowadzeniu samochodu). Poza tym 

stworzenie tekstu w ten sposób trwa zwykle krócej niż mozolne wpisywanie i wyko-

nywanie autokorekty.

By możliwe było dyktowanie tekstu, spełnione muszą być dwa warunki:

 > opcja Włącz dyktowanie jest włączona (Ustawienia > Ogólne > Klawiatura),

 > iUrządzenie ma dostęp do sieci (uwaga: w przypadku iPhone’a 6s, iPhone’a 6 



58TEMAT MIESIĄCA

Plus, iPhone’a 7, iPhone’a 7 Plus oraz iPhone’a SE funkcja dyktowania nie wyma-

ga połączenia z Internetem).

By rozpocząć dyktowanie, 
należy stuknąć w klawisz dyktowania na klawiaturze ekranowej lub w polu wyszu-

kiwania i zacząć mówić. By zakończyć, stukamy w Gotowe. Jeśli tego nie zrobimy, 

iOS po kilkunastu sekundach sam dezaktywuje nasłuchiwanie. Kontynuacja dykto-

wania możliwa jest po ponownym naciśnięciu klawisza z ikonką mikrofonu, a jeśli 

zechcemy wstawić tekst lub zastąpić go, musimy wcześniej dotknąć odpowiedniego 

miejsca (w celu ustawienia punktu wstawiania) lub zaznaczyć zastępowany tekst.

Wstawianie znaku interpunkcyjnego, symbolu lub zmiana formatowania jest możli-

we w trakcie dyktowania. System rozpoznaje nazwy znaków oraz wybrane komendy 

(poniższe sprawdziłem, prawdopodobnie zadziałają również jeszcze inne):

 > apostrof ’

 > kropka .

 > przecinek ,

 > dwukropek :

 > średnik ;

 > wielokropek …
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 > myślnik —

 > ukośnik /

 > plus +

 > minus -

 > równa się =

 > małpa @

 > wykrzyknik !

 > znak zapytania ?

 > gwiazdka *

 > tylda ~

 > dolar $

 > cent ¢

 > funt £

 > jen ¥

 > otwórz podwójny cudzysłów / 

zamknij podwójny cudzysłów „”

 > nowy akapit

 > od nowej linii

 > od dużej litery (rozpoczynanie 

następnego wyrazu wielką literą)

 > włącz duże litery / wyłącz duże lite-

ry (rozpoczynanie każdego kolejnego 

wyrazu wielką literą)

 > wersaliki (zapisanie całego następnego wyrazu wielkimi literami)

 > włącz wersaliki / wyłącz wersaliki (pisanie wszystkich słów między poleceniami 

w całości wielkimi literami)

 > włącz tylko małe litery / wyłącz tylko małe litery (pisanie wszystkich słów między 

poleceniami w całości małymi literami)

 > włącz bez spacji / wyłącz bez spacji (pisanie serii wyrazów bez spacji)

 > uśmiechnięta buźka :-)

 > smutna buźka :-(

 > uśmiechnięta buźka z przymrużeniem oka ;-)

Mimo, że funkcja dyktowania w naszym języku nie jest tak dopracowana jak rozpo-

znawanie angielszczyzny, to działa naprawdę przyzwoicie i nie znam nikogo, na kim 

przetwarzanie głosu na tekst nie zrobiłoby wrażenia. Warto dodać, że taką możli-

wość posiadają również systemy OS X / macOS oraz watchOS.

ZDJĘCIE:
str. 56 © Anthony Boyd

https://support.apple.com/pl-pl/HT202584
https://support.apple.com/pl-pl/HT204943
https://www.anthonyboyd.graphics


60TESTY 60

 
AIRDROP,  
CZYLI JAK PRZESYŁAĆ PLIKI
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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W czasach „chmur” 
i portali społecznościowych bezpośrednie przesyłanie plików tylko pozornie zeszło 

na drugi plan. Nadal są sytuacje, w których najlepszą, a czasem wręcz jedyną możliwo-

ścią jest przesłanie pliku wprost pomiędzy urządzeniami. Na szczęście użytkownicy 

sprzętu Apple mają do dyspozycji AirDrop.

Od systemu macOS 10.10 możemy korzystać z dobrodziejstw AirDrop, również 

wymieniając pliki pomiędzy macOS a iOS. Jak to działa? W transmisji biorą udział 

Bluetooth oraz WiFi, dlatego oba muszą być włączone. Bluetooth jest używany przy 

wyszukiwaniu i uwierzytelnianiu urządzeń w otoczeniu, a WiFi podczas transferu. 

Urządzenia wymieniające pliki nie muszą być podłączone do sieci WiFi. Komunikacja 

odbywa się bezpośrednio pomiędzy nimi. Transfer jest na poziomie typowych pręd-

kości osiąganych przez WiFi łączących się urządzeń, a Apple nie podaje informacji 

o ograniczeniach w wielkości transmitowanych plików. Zdarzało mi się przesyłać 

ponad dziesięciogigabajtowe filmy.

Jak używać? 
Najpierw trzeba się upewnić, zaglądając w Centrum sterowania, czy AirDrop jest 

włączony. Mamy do dyspozycji trzy tryby: wyłączony, dostępny dla wszystkich oraz 
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dostępny tylko dla kontaktów. Ten ostatni zablokuje wszystkie próby połączeń od 

osób, których adresów nie mamy w książce. Aby coś wysłać, w iOS używamy ikon-

ki „Udostępniania” lub w niektórych programach: „otwórz w innych aplikacjach”. 

Ukaże się klasyczne menu udostępniania, a na jego szczycie po chwili (czasem po 

kilkunastu sekundach) pojawią się dostępne w naszej okolicy odblokowane (nieuś-

pione) urządzenia z włączonym AirDrop. Jeżeli będziemy przesyłać dane pomiędzy 

urządzeniami podłączonymi do tego samego konta, to odbiór i zapis pliku odbędzie 

się automatycznie bez zbędnych pytań. W innych przypadkach u odbiorcy pojawi 

się podgląd przesyłanych plików, nazwa wysyłającego oraz prośba o akceptację. 

W macOS wysyłanie można zainicjować w Finderze, klikając po lewej stronie okna 

w AirDrop, gdzie zobaczymy po chwili dostępne urządzenia, na które możemy nacią-

gnąć pliki do wysłania lub jak w iOS za pomocą menu, lub ikonki udostępniania.

Co możemy wysyłać? 
W zasadzie wszystko od zdjęć i filmów, przez dokumenty iWork, Office, linki, notat-

ki, lokalizacje z map po dane w formacie specyficznym dla konkretnej aplikacji. Pliki 

graficzne i filmowe są oczywiście przesyłane w oryginalnej jakości i rozdzielczości, 

bez stosowania żadnych kompresji stratnych.

Bezpieczeństwo usługi jest zapewnione na wiele sposobów. Dane podczas transmi-

sji są szyfrowane za pomocą TLS. Urządzenia muszą być odblokowane (używane 

z włączonymi ekranami) i znajdować się w pobliżu (kilka—kilkanaście metrów). 

Odbiorca zawsze jest pytany o zgodę na przyjęcie plików, chyba że oba urządzenia 

są podłączone do tego samego konta.

Polecam używanie AirDrop, bo jest wygodne, szybkie i bezpieczne oraz zachowuje 

poufność danych.

ZDJĘCIE:
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VOICEOVER  
I ZAZNACZANIE TEKSTU  
W MOBILNYCH IURZĄDZENIACH
PIOTR WITEK
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Mobilne iUrządzenia nigdy nie były postrzegane jako idealne narzędzia do pracy 

z tekstem. Wynika to zapewne z umiarkowanie wygodnego sposobu wprowadzania 

samych znaków alfabetu. Większość właścicieli tabletów i smartfonów używa ich 

przede wszystkim do konsumpcji wcześniej stworzonych i rozpowszechnionych 

treści. Sam jednak z własnego doświadczenia wiem, że w pewnych okolicznościach 

mobilne iUrządzenie doskonale sprawdza się jako wygodne narzędzie do tworzenia 

i edycji tekstów.

Tymczasem z wielu rozmów i zadawanych mi pytań wiem również, że osoby 

z dysfunkcją wzroku, używające na swych mobilnych iUrządzeniach programu 

odczytu ekranu VoiceOver, narzekają na trudności napotykane przy edycji tekstu.  

Są one związane głównie z zaznaczaniem tego ostatniego. A ponieważ bieżący numer 

MMM skupia się na rozwiązywaniu problemów użytkowników, poniżej podpowia-

dam, jak rozwiązać kwestię wygodnego i precyzyjnego zaznaczania tekstu.

A po co w ogóle zaznaczamy ten tekst? Pytanie trywialne, ale odpowiedzi jest całkiem 

sporo. Aby go skopiować, skasować, wyciąć, zastąpić, przenieść, zarchiwizować, 

udostępnić, sformatować itp., itd. Gdy się temu przyjrzymy bliżej, okazuje się, że 

zaznaczanie tekstu to nie jest coś, co może nam się przydać jedynie przy edycji 

dokumentów. Ale jak tego w ogóle dokonać bez pomocy wzroku?

Zaznaczanie tekstu z VoiceOver
Zacznijmy od tego, że mając włączony program odczytu ekranu VoiceOver, otworzy-

my sobie jakąś treść, którą będziemy chcieli zaznaczyć. Nie jest istotne czy będzie 

to tekst w polu edycyjnym, na stronie internetowej czy w dokumencie w rodzaju 

systemowej notatki.
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W kolejnym kroku, za pomocą dostępnych na wirtualnym pokrętle opcji nawiga-

cyjnych (znaki, wyrazy, wiersze), ustawiamy fokus VoiceOver na początku tekstu, 

który chcielibyśmy zaznaczyć. Przy okazji przypominam, że jeśli znajdujemy się 

w jakimś polu edycyjnym, to możemy szybko przenieść fokus VO na jego początek 

lub koniec, dwukrotnie stukając jednym palcem w ekran. Program odczytu ekranu 

poinformuje wtedy użytkownika o zmianie lokalizacji komunikatem „Punkt wsta-

wiania na początku” lub „Punkt wstawiania na końcu”.

Gdy fokus VoiceOver znajdzie się już w interesującym nas miejscu, na wirtualnym 

pokrętle ustawiamy opcję Wybór Tekstu. W tym momencie, wykonując gest prze-

ciągnięcia jednym palcem w górę lub dół, możemy wybrać jedną z kilku dostępnych 

wartości:

 > Wybór znaków,

 > Wybór wyrazów,

 > Wybór linii,

 > Zaznaczenie strony,

 > Zaznacz wszystko;

Jak nietrudno zgadnąć, każda z wymienionych pozycji stanowi potencjalny obszar 

zaznaczenia. Po ustawieniu się na którejś z nich, gest przesunięcia jednym palcem 

w prawo od lewej do prawej strony ekranu zwiększa obszar zaznaczenia o jedną 

z wybranych jednostek, a gest przeciągnięcia w lewo, zmniejsza zaznaczenie o tę 

samą wartość. W ten sposób możemy zaznaczyć kilka interesujących nas znaków, 

słów, wierszy czy stron. Jeśli skorzystamy z ostatniej pozycji, to jednym gestem 

zaznaczymy zawartość całego pola edycyjnego, otwartego dokumentu, notatki czy 

strony internetowej.

I gdy już mamy zaznaczony interesujący nas tekst, przestawiamy wirtualne pokrę-

tło na pozycję Edycja, a tam gestem przeciągnięcia jednym palcem w górę lub dół 

wybieramy jedną z dostępnych opcji. Warto jednak wiedzieć, że opcje te różnią się 

w zależności od miejsca, w którym sięgniemy do Edycji.

W przeglądarce internetowej, oprócz zwykłego kopiowania do schowka, dostępne 

będą dwie opcje, Udostępnij i Definicja. Pierwsza, zgodnie ze swoją nazwą, umoż-

liwia nam udostępnienie zaznaczonego tekstu np. na Twitterze. Druga pozwala 

sprawdzić definicję np. zaznaczonego wyrazu w słowniku dla danego języka.

Zwykłe pole edycyjne umożliwi nam dodatkowo jedynie wycięcie zaznaczonego 

tekstu. Za to jeśli znajdziemy się w polu edycyjnym wiadomości, do dyspozycji otrzy-

mamy jeszcze możliwość zastąpienia zaznaczonego tekstu, tekstem ze schowka.  

Ale to tylko ułamek możliwości, jakie pojawiają się w opcjach Edycji w takich aplika-

cjach jak Mail, Notatki czy Pages. Do naszej dyspozycji otrzymujemy tam możliwość 

formatowania zaznaczonego tekstu w rodzaju pogrubienia, podkreślenia, pochylenia, 

wstawiania znaczników cytowania, a nawet utworzenia list kontrolnych. Wystarczy 

dwukrotnie stuknąć jednym palcem w ekran, aby na zaznaczonym tekście wykonać 

wybraną akcję.
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Jednak aby to wszystko zadziałało, musimy wcześniej sprawić, żeby opcja Wybór 

Tekstu w ogóle znalazła się na wirtualnym pokrętle. Niestety domyślnie nie ma jej 

tam i aby ją włączyć, musimy się udać do odpowiednich ustawień w naszym iUrzą-

dzeniu. W tym celu korzystamy z następującej ścieżki:

Ustawienia / Ogólne / Dostępność / VoiceOver / Pokrętło

A gdy już znajdziemy się w ustawieniach wirtualnego pokrętła, musimy tam jedynie 

zaznaczyć opcję Wybór Tekstu.

Szybkie kopiowanie  
tekstu przez VoiceOver
Dla wszystkich użytkowników VoiceOver, którym powyższy opis wydał się zbyt 

skomplikowany, pociechą i pomocą może okazać się jeszcze jedna niespodzianka 

umieszczona w tym programie odczytu ekranu.

Po czterokrotnym stuknięciu w ekran trzema palcami VO skopiuje do schowka ostat-

nią kwestię wypowiedzianą przez jego syntezator mowy. Oznacza to, że jeśli np. 

korzystamy z nawigacji wyraz po wyrazie, to po czterokrotnym stuknięciu w ekran 

trzema palcami ostatnie wypowiedziane słowo zostanie skopiowane do schowka. 

W ten sposób kopiować można nazwy ikon na ekranie, nazwy aplikacji w AppStore, 

numery telefonów, adresy e-mail, hasła autoryzacyjne z wiadomości SMS czy nawet 

całe akapity tekstu.

Jak zwykle Apple oferuje rozwiązania dla bardziej i mniej wymagających użytkowni-

ków. Mam nadzieję, że korzystając z powyższego opisu, osoby z dysfunkcją wzroku 

również dla siebie znajdą optymalne sposo-

by ułatwiające im zarządzanie tekstem 

na mobilnych iUrządzeniach.
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KLAWIATURA W IOS  
JAKIEJ (CHYBA) NIE ZNACIE…
JAROMIR KOPP
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Jeszcze  
wiele czasu minie,

zanim klawiatury znajdą godnych następców. Wciąż komunikacja za pomocą tekstu, 

choć coraz częściej i pojedynczych znaków jest naszą codziennością. Dlatego — chce-

my czy nie — musimy „wydusić”, ile się da z dostępnych w naszych urządzeniach 

klawiatur. Mam nadzieję, że kilka z zamieszczonych tu podpowiedzi Was mile 

zaskoczy.

Nietypowe znaki 
Z pewnością wiecie, że przyciskając dłużej literę, wywołujemy menu z powiązany-

mi z nią znakami narodowymi, ale czy wiecie, że pod wieloma symbolami również 

kryją się niespodzianki? Np. pod kropką wielokropek, pod euro inne waluty, pod 

komputerowym cudzysłowem inne, w tym nasze polskie. Poszukajcie sami ukry-

tych symboli.

Znaki narodowe (polskie) na iPadzie możemy wprowadzać bez przytrzymywania 

litery, wystarczy, że przeciągniemy np. po znaku „a” palcem w górę, a „wskoczy” 

nam literka „ą”.

Aby wprowadzić jedną cyfrę, wystarczy przycisnąć symbol klawiatury numerycz-

nej i nie odrywając palca od ekranu przesunąć go nad odpowiednią cyfrę (znak), 

puszczając dopiero nad nim. Pojawi się on w miejscu kursora i od razu powrócimy 



69TEMAT MIESIĄCA

do standardowej klawiatury. Ta sama metoda użyta z klawiszem Podnośnik (Shift) 

pozwala na szybsze wprowadzenie dużej litery.

Nawigowanie po tekście  
za pomocą „lupy” 
każdy chyba zna: przytrzymujemy palec na tekście, który chcemy skorygować,  

że pojawi się „lupa”, przesuwamy kursor wraz z nią w odpowiednie miejsce i popra-

wiamy. Jednak posiadacze iPadów mogą przemieszczać kursor, nie odrywając ręki 

od strefy klawiatury, prawie jak myszką. Należy położyć dwa palce jednocześnie 

na klawiaturze, aż znikną litery. Od tego momentu, gdy choć jeden palec będzie na 

klawiaturze, możemy przesuwać kursor w dowolnie miejsce, zupełnie jak za pomo-

cą myszy komputerowej. Uwaga! Bardzo podobnie działa to na iPhonie z 3D Touch 

(6s, 7…). Przyciśnijmy mocniej klawiaturę palcem (jednym), a uzyskamy taki sam 

efekt jak na iPadzie dwoma palcami. Bardzo wygodne.

Czy wiecie, że 
do 17 czerwca 2009 r. w iOS nie było możliwości kopiowania i wklejania? Pojawiła 

się wraz z iOS 3. Aby z niej skorzystać, należy puknąć dwa razy w wybrane słowo 

(gdy klawiatura jest wyświetlona) lub przytrzymać palec (np. na stornach www), 

a zostanie ono zaznaczone i pojawi się menu kopiowania. Następnie za pomo-

cą „wąsów” dopasowujemy wielkość zaznaczenia i wybieramy opcję z menu. 

W ten sam sposób możemy np. w Notatkach zmienić styl tekstu (menu B/U)  
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lub włączyć czytanie. Puknięcie w pusty obszar (niezapisany) wywoła również to menu,  

co pozwoli wkleić zawartość schowka.

Są również alternatywne metody zaznaczania tekstu. Gdy przyciśniemy podczas 

pisania wyraz na ekranie i nie będziemy odrywać palca, ale przesuwać go, zazna-

czenie będzie przenoszone się na kolejne całe wyrazy.

Gdy chcemy skorygować zaznaczenie tekstu, często ciężko jest trafić palcem w „wąsa” 

ograniczającego strefy selekcji. Na szczęście wystarczy, że przyciśniemy zaznaczo-

ny tekst bardziej z lewej lub prawej strony, a będziemy przesuwać odpowiednio 

lewy lub prawy wąs.

Gdy w tekście trafi nam się błąd, możemy puknąć w oznaczone czerwonym węży-

kiem słowo, a pojawią się propozycje zastąpienia go innym, poprawnym.

Jeżeli autokorekta sprawi nam psikusa, wystarczy puknąć klawisz kasowania i gdy 

kursor pojawi się na końcu problematycznego wyrazu, zobaczymy „dymek” z wpisa-

nym przez nas wyrazem (uznanym przez klawiaturę za niepoprawny) wraz z innymi 

propozycjami.

W systemie możemy mieć włączone 
wiele klawiatur, dla różnych języków oraz znaków np. Emoji. Dodaje się je 

w Ustawienia -> Ogólne -> Klawiatura -> Klawiatury. Aby je przełączać podczas 

pisania, pukamy w symbol globusa na klawiaturze. Zmiana będzie sygnalizowana 

wyświetleniem nazwy klawiatury na klawiszu Odstęp. Jednak gdy mamy klawia-

tur kilka, jest wygodniejsza metoda ich przełączania. Przyciśnijmy dłużej globus, 

a pojawi nam się menu z dostępnymi klawiaturami i ich opcjami.
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Wiecie, że w iOS jest „Undo”, czyli „Cofnij”? Jeżeli nie wyłączyliśmy tej opcji w usta-

wieniach dostępności, to potrząśnięcie iPhone’em (iPadem) wywołuje menu 

z zapytaniem o cofnięcie ostatnich zmian.

Gdy pisanie nas znudzi, możemy tekst dyktować! Jeżeli przy klawiszu Odstęp (spacja) 

nie mamy symbolu mikrofonu, to należy dyktowanie włączyć we wspomnianych 

wcześniej ustawieniach klawiatur, dalej pukamy w mikrofon i dyktujemy tekst.  

Po skończeniu sprawdzamy, czy wszystko zostało zrozumiane, ewentualnie nano-

simy poprawki i gotowe! Uwaga: brak symbolu mikrofonu może oznaczać również 

brak połączenia internetowego, z którego dyktowanie korzysta.

Czy wiecie, że za pomocą menu „copy & paste” można osiągnąć często więcej? 

Przykładem niech będzie wklejanie w tekst notatek czy e-maili zdjęć skopiowa-

nych w innych programach. W Mail można również z pomocą tego menu dodawać 

zdjęcia i filmy z biblioteki. Zwróćcie uwagę, że to menu często nie mieści się całe 

na ekranie i dodatkowe opcje ukrywają się za strzałkami na jego końcach.

Plusy dają więcej możliwości
Jest kilka powodów, dla których wybieram iPhone „x size”. Jednym z nich jest 

tryb poziomy i  znacznie bardziej rozbudowana w  nim klawiatura, w  której 

„pod palcem” mamy dodatkowe znaki oraz skróty do najczęściej wykonywa-

nych czynności. Pamiętajcie również, że od kilku wersji iOS możemy dodawać 

niesystemowe klawiatury pobierane z App Store, a  jest ich spory wybór (choć 

żadna nie urzekła mnie bardziej od systemowej). Osobną kwestią jest używa-

nie klawiatur sprzętowych, ale to już wykracza poza temat tego artykułu.  

Miłego, szybkiego i bezbłędnego pisania życzy Wam Mac Wyznawca.

ZDJĘCIE:
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DR. CLEANER
MAREK TELECKI
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Podobno sterylność  
nie zawsze wychodzi na dobre, 
ale o porządek i higienę warto dbać. Dotyczy to również naszych ulubionych urzą-

dzeń. Mimo iż iOS nie należy do systemów, które z cennej przestrzeni dyskowej 

smartfonów i tabletów kradną najwięcej, a Apple ustaliło w końcu minimalną pojem-

ność w swoich produktach na 32 GB, to nadal możemy doświadczyć sytuacji, gdy 

okaże się, że nie mamy wystarczającej ilości miejsca, by nagrać dłuższy film lub 

zainstalować nową grę.

Mój pierwszy iPhone zakupiony w 2008 roku miał 16 GB. Aktualny — iPhone 5s 

— ma tyle samo. I mimo że muzykę odtwarzam w streamingu, nie gram praktycz-

nie wcale i ograniczyłem ilość apek do niezbędnego minimum, nie pstrykam zbyt 

często zdjęć ani nie kręcę filmów, to coraz częściej oglądam komunikaty o braku 

miejsca i sugestię systemu, co zrobić, by nieco przestrzeni odzyskać.

Na każdą platformę prędzej czy później tworzone są programy narzędziowe, które 

za użytkownika dbają o stan jego urządzeń. Firma Trend Micro Inc., znana m.in. 

z oprogramowania antywirusowego, wypuściła na macOS oraz iOS aplikację, której 

zadaniem jest konserwacja przestrzeni dyskowej.

Wersja Dr. Cleaner na iOS wykonuje dwie proste czynności:

 > usuwa pliki, które tworzone są dynamicznie, w tym: śmieci, pliki tymczasowe 

programów, pamięć podręczną (cache),

 > skanuje rolkę apki Zdjęcia w poszukiwaniu duplikatów i nagrań wideo o dużej 

wielkości oraz pozwala wybrane usunąć.

https://itunes.apple.com/pl/app/dr-cleaner-elite-disk-memory-system-optimizer/id1092417256?l=pl&mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/dr-cleaner/id1156773866?l=pl&mt=8
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WITRYNA
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YDr. Cleaner

Bezpłatny

www.appletuner.trendmicro.com

 + Estetyczny wygląd
 + Stabilność i skuteczność działania
 + Brak reklam

 − Brak zaawansowanych 
opcjiNAZWA

CENA

OCENA

Powyższe działania mogą odzyskać — według zapewnień autorów — nawet do 2 GB 

przestrzeni. Oczywiście zależy to w dużej mierze od naszej aktywności, tj. jak często 

instalujemy i usuwamy apki, jak intensywnie korzystamy z przeglądarki WWW oraz 

aplikacji społecznościowych itp.

W App Store znajdziemy wiele produktów o podobnym przeznaczeniu i działaniu, 

jednak znakomita większość tych darmowych serwuje reklamy. Osobiście mam 

wyjątkową awersję do wszelakich, a zwłaszcza nachalnych przejawów marketingu 

i gdy tylko istnieje taka możliwość, płacę za usunięcie wszelkich treści reklamo-

wych w apkach, których często używam. Trend Micro Incorporated udostępnia  

Dr. Cleaner bezpłatnie bez reklam. Miło.

Czy apka posiada jakieś wady?
I tak, i nie. Nie, ponieważ robi to, o czym informują autorzy. I robi to sprawnie. 

Tak — bo nie udostępnia użytkownikowi zaawansowanych opcji, np. możliwości 

podglądu, które aplikacje najbardziej śmiecą, nie umożliwia czyszczenia na różnym 

poziomie, nie oferuje opcji selektywnego wyboru, czego faktycznie chcemy się 

pozbyć. Niby tak właśnie ma być, „po applowemu”, bez geekowskich detali. Ja jednak 

odczuwam pewien niedosyt, a moja ciekawość sięga dalej niż pobieżne informacje 

podsumowujące.

ZDJĘCIE:
str. 73 © Anthony Boyd
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Wielu z nas decyduje się na wersje iUrządzeń z podstawową ilością pamięci na 

dane. Sam dopiero jesienią 2015 zakupiłem pierwszego iPhone’a o większej niż  

8 czy 16 GB pamięci Flash, więc wiem, jak trzeba się nagimnastykować, aby zmieścić 

przynajmniej najpotrzebniejsze programy i dane. Są na szczęście programy, które 

przyjdą nam z pomocą. Jednym z nich jest iMyfone Umate dostępny na macOS oraz 

Windows.

iMyfone Umate — jak to działa?
Po podłączeniu kablem USB iPhone’a (iPada) do komputera (urządzenie musi być 

„zaufane”) mamy informację, kiedy ostatnio używaliśmy z nim programu i suma-

rycznie, ile Umate już miejsca uwolnił do tej pory z naszych urządzeń. Włączamy 

skanowanie. Trwa to dłuższą chwilę, ale zazwyczaj krócej niż pesymistyczna progno-

za wyświetlana na ekranie. Po sprawdzeniu otrzymujemy raport z informacjami, 

ile i na czym możemy oszczędzić. Opcji jest kilka.

Pliki śmieciowe jak crash logi, pamięć tymczasowa zdjęć, pobierania, aplikacji itp. 

Można się ich pozbyć bez większych konsekwencji, chyba że akurat logi systemu 

są nam potrzebne do diagnozy serwisowej.

Pliki tymczasowe mogą zajmować dużo pamięci, ale jeżeli mamy w urządzeniu jesz-

cze sporo wolnego miejsca, to pozbycie się ich może zająć więcej czasu. Im mniej 

wolnej przestrzeni, tym szybciej proces przebiega, wiąże się to z tym, że Umate 

zapełnia pamięć iPhone, czym wymusza na systemie kasowanie plików tymczaso-

wych. Przy 20 GB wolnego miejsca może zająć to nawet 30 minut. Często zdarza 

się, że choć program podaje zerową ilość danych, jakie możemy przy zastosowaniu 

tej opcji oszczędzić, to użycie jej przynosi zauważalne efekty, lepsze niż te, którymi 

program chwali się po zakończeniu zabiegu.
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Ciekawie zrobiono opcję 
uwalniania miejsca zajmowanego przez zdjęcia. Mamy dwie możliwości. Możemy 

„przekompresować” pliki do ich mniejszej postaci lub skasować je całkiem. W obu 

przypadkach Umate zawsze robi kopię oryginałów na dysk komputera. Jeżeli używa-

my Biblioteki zdjęć iCloud i optymalizacji, to możemy oszczędzić tylko na plikach, 

które są w pamięci urządzenia.

Lista dużych plików zawiera zazwyczaj filmy ze „Zdjęć”, ale pozwala to na szyb-

kie namierzenie tych, które zajmują najwięcej miejsca. Jeżeli decydujemy się  

na usunięcie, również najpierw zostanie wykonana ich kopia na dysk komputera.

Ostatnia opcja pokrywa się trochę z dostępnym w Ustawieniach iOS „zarządzeniem 

dyskiem”. Możemy sprawdzić, jakie aplikacje zajmują najwięcej miejsca i pozbyć 

się ich, nie dotykając iPhone.

Podsumowując: iMyfone Umate pozwolił zaoszczędzić więcej miejsca niż wszystkie 

znane mi do tej pory metody. Dodatkowo co jakiś czas zrobiona drobna kosmetyka, 

jak pozbycie się zalegających plików tymczasowych, logów i innych danych śmie-

ciowych może usprawnić pracę systemu, a jeśli nie to, na pewno uwolni miejsce  

na nowe zdjęcia, filmy czy aplikacje.

WITRYNA

CE
CH

YiMyfone Umate

19,95 $

www.imyfone.com

 + Dbałość o bezpieczeństwo danych
 + Prosta obsługa, czytelny interfejs
 + Duże jak na „zamknięty system” iOS 

możliwości.

 − Brak możliwości wyłą-
czenia tworzenia kopii 
przed kompresją i kaso-
waniem zdjęć.

NAZWA

CENA

OCENA
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Wygodna i kompletna  
obsługa iPhone’a 
nie wymaga już komputera ani aplikacji iTunes, która ma równie wielu zwolenni-

ków co przeciwników. Kiedyś zaciekle broniłem tego multimedialnego kombajnu, 

jednak od dłuższego czasu zmiany, które wprowadzają programiści Apple w iTunes 

(jak również w apce Muzyka na iOS) odbieram zdecydowanie negatywnie. Gdzieś 

zaginęła intuicyjność, wygoda użytkowania, a na dokładkę usunięto lub skutecznie 

ukryto przydatne opcje.

Synchronizacja usług w chmurze, archiwizacja iCloud, streaming multimediów, 

uaktualnienia OTA — to wszystko uwolniło nas od konieczności podłączania iUrzą-

dzeń do komputera za pomocą kabla, który sam wykorzystuję dziś już praktycznie 

tylko do ładowania.

Przenoszenie zawartości z jednego urządzenia z systemem iOS na drugie jest proste, 

szybkie i wygodne, o  ile zadowala nas kopia 1:1. Skopiowanie zdjęć i nagrań wideo   
też nie sprawi nikomu problemu.

Co robić, gdy zechcemy inne dane zapisać na dysk komputera lub przeprowadzić 

selektywną archiwizację wybranych informacji? Jeśli posiadamy Maca i sprawa 

dotyczy naszego iPhone’a (posiadamy konto iCloud skonfigurowane z tym samym 

Apple ID), to np. w aplikacji Wiadomości zaznaczoną rozmowę wydrukujemy do 

pliku PDF. Podobnie będzie w przypadku eksportu Notatek. Ale już historii rozmów 

telefonicznych czy odwiedzonych w mobilnym Safari witryn tak łatwo nie zapiszemy 

https://support.apple.com/pl-pl/HT201269
https://support.apple.com/pl-pl/HT201302
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do plików. Kopiowania informacji z urządzenia zsynchronizowanego z inną biblio-

teką iTunes też w prosty sposób nie przeprowadzimy.

Tutaj z pomocą przychodzi aplikacja PhoneView firmy Ecamm. Produkt rozwi-

jany jest od prawie dekady i zgodnie z informacją, jaką znajdziemy na witrynie 

produktu — gwarantowane są dożywotnie uaktualnienia. PhoneView nabyłem 

w paczce MacHeist 3 w kwietniu 2009 roku i nadal otrzymuję bezpłatne aktualizacje.  

To mocny argument uzasadniający zakup aplikacji, której cena do najniższych nie 

należy.

Na co pozwala PhoneView?
 Oto lista możliwości:

 > drukowanie i zapisywanie do pliku (PDF, tekst, CSV lub XML) SMSów, rozmów 

apek: Wiadomości oraz WhatsApp,

 > zapisywanie nagrań poczty głosowej (voicemail) na dysk komputera — o ile 

operator taką funkcję udostępnia,

 > eksportowanie historii połączeń telefonicznych, połączeń głosowych WhatsApp 

oraz audio / video FaceTime,

 > kopiowanie kontaktów (jako pliki .vcf),

 > kopiowanie notatek (jako pliki .rtf),

 > eksportowanie zakładek oraz historii odwiedzonych witryn z mobilnego Safari 

( jako osobne pliki / łącza html),

 > przeglądanie zawartości iPhone’a lub iPada w trybie dysku,
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 > dostęp do muzyki przechowywanej na urządzeniu, możliwość skopiowania 

plików oraz dodania do biblioteki iTunes,

 > dostęp do filmów / wideo / teledysków przechowywanych na urządzeniu oraz 

możliwość skopiowania plików na komputer / dodania do biblioteki iTunes,

 > dostęp do książek przechowywanych na urządzeniu oraz możliwość skopiowa-

nia tychże na komputer / dodania do biblioteki iTunes / iBooks,

 > dostęp do podcastów przechowywanych na urządzeniu oraz możliwość skopio-

wania ich na komputer i dodania do biblioteki iTunes,

 > dostęp do dźwięków własnych dzwonków zachowanych na urządzeniu oraz 

możliwość skopiowania na dysk lub dodania do biblioteki iTunes,

 > dostęp do zrobionych zdjęć, pobranych obrazów i wykonanych nagrań wideo, 

można przeglądać rolkę aparatu, ulubione, ostatnio usunięte, zdjęcia ze 

Strumienia zdjęć (!) oraz zapisane z aplikacji WhatsApp, media te można auto-

matycznie dodać również do biblioteki programu Zdjęcia,

 > kopiowanie notatek głosowych (voice memos), można automatycznie dodać do 

biblioteki iTunes,

 > automatyczne archiwizowanie wiadomości, historii połączeń oraz wiadomości 

poczty głosowej,

 > wyszukiwanie wiadomości, historii połączeń oraz wiadomości poczty głosowej 

kopii zapasowych iTunes,

 > przeglądanie zainstalowanych aplikacji,

 > zakładanie katalogów na iPhonie / iPadzie oraz kopiowanie plików na urządzenia.

Na mnie powyższy zestaw robi wrażenie. Zdecydowanie najbardziej doceniam 

szybkie, łatwe i  wygodne kopiowanie rozmów Wiadomości, historii połączeń  
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WITRYNA

CE
CH

YEcamm PhoneView

29,95 $

www.ecamm.com

 + Działanie po USB oraz WiFi
 + Możliwość zakładania katalogów i kopio-

wania plików do urządzenia
 + Przeglądanie kopii zapasowych iTunes

 − Wysoka cena
 − Brak możliwości skopio-
wania apek z urządzenia

NAZWA

CENA

OCENA

oraz odwiedzonych witryn. Dużo łatwiej takie informacje przeglądać i zarządzać 

nimi z poziomu komputera.

Należy pamiętać, że choć skopiujemy z urządzenia multimedia pobrane z serwi-

su Apple Music oraz sklepu iTunes, to muzykę i filmy zabezpieczone DRM da się 

odtworzyć w programach QuickTime Player oraz iTunes tylko na autoryzowanych 

komputerach.

Nie bardzo rozumiem zasadność istnienia zakładki Apps. Poza wyświetleniem 

listy zainstalowanych w urządzeniu, nie da się zrobić nic więcej: ani skopiować gry 

czy programu na dysk komputera, ani przeglądać dokumentów (które normalnie 

znajdziemy w odpowiedniej sekcji iTunes gdy klikniemy Ustawienia > Programy > 

Udostępnianie plików, dla wybranego urządzenia).

Ecamm PhoneView dostępny jest wyłącznie na platformę Mac i wymaga systemu 

OS X w wersji 10.6 lub nowszej (min. 10.8 dla pełnego wsparcia iOS 10.x). Pracuje 

z iPhone’em, iPadem oraz iPodem touch podłączonymi do komputera przewodem 

USB lub komunikującymi się bezprzewodowo — o ile zaznaczyliśmy opcję synchro-

nizacji przez WiFi w Podsumowaniu i zastosowaliśmy zmiany. Na stronie programu 

dostępna jest ograniczona czasowo (7 dni) wersja próbna, niestety, nie oferująca 

pełnej funkcjonalności, ale pozwoli podjąć decyzję o zakupie. Ewentualne wątpliwo-

ści powinny rozwiać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na stronie wsparcia.

ZDJĘCIE:
str. 79 © Anthony Boyd
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Muzyka jest częścią naszego życia. Czasem wystarczy, gdy pobrzmiewa w tle. Bywa 

jednak, że chcemy się nią delektować i wyciągnąć z materiału muzycznego wszystko, 

co tylko się da. Wiele oczywiście zależy od samych plików dźwiękowych i sprzętu, 

na którym ich słuchamy. Jeśli jednak wykorzystujemy nasz komputer jako źródło 

dźwięku i mamy wysokie wymagania co do jakości, powinniśmy się zainteresować 

programem Audirvana Plus w niedawno zaprezentowanej wersji trzeciej.

Audirvana Plus 3
to odtwarzacz muzyczny zorientowany na przekazywanie dźwięku w jak najlepszej 

jakości. Zastosowane w nim technologie mają na celu wyprowadzenie z naszego 

komputera idealnego sygnału, bez żadnych zniekształceń. Pozwala na wyłączenie 

wszelkich usług systemowych pracujących w tle, mogących wpłynąć negatywnie na 

dźwięk. Zapobiega również uruchamianiu jakichkolwiek dźwięków pochodzących 

z innych aplikacji, a utwory ładowane są bezpośrednio do pamięci RAM komputera.

Z programu możemy korzystać na dwa sposoby. W trybie integracji z iTunes, który 

pozwala wykorzystywać zalety organizacji plików aplikacji Apple przy jednoczesnej 

poprawie jakości dźwięku. Drugi tryb to klasyczny i schludny interfejs programu. 

Pozwala na stworzenie własnej biblioteki muzycznej i playlist. Nie ma tu już żadnych 

ograniczeń związanych z formatem i rozdzielczością plików. Audirvana Plus 3 

obsługuje wszystkie popularne formaty audio z ekstremalnymi plikami wysokiej 

rozdzielczości. Program wspiera w tym momencie dwie platformy streamingowe: 

Qobuz i Tidal. Z czego tylko ostatnia jest dostępna w Polsce.
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Producent od lat  
stale rozwija swój program, 
wprowadzając kolejne rozwiązania pozwalające cieszyć się doskonałą jakością 

dźwięku. Tak też dzieje się w najnowszej obecnej wersji aplikacji. Zaimplementowano 

w niej dekoder MQA. Technologia MQA (Master Quality Authenticated) to nowy 

standard zweryfikowanej bezstratnej kompresji plików dźwiękowych o wysokiej 

rozdzielczości. Dzięki niemu można mieć pewność, że słyszymy dokładnie to, co 

artysta nagrał w studiu. Pozwala zachować dźwięk o praktycznie nieograniczonej 

jakości w małym pliku. Sprawdza się doskonale w streamingu i stosuje je z powo-

dzeniem Tidal. Dzięki wspierającemu dekodowanie silnikowi audio Audirvana 

Plus przynosi słyszalną poprawę jakości odtwarzania w zastosowaniu tych plików. 

Program pomaga nam wykrywać zgodne z MQA urządzenia, które podłączamy do 

naszego komputera. Dzięki temu wykorzystujemy w pełni potencjał tego standardu.

Mimo że obsługa programu jest prosta i intuicyjna, można pokusić się o dodatkowe 

udogodnienie. A mianowicie pilot zdalnego sterowania aplikacją. jest to aplikacja na 

iOS niestety dodatkowo płatna. Kosztuje 9,99 euro, ale jej zakup uwolni nas od stero-

wania Audirvaną na komputerze. Może się przydać, gdy nasz Mac jest serwerem 
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YAudirvana

79,00 €

www.audirvana.com

 + Jakość dźwięku
 + Prostota obsługi
 + Dobre wsparcie

 − Brak wsparcia dla Apple 
Music i SpotifyNAZWA

CENA

OCENA

multimediów lub leży poza zasięgiem naszej dłoni. iPhone lub iPad staje się wtedy 

pilotem do całej naszej biblioteki muzycznej oraz zasobów serwisów streamingo-

wych. Wystarczy raz spróbować i trudno bez niego później funkcjonować.

Dźwięk prezentowany w Audirvanie Plus robi dużą różnicę. Już w pierwszym 

kontakcie z naszą biblioteką muzyczną jest inaczej. Lepiej. Nagrania stają się przej-

rzyste, jak gdyby jakaś magiczna ściereczka zmiotła kurz z naszych plików. Pełna 

subtelnych detali, szeroka i głęboka scena muzyczna z dobrą separacją instrumen-

tów. Wszystko to okraszone świetnym, głębokim mocnym basem i krystalicznymi 

gładkimi wysokimi tonami. Odtwarzacz doskonale współpracuje z Tidalem HiFi 

dzięki temu możemy cieszyć się doskonale brzmiącym dźwiękiem ze streamin-

gu. Mam cichą nadzieję, że Apple Music doczeka się wersji z dostępem do plików 

w bezstratnej jakości i wsparcia od producenta Audirvany.

Podsumowując, 
Audirvana Plus 3 to doskonały odtwarzacz muzyczny dla macOS. Wyróżnia go 

doskonałe brzmienie, szerokie możliwości konfiguracji oraz wsparcie streamingu. 

Choć w tym momencie jest to na naszym rynku tylko Tidal, wierzę, że to się nieba-

wem zmieni. Polecam skorzystać z 15-dniowej wersji testowej dostępnej na stronie 

producenta (zwłaszcza w połączeniu z usługą Tidal Hi-Fi) Warto bowiem przeko-

nać się osobiście i na własnych uszach o wartości programu. Jestem przekonany, 

że niektórzy z Was zostaną z Audirvaną Plus na dłużej.

ZDJĘCIE:
str.  fotolia.com 
© Tomasz Zajda

https://audirvana.com




89TESTY 89

NETATMO 
INTELIGENTNY DOM CZ. II
AKCESORIA WEATHERSTATION
KUBA BARAN



90PORADY 90TESTY

Zakup stacji pogodowej Netatmo pozwala na śledzenie szerokiego spektrum pomia-

rów, które dotyczą zarówno warunków panujących w domu, jak i na zewnątrz. Jeżeli 

nie mieliście styczności z tym produktem, to zachęcam do przeczytania mojego 

artykułu na ten temat w poprzednim numerze naszego magazynu. Muszę przyznać, 

że apetyt rośnie w miarę jedzenia i przeglądając portfolio produktów tego francu-

skiego producenta, trudno oprzeć się potrzebie rozbudowy swojej prywatnej stacji 

meteorologicznej. Czy nie chcielibyście wiedzieć, ile rzeczywiście deszczu spadło 

w ostatnim czasie w Waszym ogrodzie? A może zastanawia Was aktualna prędkość 

wiatru? Netatmo daje możliwość szybkiej odpowiedzi na takie pytania dzięki dodat-

kowym modułom, które możecie dokupić i w prosty sposób dołączyć do systemu.

Urządzenia, do czego ta francuska firma zdążyła mnie już przyzwyczaić, cechu-

je wysoka jakość wykonania i  wygląd, któremu niełatwo cokolwiek zarzucić. 

Komunikują się one ze stacją bazową przy pomocy fal radiowych, co powinno 

zapewnić zasięg sięgający 100 metrów. Powoduje to, że ich rozmieszczenie w więk-

szości przypadków nie powinno sprawić najmniejszych problemów.

Netatmo Wind Gauge
Pierwszym z urządzeń, jak już wspomniałem, jest czujnik wiatru. Urządzenie 

zapewnia informacje dotyczące prędkości wiatru oraz jego kierunku. Pomiar jest 

wykonywany przy użyciu przetworników ultradźwiękowych. Emitują one ciągły 

sygnał, którego wariacje powodowane ruchem powietrza pozwalają na odczyt 
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potrzebnych danych z wysokim współczynnikiem dokładności. Zebrane informa-

cje są przekazywane do jednostki centralnej i prezentowane w aplikacji Netatmo. 

Poza aktualnym stanem widoczna jest również siła porywów i najwyższa zmierzona 

danego dnia prędkość wiatru.

Tu pojawia się pytanie, w czym poza własną świadomością mogą nam pomóc takie 

dane. Zasadniczo ilość zastosowań ogranicza jedynie nasza wyobraźnia. Pierwszym 

udogodnieniem jest świadomość rzeczywistej odczuwalnej temperatury na zewnątrz. 

Prognoza może nas w tej kwestii rozczarować, tutaj mamy rzeczywisty pogląd na 

sytuację. Szczególnie przydatne będzie także powiadomienie w sytuacji, kiedy 

prędkość wiatru przekroczy zadaną wartość. Może to być sygnał, że należy zebrać 

z ogrodu wszelkie przedmioty, które mogą udać się w niekontrolowaną podróż pod 

wpływem porywu wiatru.

Przed zakupem musicie mieć świadomość, że niezwykle ważne jest umiejscowienie 

modułu. Dla zachowania właściwych pomiarów musi być ono umieszczone około 

jednego metra nad linią dachu Waszego domu. Służy to odizolowaniu od wszelkich 

zawirowań powietrza, które mogą powodować przekłamania odczytów. Dodatkowo 

istotna jest łatwość dostępu do urządzenia. Co prawda baterie powinny wystarczyć 

na dwa laty pracy czujnika, co ogranicza potrzebę ich wymiany do minimum, jednak 

warto pomyśleć o tym już na etapie montażu, aby później ta czynność nie stanowi-

ła wielkiego problemu. Poza tym należy ustawić urządzenie w kierunku północy. 

Pomoże w tym aplikacja kompasu w Waszych iPhone’ach.
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Netatmo Rain Gauge
Czujnik deszczu to drugie urządzenie, które możemy sparować ze stacją pogodo-

wą Netatmo. To niezwykle proste urządzenie pozwala śledzić bieżącą ilość opadów 

atmosferycznych w postaci milimetrów opadu na godzinę oraz to, ile wody zaku-

mulowało się w ciągu ostatniej doby. Jednocześnie wyświetlana jest prognozowana 

ilość opadów, co pozwala na śledzenie dokładności przewidywań synoptyków 

w konfrontacji z realnymi odczytami.

Dla posiadaczy ogrodów urządzenie to stanowi doskonałe źródło informacji.  

Po szybkim zerknięciu w zebrane dane widać jak na dłoni, czy powinniśmy pomy-

śleć o podlewaniu naszych roślin. Dodatkowo świadomość tego, jak podmokły 

może być grunt, na pewno ułatwi wiele decyzji związanych z bieżącymi pracami. 

Z drugiej strony informacje o opadach mogą przydać się dla przykładu biegaczom. 

Często poza miastem trasy biegowe to głównie „gruntówki”. Dzięki tym danym 

wybór trasy, w której nie ugrzęźniemy, mając na uwadze to, ile ostatnio w okolicy 

spadło deszczu, na pewno będzie ułatwiony.

Umiejscowienie czujnika deszczu jest zdecydowanie prostsze niż wspomnianego 

wiatromierza. Zaleca się, aby był on oddalony o trzy metry od najbliższych zabudo-

wań oraz drzew, dodatkowo powinien się znaleźć od 0,5 do 1,5 metra nad ziemią. 

Myślę, że tutaj nie pojawią się żadne problemy ze znalezieniem odpowiedniego 

miejsca.
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Podsumowanie
Zastosowanie dodatkowych modułów, gdy się ma Netatmo Weather Station, pozwa-

la na pełne wykorzystanie możliwości stacji. Aplikacja, którą zapewnia producent, 

prosto i czytelnie agreguje wszystkie zebrane dane, co pozwala na szybką i sprawną 

analizę bieżącej i historycznej sytuacji pogodowej. Nie da się ukryć, że opisywane 

tutaj urządzenia mają rację bytu głównie w przypadku domów, które są otoczone 

ogrodem. W takim przypadku stanowią wyjątkowo przydatne uzupełnienie zestawu.

To, co przekonuje mnie najbardziej, to możliwość weryfikowania rzeczywistych 

danych. Z mojego doświadczenia wynika, że prognozy zupełnie nie oddają prawdzi-

wego stanu. Mając na uwadze coraz częstsze zastosowanie automatyzacji naszych 

domów, poleganie na nich nie przyniosłoby pożądanych skutków. Wystarczy wyobra-

zić sobie zautomatyzowany system nawadniania trawnika. Gdy mamy pewność co 

do ilości wody, która spadła w naszym ogrodzie, nie istnieje ryzyko podjęcia złej 

decyzji: uruchomienia lub wstrzymania tego systemu w ciągu dnia. To tylko jeden ze 

scenariuszy, który przychodzi mi do głowy w pierwszej kolejności. Mając tak dużą 

ilość danych, jesteśmy w stanie podejmować takich inteligentnych decyzji znacznie 

więcej. Ostatecznie mamy do czynienia z sytuacją realną, nieprognozowaną.

Wszystkim, którzy złaknieni są informacji dotyczących wiatru i opadów w swoim 

najbliższym otoczeniu, zdecydowanie polecam zakup opisywanych tutaj modułów. 

Firma Netatmo pokazuje dobitnie, że nie zamierza pozostawiać dla konkurencji miej-

sca w tym segmencie. Zarówno jakość wykonania, jak i komfort korzystania są tu na 

najwyższym poziomie.

Produkty  

NETATMO  

są dostępne na:

www.salonydenon.pl

https://www.salonydenon.pl/pl/MM/Marki/NETATMO
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D-LINK OMNA 
PIERWSZA KAMERA HOMEKIT
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych rzeczy, o którą zabiegamy. To również 

główny powód coraz częstszego sięgania po urządzenia monitorujące nasz dom. 

Firma D-Link może pochwalić się pierwszą kamerą na rynku która wspiera rozwią-

zania Apple przy budowaniu „inteligentnego domu” — HomeKit. Kamera Omna 

w pełni wykorzystuje potencjał tego rozwiązania, staje się więc ciekawą propozycją 

dla wszystkich, którzy chcą stworzyć swoje cyfrowe cztery kąty.

Konfiguracja
Uwielbiam sposób, w jaki aktywuję to urządzenie do pracy. Nie muszę podawać 

haseł czy logować się do panelu administratora. Omna robi to tak, jak powinno 

być obsługiwane każde domowe urządzenie — wystarczy włączyć i ma działać. 

Moim zadaniem było tylko uruchomienie aplikacji Dom na iOS i przy jej udziale 

zeskanowanie numeru, który znajduje się na obudowie urządzenia. Kamera sama 

łączy się z siecią i jest widoczna z poziomu każdego iPad’a i iPhone’a.

Uchwyć wszystko
D-Link Omna pozwala rejestrować obraz w jakości Full HD. To całkowicie wystarcza, 

aby mieć podgląd najmniejszych szczegółów wychwytywanych przez oko kamery. 
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Będziemy mieli na czym skupić naszą uwagę, 

gdyż kamera pokazuje obraz w  180 stop-

niach. Tak szeroki kąt doskonale pokrywa całe 

pomieszczenie w którym się znajduje, dzięki 

czemu nie ma konieczności używania większej 

ilości kamer. Diody podczerwieni sprawiają, 

że nawet całkowita ciemność nie przeszkodzi 

D-Linkowi w nadzorowaniu przestrzeni miesz-

kania. W moich testach rozpoznanie twarzy 

było możliwe w odległości do trzech metrów 

od kamery. W  dalszych obszarach można 

było dostrzec osoby, ale już bez szczegółów. 

Do kamery możemy zainstalować dodatko-

we oprogramowanie na iOS. Rozszerza ono 

możliwości aplikacji Dom o  wykonywanie 

zdjęć i rejestrację wideo. Omna pozwala zain-

stalować kartę microSD i zapisywać na niej 

materiał wideo. Ta funkcja doskonale współgra 

z detektorem ruchu, który wyzwala nagrywa-

nie w chwili gdy w kadrze kamery pojawi się 

osoba. Będziemy mogli również otrzymywać 

powiadomienia na iOS w chwili gdy zostanie 

wykonany ruch.

Zdalny dostęp
W  każdej chwili sprawdzimy, co dzieje się 

w naszym domu. Za obsługę tej funkcji odpowia-

da HomeKit. Wymogiem jest aby iPad lub nowe 

Apple TV było wpięte do tej samej sieci Wi-Fi 

co kamera. Po takim zabiegu będziemy mogli 

zajrzeć do mieszkania gdy będziemy na week-

endowym wyjeździe poza miastem. Pierwsza 

rzecz, która natychmiast przykuła moją uwagę, 

to brak opóźnień w przekazie wideo. Jakość 

obrazu również cieszy. Dodatkowym atutem 

kamery jest możliwość komunikacji dźwięko-

wej. Nie dość, że możemy nasłuchiwać tego co 

dzieje się w obrębie kamery to nasz głos będzie 

również słyszany. Możemy zatem przeprowa-

dzać jednostronną wideokonferencję.
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WITRYNA
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YD-Link Omna

969,00 zł

www.dlink.com

 + Dobra jakość nagrań
 + Wsparcie dla HomeKit
 + Stabilny zdalny podgląd wideo

 − Mały zasięg w nocy
 − Ograniczony czas 
rejestracji wideo do 
pierwszych 20 sekund

NAZWA

CENA

OCENA

Inteligentne domy 
stają się nam coraz bliższe. Do niedawna zbudowanie automatyki w naszym miesz-

kaniu wiązało się z ogromnymi kosztami. D-Link udowodnił, że potrafi spełnić 

wyśrubowane normy bezpieczeństwa certyfikatów HomeKit i zaoferować nam urzą-

dzenie, które ma dobre parametry techniczne. Konfiguracja oraz obsługa kamery są 

intuicyjne. Wygoda i szybkość zdalnej komunikacji sprawia, że Omna jest wyjątko-

wym urządzeniem współpracującym z systemem iOS. Jeśli urządzenia wspierające 

HomeKit mają tak wyglądać i działać jak D-Link Omna, to już dziś deklaruję, że chcę 

wyposażyć, czy też uzbroić swoje mieszkanie w technologię od Apple.

http://www.dlink.com/pl/pl/omna
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BEOPLAY M5 
ARTUR JOPEK
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Każdy, kto miał styczność z produktami firmy Bang&Oluflsen, wie, że ma do czynienia 

nie tylko z urządzeniami muzycznymi. To niejednokrotnie dzieła sztuki wzorniczej. 

Nie inaczej jest w przypadku nowego głośnika duńskiej firmy zaprojektowanego 

przez wielokrotnie nagradzaną projektantkę — Cecile Manz.

Wygląd
Beoplay M5 to bezprzewodowy głośnik napędzany przez cztery wzmacniacze pracu-

jące w klasie D. Urządzenie ma kształt walca o wysokości 18,5 cm i średnicy 16,5 cm. 

Waży przy tym niespełna 3 kilogramy. Na wyprofilowanej podstawie mieszczą się 

dyskretne diody informujące nas o stanie urządzenia i stanie połączenia z siecią wifi. 

Dno podstawy zostało przez producenta zarezerwowane dla połączeń. Umieszczono 

tam gniazda zasilające, sieciowe, wejście jack analogowo/cyfrowe oraz włącznik 

zasilania. Urządzenie jest zatem przygotowane na utratę sygnału bezprzewodowego 

i możemy go w razie potrzeby podłączyć do źródła dźwięku klasycznym kabelkiem.

Producent zaimplementował w swoim nowym głośniku system wielokierunkowe-

go dźwięku, który nazywa True360°. Za tym rozwiązaniem stoi specjalny rozkład 

przetworników. Na jego powierzchni zamontowane są równomiernie trzy głośni-

ki wysokotonowe. Średniotonowy został zainstalowany z przodu, a neodymowy 

niskotonowy o średnicy 5 cali jest skierowany do dołu. Głośniki są chronione eleganc-

ką maskownicą pokrytą tkaniną z domieszką wełny. Szkoda tylko, że projektanci 

zostawili pionowy szew na maskownicy, zwłaszcza że ma to być urządzenie umiej-

scowione w centrum pomieszczenia. Tkanina maskownicy ma również tendencję 

do „mechacenia się”. Jest to widoczne dopiero z bliska i nie stanowi większego 

problemu.
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Konstrukcję wieńczy zaokrąglana, matowa pokrywa z anodowanego aluminium. 

Służy do manualnego sterowania urządzeniem. Przekręcając ją delikatnie, może-

my regulować natężenie dźwięku. Regulacja jest fantastycznie skalibrowana, gdyż 

pozwala precyzyjne dopasować głośność do naszych potrzeb. Naciskanie pokrywy 

działa jak pauza i play, a dłuższe przyciśnięcie zmieni źródło dźwięku. Zastosowanie 

tego gestu przy nieaktywnym głośniku spowoduje podłączenie go do systemu 

Multiroom (jeśli posiadamy więcej zgodnych urządzeń).

Całość wygląda naprawdę świetnie. Materiały są doskonale dobrane i dobrze spaso-

wane. Czuć, że to produkt z najwyższej półki. Nie spodziewałem się, że z tak prostej 

formy można wycisnąć tyle piękna.

Konfiguracja
Przygotowanie urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej jest bardzo proste. 

Wystarczy pobrać aplikację Beoplay, dzięki której w prosty sposób połączymy 

nasze urządzenie z siecią domową lub Bluetooth. Obsługiwane są sieci w stan-

dardach 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz i 5GHz) oraz Bluetooth w wersji 4.0. Aplikacja 

pozwala zestroić głośnik z warunkami akustycznymi, w którym przyjdzie mu praco-

wać. Możemy wybrać ustawienie w zależności od sytuacji: ustawienie narożne, 

w centrum pomieszczenia lub przy ścianie. Dzięki temu głośnik ustawiony na przy-

kład w rogu pomieszczenia nie dudni basem i kieruje odpowiednio dźwięk. Brawo. 

Dźwięk na Beoplay M5 możemy przesyłać za pośrednictwem AirPlay, wbudowane-

go Chromecasta (tu w jakości do 24/96), Bluetooth, BeoLink Multiroom oraz Spotify 

Connect. Nie można narzekać na skromną liczbę możliwości.
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2699,00 zł

www.salonydenon.pl

 + Jakość dźwięku
 + Mnogość połączeń
 + Doskonały wygląd

 + Nieco zbyt wysoka cenaNAZWA

CENA

OCENA

Brzmienie
Niepozorny Beoplay zaskakuje basem. Najniższy zakres zestrojono z  tak dużą 

dbałością o szczegóły, że jest to pierwszy element, na który zwracamy uwagę po 

uruchomieniu. Bas jest dynamiczny i sprężysty. Nie schodzi bardzo nisko, ale zupeł-

nie nie odczuwamy niedosytu z tego powodu. Dźwięk w wyższych zakresach jest 

wyrównany i bardzo przyjemny w odbiorze, bez wyostrzeń i nadmiernego gubienia 

szczegółów. Wszystko to tworzy spójny klarowny przekaz muzyczny. Co ciekawe, 

głośnik ustawiony centralnie kreuje wrażenie stereofonii i wyczuwalną przestrzeń. 

Praktycznie każdy rodzaj muzyki brzmi na nim wystarczająco dobrze, by zapomnieć, 

że to jeden mały głośnik. Złapałem się na tym, że rezygnowałem z uruchamiania 

zestawu stereo na rzecz odsłuchów z produktu Bang&Olufsen. Beoplay był po prostu 

praktyczniejszy i zawsze pod ręką.

Podsumowanie
Bang&Olufsen pokazuje nam, że nawet tak prosta forma jak głośnik w kształcie walca 

może być dziełem sztuki i na dodatek naprawdę dobrze brzmieć. Ta jakość jednak 

kosztuje 2699 złotych. Jednak pamiętajmy, że dostajemy praktycznie kompletny 

zestaw audio, który będzie uprzyjemniał nam życie swoim brzmieniem, a w razie 

potrzeby nagłośni nawet małą imprezę. Jeśli nadal mamy wątpliwości, to warto 

zajrzeć do kilku sklepów z designerskim wyposażeniem domu, by przekonać się, 

że tak naprawdę elektronikę dostajemy tu nieomal gratis.

http://www.salonydenon.pl
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FRITZ!BOX 4040  
TANI ROUTER  
NIE MUSI BYĆ ZŁY
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Trudno nie rozpoznać urządzeń marki Fritz!. Czerwony i szary kolor oraz zaokrą-

glone maskownice anten przywodzą mi na myśl pojazd kosmiczny. Od długiego 

czasu ten wygląd kojarzy mi się z marką urządzeń sieciowych „z górnej półki”. 

Tymczasem ostatnia premiera tej firmy to router o bardzo przystępnej cenie, który 

mimo ograniczonej funkcjonalności względem flagowych produktów firmy AVM 

nadal utrzymuje wysoki poziom parametrów technicznych.

Uniwersalny z dwoma portami USB
Fritz!Box 4040 to urządzenie pozwalające na pracę z łączem DSL, modemem kablo-

wym lub światłowodem. Dwa porty USB (w tym jeden w standardzie 3.0) obsłuży 

modemy 3G lub LTE. Na tylnej obudowie znajdziemy jeden gigabitowy port WAN 

oraz cztery równie szybkie porty sieciowe ethernet. Router ten obsługuje standardy 

sieci bezprzewodowej AC+N (2,4 GHz oraz 5 GHz). Na przedniej ścianie urządze-

nia odnajdziemy diody sygnalizują status połączenia do sieci i ewentualne błędy. 

Powyżej są dwa przyciski WPS do szybkiego łączenia urządzeń z routerem oraz 

przycisk umożliwiający wyłączenie sieci wi-fi. Zaglądając do pudełka, znajdziemy 

tam podstawowe wyposażenie: zasilacz, kabel ethernetowy oraz krótką instruk-

cję. Przydatnym dodatkiem jest wkładka z informacjami o znaczeniu diod routera 

i domyślnym haśle sieci bezprzewodowej. Będziemy mogli również zanotować 

nasze informacje bezpieczeństwa potrzebne do podłączenia internetu.
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System operacyjny pełen możliwości
Firma AVM na każdym kroku wspomina, że jej priorytetem jest bezpieczeństwo. 

Przypomniałem sobie to zdanie, gdy pierwszy raz zalogowałem się na panelu 

administratora. Nasz router pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego FRITZ!OS.  

Na pierwszy plan wyeksponowano informację o statusie w sieci. Widzimy, jakie 

urządzenia są podłączone do routera. W łatwy sposób z sekcji „Sieć bezprzewodowa” 

będziemy mogli zarządzać wszystkimi sprzętami w naszej sieci. Możliwości diagno-

styki, sugestie poprawy bezpieczeństwa czy tworzenie Profili dostępu i Kontrola 

rodzicielska — to wszystko wpływa na skrupulatność, jaką włożono w ten ważny 

aspekt życia w sieci. Mniej zaawansowani użytkownicy będą mogli skorzystać 

z Kreatorów tworzących kopie zapasowe czy konfigurujące urządzenie.

Mały serwer
Wspominaliśmy, że testowany FRITZ!Box posiada dwa złącza USB. Podłączanie 

akcesoriów typu modem czy drukarka nie wymaga od urządzenia dużych transfe-

rów danych. Jednak ten router potrafi znacznie skuteczniej wykorzystać potencjał 

szczególnie szybkiego łącza USB 3.0. Będziemy mogli zgrać na dysk lub inny nośnik 

danych pliki, do których będą mieli dostęp wszyscy użytkownicy internetu w domu. 

W Finderze, menedżerze plików pod macOS, podłączony nośnik pojawia się jako 

folder, na którym będziemy mogli wykonywać dowolne operacje na plikach. W tym 

wszystkim bardzo ważne jest, że do tych plików będziemy mieli dostęp nawet gdy 

wyjdziemy z domu i będziemy poza zasięgiem sieci wi-fi.
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399,00 zł

www.pl.avm.de

 + Bogate możliwości zarządzania podłą-
czonymi urządzeniami

 + Stabilny zasięg tworzonej sieci
 + Zdalny dostęp do plików, funkcja 

FRITZ!NAS, aplikacja mobilna MyFRITZ!

NAZWA

CENA

OCENA

Zawsze pod kontrolą
Jedna z wyjątkowych funkcji FRITZ!-ów to pełna kontrola nad routerem na odle-

głość. Praktycznie każdy element naszego centrum internetowego w domu będziemy 

mogli zmieniać. Aplikacja na iOS MyFritz! pozwoli wyłączyć sieć bezprzewodową, 

odłączyć wybrane urządzenie, a nawet zmienić ustawienia bezpieczeństwa. Mamy 

pełną kontrolę nad tym, kto i jak korzysta z domowej sieci. Działa również wspo-

mniana powyżej funkcja dostępu do plików — FRITZ!NAS.

Wydajny router nie musi obciążyć naszego budżetu. Fritz! 4040 jest dowodem na 

podtrzymanie tej tezy. Sprzęt skierowany do użytkowników domowych potrzebu-

jących stabilnej sieci, ale bez rozbudowanych możliwości centralki telefonicznej, 

Bazy DECT czy VoIP. Tym właśnie jest najnowszy produkt FRITZ!-a.

Urządzenie zapewni stabilny i bezpieczny dostęp do sieci całej infrastrukturze 

domowych sprzętów. Dołóżmy do tego zarządzanie zdalne z aplikacji na iOS i pełną 

kontrolę nad tym, co dzieje się w naszej sieci. Wynikiem takiego połączenia jest 

sprzęt będący jedną z ciekawszych propozycji dla domowego użytkownika internetu.

https://pl.avm.de/produkty/fritzbox/fritzbox-4040/
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http://dobryslownik.pl
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QNAP, PROGRAMY  
PRZYDATNE W BIURZE
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Spodziewając się  
po QNAP wydajnego
i bezpiecznego magazynu i serwera plików w biurze (i nie tylko) na pewno się nie 

zawiedziemy, jednak używanie go tylko w roli „NAS” wydaje się „lekkim” marno-

trawstwem. Czym nas jeszcze może miło zaskoczyć QNAP? Aplikacjami do biura 

(firmy i nie tylko).

Programów pisanych dla systemu QTS, który jest sercem serwerów NAS QNAP, jak 

wiecie, jest bardzo dużo. Nawet gdy się ograniczymy tylko do „biurowych”, nie uda 

się wyczerpać tematu, bo nawet podczas pisania tego artykułu w App Center pojawił 

się kolejny udostępniony przez QNAP, dlatego skoncentruję się na kilku subiektyw-

nie wybranych. Na początek te najbardziej uniwersalne, które mogą się przydać 

w każdym biurze, firmie, a nawet domu.

Jakie czynności zajmują (nie tylko) w biurze dużo czasu? Poszukiwanie dokumen-

tów. Nawet gdy staramy się zachować porządek, to zdarzają się sytuacje, kiedy czegoś 

w gąszczu plików nie odnajdujemy w spodziewanym miejscu, a co dopiero gdy porzą-

dek nie jest domeną wszystkich współpracowników? Z pomocą przyjdzie Qsirch.

Qsirch 
najłatwiej jest porównać do Spotlight. Jest to program, który nie tylko po nazwie 

pliku, ale również po jego zawartości przeszukuje i indeksuje wybrane zasoby QNAP. 

Aplikacja rozpoznaje ponad 6 000 formatów plików i potrafi indeksować ich treść 

oraz metadane.
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Korzystanie z programu  
jest banalnie proste 
Wyszukiwane słowo lub frazę wpisujemy w pole i już podczas pisania Qsirch podpo-

wiada frazy zawierające nasze zapytanie. Wyniki mogą być sortowane i grupowane 

według różnych kryteriów na przykład według rodzaju dokumentu. Po kliknięciu 

ikony dokumentu Qsirch pokazuje jego większy podgląd oraz informacje o nim 

dobrane zależnie od jego typu np. dla doc jest to poza ścieżką autor i metadane doku-

mentu, a dla filmu dodatkowo rozdzielczość i czas trwania. Jeżeli klikniemy e-mail, 

to zobaczymy jego temat, datę i adres. Jest to bardzo wygodne.

Gdy potrzebujemy bardziej zaawansowanych metod poszukiwań, możemy kliknąć 

trójkąt przy polu wyszukiwania i wybrać dodatkowe kryteria, jak słowa, które nie 

mogą występować w dokumencie, dokładną frazę, rodzaj plików, zakres dat i wiel-

kości, a zasięg poszukiwań ograniczyć do określonych zasobów (teczek).

Jeżeli nie chcemy, aby Qsirch indeksował całą zawartość QNAP, to w ustawieniach 

możemy skorzystać z „wykluczeń”, czyli wskazać zasoby, do jakich Qsirch nie będzie 

miał dostępu.
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Qfiling 
Następnym przydatnym również w biurze narzędziem jest niedawno udostępnio-

ny Qfiling. Jego zadaniem jest pomoc w utrzymaniu porządku na dyskach. Potrafi 

samodzielnie przenosić pliki do wskazanych teczek na podstawie ich rodzaju, daty 

modyfikacji, autora, wielkości i wielu innych czynników. Hierarchia tworzonej po 

„porządkach” struktury może być wielopoziomowa. Np. w teczce na dokumenty 

tworzone są dodatkowe teczki wg rozszerzenia, następnie daty i autora. Podobnie 

z grafiką czy filmami. Proces porządkowania może być jednorazowy (uruchamiany 

ręcznie) lub cykliczny według harmonogramu. Dobrze, jednorazowo przygotowane 

zasady porządkowania plików Qfiling mogą uchronić nas przed bałaganem, zwłasz-

cza gdy z QNAP korzysta wielu użytkowników.

Kolejnym naszym przyjacielem w biurze i nie tylko jest aplikacja QmailAgent. Jest 

to uniwersalny klient poczty elektronicznej działający stale na serwerze QNAP. Jakie 

benefity może nam przynieść? Wiele. Własna kopia wszystkich maili oraz załączni-

ków lokalnie na QNAP niezależnie od rodzaju konta znacznie podnosi bezpieczeństwo 
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korespondencji. Zarządzanie pocztą z jednej aplikacji to duże ułatwienie. Co więcej, 

jeżeli całą obsługę poczty powierzymy QNAP-owi, to serwery pocztowe będą rejestro-

wały wyłącznie połączenia z adresu IP, pod którym QNAP jest ulokowany, zachowamy 

większą prywatność i poufność. Do QNAP w celu zarządzania pocztą za pomocą 

QmailAgent możemy łączyć się zdalnie przez szyfrowany HTTPS lub dodatkowo 

w tunelu VPN. QmailAgent ma również wygodną wersję na iOS. Kolejna korzyść to 

współpraca ze wspomnianą wyszukiwarką Qsirch oraz programem do zarządza-

nia kontaktami (książka adresowa) Qcontactz. Dużym ułatwieniem jest możliwość 

wysyłania załączników prosto z serwera. Większe pliki mogą być wysyłane w posta-

ci linku SmartShare, czyli odbiorca może pobrać nawet wielki plik bezpośrednio 

z QNAP, pomijając serwer poczty, który zazwyczaj ma limity wielkości załączników.

Następna porcja programów  
jest już bardziej specjalizowana
 W Centrum Aplikacji QNAP znajdziemy gotowe narzędzia do zarządzania treścią 

przydatne w publikowaniu informacji na zewnątrz (firmowe strony WWW, sklepy) 

oraz wewnątrz firmy (informacje dla pracowników, zasady obiegu dokumentów 

itp.). Dodatkowym wsparciem są gotowe rozwiązania CRM. W App Center znajdzie-

my kilka systemów służących do zarządzania relacjami z klientami dostępnych 
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zależnie od naszego wyboru lokalnie i zdalnie. Również zarządzanie finansami nie 

jest obce deweloperom piszącym programy na QTS QNAP, tego typu systemy też 

można uruchamiać na NAS QNAP, a administratorzy opiekujący się sprzętem IT 

w firmie mogą użyć narzędzi do tworzenia baz „inwentarza”, np. GLPI.

Przy zastosowaniach biurowych nie można pominąć możliwości instalowania 

i uruchamiania maszyn wirtualnych. Pozwalają one na przeniesienie części funkcji 

serwerowych wymagających np. systemu Windows. Dodatkowo maszyny wirtualne 

mogą być „szyte na miarę” i ograniczane tylko do niezbędnych dla oprogramowania, 

które będzie na nich uruchamianie, zasobów. Ma to korzystny wpływ na wydajność 

i stabilność pracy.

Na koniec przypomnienie 
QNAP to również stacja monitoringu i rejestrator dla kamer IP. Większość modeli 

oferuje za darmo obsługę dwóch lub czterech kamer IP (licencję na więcej można 

dokupić) z wszystkimi ważnymi funkcjami jak harmonogramy rejestracji, stero-

wanie kamerami ruchomymi, kamerami wirtualnymi, wykrywaniem zdarzeń oraz 

przekodowywaniem strumieni wideo dla klientów mobilnych.

Podsumowując
Nie pozwólmy, aby QNAP w biurze, firmie, czy domu „marnował” swoje zasoby 

pozostając jedynie lokalną pamięcią masową. Potrafi on znacznie więcej.
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HAZEL — KURS CZ. 5
MAREK TELECKI
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W piątym odcinku kursu będziemy zajmować się operacjami na katalogach. W szcze-

gólności dowiemy się jak tworzyć reguły działające w podkatalogach, na określonym 

poziomie drzewa katalogów i jak automatycznie tworzyć nowe. Mimo, że Hazel jest 

narzędziem zorientowanym na pliki, to wykorzystując pewne sztuczki obłaska-

wimy również katalogi. Bez przydługiego wstępu i rozwodzenia się, zabieramy się  

do pracy.

1. Rekurencyjne wykonywanie reguł na zawartości zagnieżdżonych katalogów

Na Biurku stworzyłem katalog o nazwie: HAZEL — ODC. 5 — POZIOM 0, i dodałem 

do obserwowanych. POZIOM 0 oznacza, że to traktuję ów katalog jako nadrzędny. 

W środku dodałem szereg podkatalogów, umieszczonych niczym Matrioszki jeden 

w drugim (nazwy wskazują poziom zagnieżdżenia: 1 — 5). Dodatkowo w każdym 

znalazły się różne typy plików, jak np. obrazy w formatach .jpg i .png, dokumenty 

tekstowe .txt i .html oraz arkusz .xls.

Scenariusz: wszystkie pliki obrazów mają otrzymać etykietę „Purpurowy”.

Normalnie taka akcja zadziała tylko na poziomie zerowym, czyli w obserwowanym 

katalogu, a w nim żadnych zdjęć i grafik nie ma. Aby Hazel „zajrzał” głębiej, musimy 

stworzyć i umieścić jako pierwszą, dodatkową regułę pomocniczą:

Jeśli w obserwowanym katalogu znajduje się inny katalog, to wszystkie następne 

reguły będą wykonywane na ich zawartości. Reguła pomocnicza działa rekurencyj-

nie, umożliwiając podejmowanie pożądanych akcji na całym drzewie katalogów. 

Właściwa reguła, dodająca purpurową etykietę wygląda następująco:

If all of the following conditions are met

 Kind is image

Do the following to the matched file or folder:

 Set color label „Purpurowy”
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2. Wykonywanie reguły na zawartości katalogu zagnieżdżonego na określo-
nym poziomie
Działamy na tym samym przykładzie, z  wykorzystaniem gotowego zestawu 

katalogów.

Scenariusz: katalog na poziomie czwartym ma zostać otwarty, a nazwy wszystkich 

plików w nim zawartych zapisane wielkimi literami.

I w tym przypadku niezbędna będzie wcześniej stworzona reguła pomocnicza.  

Jak już wiemy — bez niej Hazel nie zajrzy głębiej. Ale by wiedział na którym pozio-

mie i co zrobić, musimy dodać kolejną:

Warunek jest jeden — sprawdzamy (Subfolder depth is 4), czy Hazel dotarł do katalo-

gu na pożądanym poziomie pamiętając, że katalog obserwowany to poziom zerowy. 

Podjętą akcją jest otwarcie katalogu PODKATALOG — POZIOM 4 (w opcjach dla 

Show in Finder zaznaczamy Bring to front), a następnie zmiana nazwy według 

wzorca: nazwa wielkimi literami (name > UPPERCASE) i rozszerzenie (extension > 

UPPERCASE).

Warto pamiętać, że nasza magiczna reguła pomocnicza nie zadziała jeśli wcześniej 

użyjemy innej, która również w warunkach odwołuje się do katalogów. Kluczowe 

są tu również: kolejność wykonywania reguł oraz fakt, że czynności Run rules on 

folder contents nie użyjemy, gdy wcześniej w warunku sprawdzamy dopasowanie 

pliku.

3. Automatyczne zakładanie katalogów
We wcześniejszych odcinkach już skorzystaliśmy z tego dobrodziejstwa. Konkretnie, 

użyta była czynność Sort into subfolder — segregowania plików w nowo tworzonych 

katalogach nazwanych wg określonego szablonu. Co więcej, dzięki separatoro-

wi reprezentowanemu przez symbol trójkąta zwróconego w prawo, zakładaliśmy 

zagnieżdżone podkatalogi. Niestety, bez jakichkolwiek plików nie zainicjujemy 

sortowania, a Hazel nie ma wbudowanego mechanizmu tworzenia pustych kata-

logów. Dlatego obejdziemy to ograniczenie wykorzystując workflow Automatora. 
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Nie zmienia to jednak faktu, że by zainicjować czynność Hazel musi jakieś zmiany 

zauważyć.

Scenariusz: obserwujemy katalog BIZNES; po dopisaniu do pliku tekstowego (znajdują-

cego się w tym katalogu) danych nowego klienta, w katalogu KLIENCI automatycznie 

tworzony będzie podkatalog z jego nazwą i datą, a w nim kolejne trzy katalogi 

o stałych nazwach (PRACE, ZAMÓWIENIA, REKLAMACJE). Realizujemy to w dwóch 

krokach i trzech regułach.

Pierwszy krok / pierwsza reguła nie wymaga specjalnych wyjaśnień — jeśli doku-

ment „Lista klientów.rtf” zostanie zmodyfikowany, to Hazel skopiuje ten plik  

do podkatalogu KLIENCI.

Drugi krok / pierwsza reguła — tworzymy podkatalog z nazwą klienta i datą. W tym 

celu przeszukujemy dokument tekstowy od końca (Match the 1st occurence from the 

end) i jeśli trafimy na tekst „KLIENT:”, to wszystko co za nim się znajduje jest trakto-

wane jako nazwa klienta. Musimy stworzyć nowy własny token [∙client] zbudowany 

z atrybutów [ab12][…] — zezwalamy w ten sposób na występowanie dowolnych 

znaków (liter, cyfr i symboli) w nazwie klienta.

Gdy nazwa klienta zostanie namierzona, to kolejne czynności realizują:

 > przeniesienie kopii listy klientów do podkatalogu z nazwą klienta i aktualną datą 

(Sort into subfolder with pattern: [∙client] ([current date])),

 > przeniesienie zbędnej już kopii listy klientów do Kosza (Move to folder Trash),

 > wykonanie kolejnej reguły wewnątrz podkatalogu z nazwą klienta (Run rules  

of folder contents).
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Drugi krok / druga reguła. Ponieważ katalog z nazwą klienta dopiero co został utwo-

rzony, nie można go wskazać Hazelowi do obserwowania, dlatego potrzebowaliśmy 

ostatniej czynności we wcześniejszej regule. Teraz już tylko sprawdzamy, czy nowy 

podkatalog istnieje, czy się w nim znajdujemy (Subfolder Depth is 0) i jeśli oba 

warunki są spełnione to przystępujemy do ostatniej czynności — wykonanie work-

flow Automatora. Jedyną nieintuicyjną rzeczą podczas budowania workflow jest 

stworzenie zmiennej (tu występującą pod nazwą „bieżący folder”).
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4. Wykonywanie czynności na obserwowanym katalogu
Standardowo wszystkie operacje jakie przeprowadza Hazel dotyczą plików i kata-

logów znajdujących się w obserwowanym. Jeśli więc chcemy zrealizować coś na 

obiekcie nadrzędnym musimy przejść „piętro wyżej”. Oczywiście są sytuacje, gdy 

osiągnięte w ten sposób rezultaty będą niepożądane, bo w nowym, nadrzędnym 

katalogu znajdą się jeszcze inne rzeczy, na których nie chcemy stosować reguł.  

Jest jednak na to sposób — skrypt AppleScript, który powoduje, że kolejne czynno-

ści będą odbywać się na obserwowanym katalogu.

 tell application „Finder”

 set posix_parent_dir to POSIX path of (container of (item theFile) as text)

 end tell

 return {hazelSwitchFile:posix_parent_dir}

Powyższy skrypt musi znajdować się przed innymi zaplanowanymi akcjami.

Dla przykładu, jeśli chcemy, by po każdorazowym wrzuceniu nowej rzeczy do kata-

logu zmieniał on swoją nazwę, to zrealizujemy to w następujący sposób:

If any of the following conditions are met

 Date Added is after Date Last Matched

Do the following to the matched file or folder:

 Run AppleScript embedded script (tu wklejamy wyżej przedstawiony kod)

 Rename with pattern: Katalog — ostatnio zmodyfikowany dnia [current date] o [current date]

Gdzie:

 > pierwsze [current date] to [1999]-[12]-[31], czyli rok-miesiąc-dzień (numery 

miesiąca i dnia z wiodącymi zerami),

 > ostatnie [current date] to [1].[30].[59], czyli godzina-minuty-sekundy.

W rezultacie, obserwowany katalog będzie aktualizował swoją nazwę wg podanego 

wzorca, gdy tylko w środku pojawi się nowy plik lub folder.

Do następnego odcinka!



https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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