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Wiem, wiem, wiem  
— iOS jest bardzo prosty w obsłudze
Nikogo nie dziwi fakt, że Apple nie dostarcza instrukcji obsługi do tego systemu. 

Nie słyszałem, aby ktokolwiek po wyjęciu iPhone’a lub iPada z pudełka stanął przed 

ścianą i nie wiedział, co dalej robić. Powiem wam jednak, że mimo ogromnej intu-

icyjności w obsłudze iOS ma w sobie zaszyte bardzo dużo ciekawych funkcji. Tworzą 

one z mobilnego systemu Apple wyjątkowe narzędzie pracy i rozrywki. Gdy uświa-

damiam sobie, jak wiele rzeczy można zrobić w iOS szybciej i „na skróty”, już wiem, 

dlaczego Apple świadomie nie udostępnia instrukcji w formie papierowej. Trudno 

jest włożyć do niewielkiego pudełka encyklopedię skrywającą wszystkie tajem-

nice iOS. Wyrobiłem w sobie odruch, że z każdym nowym systemem na ikonach 

aplikacji próbuję czy przypadkiem po silniejszym naciśnięciu nie odnajdę nowych 

możliwości programu. Sprawdzam też gesty i ciągle zaskakują mnie małe odkrycia 

jak to w kalkulatorze — gdy po wpisaniu cyfry mogę usunąć ostatnio wprowadzony 

znak, przesuwając na ekranie palec od lewej do prawej. W tym wydaniu magazynu 

chcemy odkryć przed Wami możliwości najnowszego systemu iOS 11.  

Przyjemnej lektury wśród wyjątkowych treści życzy 

Przemek Marczyński



Nowości sprzętowe
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Nowości sprzętowe

ttec SpeedCharger

WD My Passport Wireless SSD

Rapoo 3510 Plus
Rapoo stworzył pierwszą na świecie mysz, która pokryta 

jest miękką tkaniną. Dzięki temu będziemy mogli praco-

wać z urządzeniem, które jest przyjemne w dotyku, a nie 

z plastikową i zimną bryłą. Co z utrzymaniem czystości? 

Błyskawicznie będziemy mogli zdjąć materiał i umyć 

go pod bieżącą wodą. Wyjątkowego wyglądu tej myszy 

dodaje również korpus wykonany ze stopu aluminium. 

www.rapoo.com

Nowa ładowarka firmy ttec na pierwszy rzut oka 

niczym się nie wyróżnia na tle podobnych urządzeń. 

Sprzęt ten jednak gwarantuje nam możliwość ładowania 

dosłownie każdego telefonu niezależnie od złącza, jakie posiada. 

W zestawie otrzymujemy specjalny przewód z końcówka-

mi: Micro USB, USB-C (Androidem) oraz Lightning (iPhone/

iPad). Ładowarka jest niewielkich rozmiarów i zapewnia prąd 

o natężeniu 2,1 A. Cena to 79 zł. 

www.hellottec.com

Western Digital przygotował dysk, który nie boi się pracy 

w trudnych warunkach. Dzięki specjalnie zaprojekto-

wanej obudowie nasze dane będą bezpieczne nawet po 

upadku z  jednego metra. Dysk może pracować przez  

10 godzin po pełnym naładowaniu. Dostęp do danych może 

odbywać się bezprzewodowo (Wi-Fi 802.11ac) lub z wyko-

rzystaniem portu USB 3.0. W dysk wbudowano czytnik kart 

SD, dzięki czemu zapisane na karcie zdjęcia z górskiej wypra-

wy będzie można zarchiwizować na dysku.  

www.wdc.com

http://www.rapoo.com/product/353
http://hellottec.com/ProductDetail/SpeedCharger-Universal-USB-Travel-Charger-for-Apple-Android-29271
https://www.wdc.com/pl-pl/products/portable-storage/my-passport-wireless-ssd.html#WDBAMJ0020BGY-EESN
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Przegląd aplikacji
Capture One 11
Ten zaawansowany program do edycji zdjęć 

w jedenastej wersji otrzymał nowe narzędzia do 

wprowadzania uwag na obrabianych kadrach. 

Będziemy mogli odręcznie zaznaczać obiekty 

i dodawać do nich notatki. Poprawiono współpracę 

narzędzi do korekty z warstwami. Rozbudowano 

funkcje eksportu, poprawiono wydajność i wpro-

wadzono znaczące zmiany w kontroli barw. 

CENA: od 279,00 €

www.phaseone.com

Program docenią wszyscy prowadzący własną firmę. Nowa wersja 

AccountEdge wnosi wiele istotnych zmian w pracy z dokumen-

tami sprzedaży oraz samym procesem zarządzania działaniami. 

Całkowitej przebudowie poddano wygląd interfejsu użytkowni-

ka. W jednym oknie mamy dostęp do szczegółów związanych  

ze sprzedażą, klientami oraz powiązanymi transakcjami.

CENA: od 399,00 $

www.accountedge.com

DWG jest podstawowym formatem dla płaskich 

rysunków technicznych. Dzięki tej aplikacji 

będziemy w stanie na macOS podejrzeć zawar-

tość dokumentacji tworzonej w AutoCAD i innych 

programach inżynierskich. Wersję drugą wyposa-

żono w możliwość wymiarowania elementów.  

CENA: 42,00 €

www.microspot.com

AccountEdge 2018 

DWG Viewer 2.0

https://www.phaseone.com/en/Products/Software/Capture-One-Pro/
http://www.accountedge.com
http://www.microspot.com/products/dwgviewer/


https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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SZCZĘŚLIWEGO  
NOWEGO PROKU!
KUBA BARAN

http://twitter.com/smartkidpl
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Rok 2018 rozgościł się na dobre w naszych kalendarzach. Myślę, że poprzedni może 

być uznany przez każdego fana Apple za udany. Nie dość, że zostaliśmy dopieszczeni 

nowymi produktami, praktycznie w każdej kategorii, to dodatkowo otrzymaliśmy 

wyraźny sygnał, że grupa użytkowników profesjonalnych może porzucić obawy co 

do dalszego zaniedbywania segmentu Pro przez firmę. Myślę, że dla większości z nas 

niemałym zaskoczeniem było spotkanie najważniejszych osób w Apple z dziennika-

rzami, które miało nakreślić wizję firmy w dziedzinie komputerów na następne lata. 

Teraz wszystko wydaje się jasne, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Wcześniej rzadkie 

aktualizacje i ogólne zaniedbania w tym segmencie produktów mogły powodować 

masę wątpliwości i obaw ze strony entuzjastów komputerów z Cupertino. Niemniej 

kryzys został zażegnany i pierwsze owoce tej zmiany są już na wyciągnięcie ręki.

Na koniec roku otrzymaliśmy sprzęt, 
który w trakcie ostatniego WWDC powodował ślinotok u większości entuzjastów 

technologii. iMac Pro jest już dostępny w sprzedaży i wszystko wskazuje na to, że 

maszyna ta ma w sobie niesamowity potencjał zarówno pod względem wydajno-

ści, jak i kultury pracy. Myślę, że wszyscy zastanawialiśmy się, jak ta znana od lat 

obudowa wytrzyma ilość ciepła, jaką będą wydzielać komponenty włożone do tego 

komputera. Jak się okazuje, najnowszy iMac Pro nie wypala dziury w blacie biur-

ka, a wręcz — zadziwia swoją kulturą pracy. Oczywiście można mieć tutaj zarzuty 

z powodu braku możliwości rozbudowy tego komputera, myślę jednak, że potencjał 

i zapas mocy, jaki potrafi on zapewnić, gdy wybierzemy odpowiednią konfigurację, 
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będzie stanowił odpowiednie zaplecze dla warsztatu nabywcy przez kolejne lata. 

Należy też pamiętać, że to iMac Pro, a nie Mac Pro, więc po prostu zachowana została 

tu idea tego sprzętu, czyli brak możliwości ingerencji w jego wnętrze. Ostatecznie 

dzięki znanemu wszystkim portalowi iFixit dowiedzieliśmy się, że dla wyjątkowo 

upartych użytkowników wymiana pamięci RAM i prawdopodobnie procesora będzie 

(mimo sporych trudności związanych z konstrukcją) możliwa.

To, co zastanawia mnie najbardziej, 
to częstotliwość aktualizacji komponentów nowego iMaca. Wszystko wskazuje 

na to, że MacBooki Pro będą aktualizowane regularnie i kolejne ich odświeżenie 

nastąpi już w najbliższym czasie. Liczę, że w przypadku tego nowego produktu 

Apple sytuacja będzie wyglądała podobnie. Dramat, jaki spotkał Mac Pro, potocznie 

zwany śmietnikiem, wynikał z błędu konstrukcyjnego związanego z chłodzeniem.  

Nie sądzę, że inżynierowie w tym przypadku popełnili taki błąd ponownie. Życzę 

więc nam wszystkim, abyśmy zawsze mieli możliwość zakupu najnowszych Maków 

w konfiguracjach, które odzwierciedlają aktualną sytuację na rynku technologii. 

Jakkolwiek by patrzeć, nawet najbardziej przychylnie, przez ostatnie lata nie było 

to tak oczywiste.

Rok 2018 będzie stał pod znakiem linii Pro. Wspomniany iMac dopiero zaczyna 

swoją drogę na biurka osób o dużym zapotrzebowaniu na moc obliczeniową, a wszy-

scy czekają na właściwy komputer, przed którym piętrzy się masa oczekiwań.  

Mac Pro ma pojawić się w tym roku. Gdybym miał obstawiać jakieś daty, to myślę, 

że powtórzy się scenariusz, który już znamy. Na WWDC zobaczymy, jak będzie 

wyglądał i czego możemy się po nim spodziewać, a najwcześniej w grudniu sprzęt 
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trafi do konsumentów. Zapowiedź modularnej konstrukcji rozgrzała do czerwono-

ści wyobraźnię wszystkich fanów Apple. Trudno w tej chwili wyrokować, na czym 

będzie to polegało, mam jednak nieodparte wrażenie, że mimo oczekiwań rozbudowa 

tego komputera we własnym zakresie będzie maksymalnie utrudniona i ograniczo-

na do gotowych elementów dostarczanych przez Apple, których cena na pewno nie 

będzie łatwa do przełknięcia. Niemniej każda forma modyfikacji maszyny dająca 

możliwość aktualizacji komponentów na pewno zostanie przywitana gorącą owacją. 

Ostatecznie od lat w tej materii Apple jedynie utrudnia swoim użytkownikom życie. 

Liczba niewiadomych związanych z tym sprzętem jest olbrzymia i zapewne nie 

tylko w mojej głowie kłębi się masa pytań i wątpliwości. Teraz pozostaje nam cier-

pliwie czekać na premierę.

Reasumując, życzę Wam  
szczęśliwego nowego PROku
Ten segment stał się w ostatnich miesiącach wyjątkowo silny i wszystko wskazuje 

na to, że tendencja się utrzyma. Mam szczerą nadzieję, że nowy Mac Pro spełni ocze-

kiwania nawet najbardziej wymagających klientów, a pozostałe produkty utrzymają 

aktualność i będą stawały się coraz lepszymi narzędziami pracy dla profesjonalistów.

PS Nie byłbym sobą, gdybym nie liczył też na nowego Maka Mini. Sam uważam,  

że dla wielu osób to Mac Baby Pro, ale to już temat na zupełnie inny artykuł.

ZDJĘCIA:
str. 12,11,10: apple.com
str. 9: dribble.com

http://apple.com
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DOSTĘPNOŚĆ 
ODRĘCZNEGO PISANIA  
W IURZĄDZENIACH
PIOTR WITEK
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Oficjalnie możliwość  
tworzenia odręcznych zapisków
do wybranych aplikacji w systemie iOS trafiła stosunkowo niedawno. Tymczasem 

niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż funkcja ta była dostępna w środowisku iOS 

już od siódmej wersji tego systemu. Popularności nie zdobyła zapewne z uwagi na 

nietypowy sposób włączania oraz samego jej działania. I nie ma w tym nic dziwnego, 

ponieważ od samego początku funkcja ta była przeznaczona dla osób niewidomych 

i słabowidzących. Stanowić miała alternatywę dla manualnego wprowadzania tekstu 

za pomocą klawiatury wirtualnej lub tzw. Wejścia Ekranu Brajla.

Aby móc korzystać z funkcji o nazwie Pismo Ręczne, użytkownik musi odwiedzić 

Ustawienia, następnie Ogólne, Dostępność, VoiceOver, Pokrętło i dopiero tam zazna-

czyć opcję Pismo Ręczne. Od tej pory przy włączonym programie odczytu ekranu 

VoiceOver, będąc w dowolnym polu edycyjnym, użytkownik, korzystając z wirtu-

alnego pokrętła, może wybrać nową funkcję i rozpocząć odręczne wprowadzanie 

tekstu.

Dodatkowe gesty
Skasowanie jednego znaku — przeciągnięcie dwoma palcami w lewo.

Spacja — przeciągnięcie dwoma palcami w prawo.
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Nowa linia — przeciągnięcie trzema palcami w prawo.

Zmiana pomiędzy wprowadzaniem małych i dużych liter, interpunkcji i cyfr  

— przeciągnięcie trzema palcami w górę lub dół.

Zmiana rozpoznanego znaku — przeciągnięcie dwoma palcami w górę lub dół.

Ostatni z wymienionych gestów umożliwia również wprowadzanie polskich diakryty-

ków. Wystarczy na ekranie wpisać „a” czy „e”, aby po przeciągnięciu dwoma palcami 

otrzymać „ą” i „ę”. Cała reszta jest bardzo intuicyjna i prosta. Jeśli dotychczas, lub 

nawet dość dawno w przeszłości, użytkownik korzystał z odręcznego pisma, prze-

stawienie się na nowy tryb wprowadzania znaków przyjdzie mu bardzo szybko 

i bezboleśnie.

Funkcja Pisma Ręcznego  
dedykowana jest przede wszystkim
 osobom, które straciły lub właśnie tracą wzrok. Posiadają one umiejętność odręcz-

nego pisania, która w wielu okolicznościach może okazać się znacznie wygodniejsza 

od korzystania z wirtualnej klawiatury, a nawet samego dyktowania.
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NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Moja wewnętrzna intuicja 
zawsze wypierała to, o czym mówi się za dużo i za głośno. Jak ktoś cały czas mi 

opowiada, że gdzieś mogę czuć się bezpiecznie, wówczas intensywnie zaczynam 

rozglądać się na boki. Kiedy w słuchawce słyszę pewny siebie głos zapewniający 

mnie o tym, że to „wyjątkowa okazja”, zazwyczaj wciskam czerwony przycisk. Setki 

aplikacji monitorujących i wyszukujących złośliwe oprogramowania poklepują 

mnie po ramieniu, gwarantując spokój. Zdecydowanie za dużo w tym wszystkim 

jednego słówka, które ma wygasić moją czujność i zwracanie uwagi na to, co dzieje 

się wokół mnie.

„Pamiętaj” — krzyczeli — „zawsze miej aktualne oprogramowanie. Twoje hasła 

muszą być trudne. Bacz, w co klikasz, bo po dotknięciu linka możesz nabawić się 

infekcji wirusowej!”. Te natrętne nagabywania sprawiły, że wybrałem platformę 

Apple. Tu czułem się bezpieczny. Korzystając z systemu operacyjnego, którego 

historia sięga platformy BeOS, zapewniałem sobie bezpieczeństwo. Tak, teraz też 

się z tego śmieję.

Pod koniec roku  
uświadomiłem sobie, 
że za oprogramowaniem Apple też stoją ludzie. Może nie do końca rozgarnięci, bo 

kto pozwala na zalogowanie się do konta szefa komputerów — root — bez podania 

hasła? Jednak wpadki zdarzają się każdemu. Nie zauważyłem, aby ktoś wykradł 
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mi zdjęcia z wakacji, moje głęboko skrywane plany publikacyjne czy listy zakupów 

wysyłane przez żonę. Nawet konto bankowe nie zostało tknięte, chociaż nie sądzę, 

aby trud włamania się do mnie wart był wysoko płatnej robocizny hackera. W rozmo-

wach z przyjaciółmi unikałem tak miłego tematu bezpieczeństwa w macOS. Szybka 

aktualizacja pozwoliła zachować twarz… na krótko.

Z początkiem nowego roku  
każdy z nas ma jakieś postanowienia
Przyznam się wam, że obiecałem sobie zmienić mój pakiet standardowych haseł na 

inne. Nabyłem nowy dysk twardy, aby podłączać go do komputera i systematycz-

nie tworzyć archiwum. Rok 2018 zacznijmy bezpiecznie, powtarzałem jak mantrę. 

Internet jest naszym sprzymierzeńcem, ale nigdy nie wiesz, kto siedzi po drugiej 

stronie. Czasem zapędy paranoiczne pozwolą nam dłużej przetrwać, wszak ci, co się 

bali i uciekali najszybciej, podobno przetrwali w czasach zagłady dinozaurów. Jakże 

cieszyłem się, że będę mógł być wzorowym przykładem użytkownika komputerów. 

Świadomy zagrożeń. Przygotowany na najgorsze. Na wszystko, tylko nie na wymia-

nę procesora w laptopie.
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Intel powiedział,  
że jego procesory nie są bezpieczne
Ot tak. Nie i koniec! Człowiek obeznany z wiedzą o tylnych wejściach i łamaniu 

kodów będzie mógł wyciągnąć ode mnie dane z dysku, zapisać hasła, jakich używam 

w internecie, ogólnie — może zrobić, co tylko chce i to bez mojej wiedzy. Na robaka 

o nazwie Spectre katar złapały również procesory AMD i ARM. W skrócie… wszy-

scy używający komputerów oraz w ogromnej większości smartfonów. Nikt nie jest 

bezpieczny. Najlepszym dowcipem całej tej sytuacji jest fakt, że problem jest znany 

od miesięcy. Dziś pojawiają się już aktualizacje, które potrafią kosztem wydajności 

procesora oddalić w czasie fakt, że znów ktoś złamie to zabezpieczenie. Nieważne, 

jakiego systemu używasz, jakie aplikacje antywirusowe masz zainstalowane. Ważne 

jest, że mamy dziurę, przez którą co jakiś czas będzie nalewać się woda, bo każda 

łata opasująca komputer żeglujący po odmętach sieci z czasem przecieka.

Są też i dobre strony tej sytuacji. Jeśli do tej pory nikt nie ukradł Ci poufnych danych, 

jakie masz na komputerze, to jest duża szansa, że ci odpuści. Przez te kilka miesię-

cy, gdy aktywne były luki Spectre i Meltdown, każdy z nas był narażony na atak. 

Albo Twoje informacje fruwają już gdzieś w sieci, albo może zwyczajnie nie jesteś 

celem wyrafinowanych akcji hackerskich. Mnie smuci fakt, że nie powiedziano mi 

wcześniej o tym zdarzeniu. Nie lubię, jak ktoś ma przede mną tajemnice. Czy jednak 

coś by się zmieniło? Jestem tak samo leniwy jak wcześniej. Uwielbiam swobodnie 

przeglądać sieć bez nadmiernego dbania o swoją prywatność. Dziś muszę sobie 

uświadomić tylko jedno. Żeby być bezpiecznym w sieci, muszę z niej wyjść.
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POZNAJ IOS 11

REDAKCJA MMM

iOS 11 skrywa w sobie wiele ciekawych funkcji. Z każdą aktualizacją pojawiają się 

nowe możliwości i udogodnienia. Postaramy się abyś w tym artykule znalazł jak 

najwięcej informacji które przydadzą ci się w codziennej pracy z iPhone’em i iPadem.
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Centrum sterowania
Dopasowanie ikon w sterowania do własnych preferencji
Dotychczas w Centrum sterowania dostęp-

ne były jedynie elementy, które Apple uznał 

za słuszne i konieczne. iOS 11 zerwał z tą 

tendencją i możemy teraz dopasować je do 

własnych potrzeb, dodając do niego elemen-

ty z szerokiej palety opcji. Dostosowanie 

centrum sterowania do naszych potrzeb 

zrealizujemy po wybraniu opcji Ustawienia 

/ Centrum sterowania / Dostosuj narzędzia. 

Znajdziemy tam między innymi: Dyktafon, 

Stoper, Notatki, Nie przeszkadzaj podczas 

jazdy czy Wielkość tekstu. Aby dodać coś 

do Centrum sterowania, należy nacisnąć 

zielony przycisk plusa, a  czerwony, by 

usunąć.  Możemy również uporządkować 

kolejność przycisków, przeciągając je za 

pomocą menu po prawej stronie.

Funkcje 3D Touch 

W Centrum sterowania możemy skorzystać 

z dodatkowych możliwości poszczególnych 

funkcji. Wystarczy docisnąć poszczególne 

ikonki przycisków za pomocą 3D Touch lub 

przycisnąć je dłużej, aby uzyskać dostęp do 

dodatkowych opcji poszczególnych funk-

cji. Na przykład wciskając dłużej przycisk 

Latarki, otrzymamy dostęp do regulatora 

mocy jej oświetlenia. Polecamy przeszuki-

wanie możliwości wszystkich dostępnych 

w Centrum sterowania przycisków. 
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Nagrywanie wideo z ekranu
Jeszcze kilka lat temu, aby nagrać coś z iPhone’a, musiałem uciekać się do sztuczek. 

Jedną z metod była instalacja na komputerze programu, który emulował Air Play. 

iPhone łączył się z nim i transmitował obraz (jeżeli włączyliśmy klonowanie ekra-

nu), a aplikacja na komputerze zapisywała go w postaci filmu. Potem pojawiła się 

możliwość zapisywania filmów za pomocą Quick Time Playera. Niestety wymagało 

to podłączenia iPhone’a lub iPada do komputera kablem. Od iOS 11 nie musimy już 

stosować wybiegów, a do nagrywania nie jest potrzebny żaden dodatkowy sprzęt.

Aby nagrać film z ekranu, wystarczy wejść do centrum sterowania. Znajdziemy tam 

ikonkę z koncentrycznymi kółkami. Jeżeli jej nie ma, to proszę zajrzeć do części 

artykułu dotyczącej konfiguracji Centrum sterowania (również nowość w iOS 11). 

Po puknięciu mamy trzy sekundy na przygotowanie, np. schowanie Centrum stero-

wania. Podczas nagrywania pasek statusu zmienia kolor na czerwony. Oczywiście 

nie można liczyć na to, że w ten sposób nagrany sobie film z Netflixa. Są aplikacje, 

które blokują możliwość zapisu z ekranu. Aby zakończyć nagry-

wanie, należy znów wywołać Centrum sterowania i tam 

puknąć we wspomniane kołka. Film zostanie zapisany 

w Zdjęciach i w nich możemy go np. przyciąć lub 

udostępnić. Polecam do edycji również 

darmową aplikację iMovie.
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Pliki
Od lat słyszymy narzekania na iOS,  

że nie pozwala użytkownikowi na 

dostęp do plików różnych aplikacji. 

Jednak gdy taka możliwość się pojawi-

ła, nie została szerzej doceniona. Czas 

to naprawić.

Bardzo możliwe, że to niedocenianie jest 

chorobą aplikacji Pliki, odziedziczoną 

po programie iCloud, którego jest oficjal-

nym następcą. Jednak użyteczność obu 

programów ma się do siebie jak 1 do 10 

na korzyść Plików. Oczywiście trzeba 

zaznaczyć, że Pliki są tylko przejawem 

zmian, jakie przyniósł z sobą iOS 11.  

To dzięki jego nowym funkcjom program 

Pliki i wszystkie inne dostosowane do 

iOS 11 i jego obsługi dokumentów, apli-

kacje otrzymały nowe supermoce.

Wielu użytkowników niestety nadal 

myśli, że program przeznaczony jest 

jedynie do obsługi plików z  chmu-

ry Apple. Nic bardziej mylnego. Pliki 

zapewniają dostęp do danych zapisa-

nych w urządzeniu. Do tych samych 

danych mogą mieć dostęp wspomniane zgodne z iOS 11 programy. Już teraz jest ich 

wiele. Od applowskich z pakietu iWork, przez Garage Band czy iMovie. Oczywiście 

również wiele aplikacji innych firm, na przykład polskie Art Studio, Pixelmator czy 

programy obsługujące pamięci masowe jak iKlip. Lista już jest obszerna i bardzo 

szybko się powiększa.

To nie koniec zalet. Dodatkowo w aplikacji Pliki mogą pojawić się „miejsca” udostęp-

niane przez programy obsługujące inne usługi chmurowe. Jedynym wymogiem 

jest instalacja np. aplikacji Dropbox, OneDrive czy Google, które łączą się z syste-

mową obsługą plików. Dzięki temu rozwiązaniu mamy pełen dostęp do plików 

z tych chmur w jednym programie oraz wszystkich aplikacjach zgodnych. Podobnie 

z Plikami integrują się programy dysków flash, jak wspomniany już iKlip.

Oczywiście, jeżeli używamy iCloud Drive, to wszelkie dobrodziejstwa tej usługi 

są również w naszym zasięgu. W ten sposób mam na iPhonie czy iPadzie dostęp 

do plików z komputera wszędzie, gdzie mam internet. Warto wspomnieć, że Pliki 

pozwalają na udostępnianie dokumentów innym osobom. Możemy zaproszenie 
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wysłać mailem, w wiadomości lub po prostu skopiować link i go udostępnić w inny 

sposób. Na dostęp można pozwolić wszystkim mającym link lub ograniczyć go do 

listy zaproszonych osób. To nie koniec. Zaproszone osoby mogą dostać też zgodę 

na edycję pliku.

Te wszystkie funkcje są dostępne na iPhonie. Jednak prawdziwy pazur Pliki pokazują 

na iPadzie. Dzięki „przeciągnij i upuść” wiele czynności, które wolałem wykonywać 

na komputerze, stało się łatwych, a nawet przyjemniejszych. Po prostu pliki, zdję-

cia albo elementy dokumentów „łapiemy” i przeciągamy do innego programu lub 

wprost do aplikacji Pliki. Oczywiście odwrotny kierunek też jest możliwy. Można 

przenosić po kilka plików czy teczek naraz. Łapiemy pierwszy element i pukając 

w dodatkowe innym placem, dołączamy je do przenoszonej grupy. Jest to naprawdę 

wygodne i po kilku próbach bardzo naturalne.

Zdecydowanie zachęcam do zapoznania się z aplikacją Pliki, nawet gdy nie używacie 

żadnych usług chmurowych. Warto też sprawdzić, czy czasem programy, z których 

korzystacie, nie wspierają już dostępu do plików 

w  iOS 11. Funkcja zazwyczaj kryje się pod 

ikonką z kwadratem i strzałką do środka.
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Safari  
— wygodne przeglądanie internetu
Przeglądanie internetu w urządzeniach z iOS nigdy jeszcze nie było tak wygodne. 

Dzięki dodaniu funkcji nacisku na ikony mamy dostęp do wielu nowych funkcji, które 

znacznie poprawią przyjemność czytania informacji na stronach internetowych. 

Każda z ikon, jaką widzimy, obok pola z adresem witryny internetowej ma swoje 

ukryte funkcje. Przyjrzyjmy się, jakie możliwości skrywa aplikacja Safari.

Historia przeglądanych stron 
Po lewej stronie znajdują się przyciski Cofnij 

/ Naprzód pozwalające wracać do ostatnio 

oglądanej witryny. Przytrzymanie palca 

na jednym z nich otworzy menu, z które-

go będziemy mogli przeskoczyć na stronę 

zapisaną w Historii przeglądarki. 

Dodaj stronę do zakładek
Przytrzymanie palcem na ikonie otwartej 

książki pozwoli nam dodać stronę albo do 

Listy czytelni, albo do Zakładek. Lista czytel- n i 

to miejsca, gdzie zapisujemy informacje, 

które chcemy przeczytać w innym czasie. 

Do Zakładek zapisujemy odnośniki do inte-

resujących nas stron (do miejsc, gdzie 

będziemy często wracać). Pojedyncze 

dotknięcie ikony książki pozwoli nam 

dotrzeć do wyżej zapisanych odnośników 

witryn internetowych, a także przejrzeć 

historię przeglądanych stron.
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Zakładki
Strony internetowe możemy oglądać 

w zakładkach. Dzięki temu łatwo możemy 

przeskakiwać pomiędzy różnymi witryna-

mi. Po dotknięciu odnośnika dwoma palcami 

strona natychmiast otworzy się w nowej 

przekładce, umożliwiając nam swobod-

ne przeglądanie strony i  błyskawiczne 

przeskoczenie do otworzonego wcześniej 

odnośnika. Na kartach mamy widocz-

ne jedynie tytuły z witryn internetowych. 

Wybierając ostatnią ikonę po prawej (dwie 

nakładające się strony), będziemy mogli 

wywołać podgląd wszystkich otworzonych 

stron. Warto wiedzieć, że w  tym widoku 

będziemy mieli również dostęp do stron, jakie 

przeglądaliśmy na komputerze lub innych 

urządzenia. Wymogiem jest zalogowanie do tego 

samego konta Apple ID na każdym z urządzeń. 

Przytrzymanie palca na tej ikonie sprawi,  

że będziemy mogli zamknąć wszystkie karty 

lub otworzyć nową. Dodatkowo mamy tu 

dostęp do widoku Split View, dzięki któremu 

dwie różne strony internetowe będą widocz-

ne równocześnie na ekranie iPada.

Wygodne czytanie witryn
Funkcja Reader pozwala nam oczyścić treść 

stron internetowych z rozmaitych stylów 

i reklam. Po aktywacji funkcji Reader otrzy-

mamy sam tekst wygodny do rozczytania. 

Aby wejść w tryb Czytania, odnajdźmy po 

lewej stronie adresu internetowego ikonę 

czterech poziomych pasków reprezentują-

cych czysty tekst na kartce. Widok Readera 

będziemy mogli dopasować do swoich prefe-

rencji poprzez wybór ikony dwóch liter „aA” 

znajdujących się po prawej stronie adre-

su www (w chwili gdy aktywowaliśmy tryb 

czytania). Będziemy mogli ustalić tu kolor tła, 

wielkość liter oraz font używany w tekście. 
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Chmura rodzinna
Możesz dzielić się najlepszymi funkcjami iOS ze swoimi najbliższymi. Jeśli w twojej 

rodzinie ktoś jeszcze używa sprzętu Apple, to warto rozważyć aktywację Chmury 

rodzinnej. Dzięki niej mamy możliwość zaoszczędzić pieniądze oraz mieć wgląd 

w to, do czego nasi najmłodsi wykorzystują telefon.  W ramach oszczędności może-

my skorzystać ze współdzielenia przestrzeni dyskowej w iCloud. Wykupiony pakiet 

danych może być używany przez kilka osób. Dzięki temu możemy zaoszczędzić 

pieniądze, kupując jeden wyższy pakiet danych iCloud i przechowywać na nim 

wspólne dane. Drugim ważnym elementem spajającym rodzinę są... zakupy, z których 

może korzystać każda osoba dołączona do naszej chmury. Wszystkie filmy, muzyka 

czy książki mogą być używane przez osoby z rodziny. To nie wszystko. Kupując apli-

kacje na telefon lub iPad, będzie można używać ich na wielu urządzeniach. Chmura 

rodzinna to również nadzór nad najmłodszymi. Każda próba zakupu aplikacji jest 

odnotowywana poprzez prośbę wysłaną do rodzica, który zdecyduje, czy zakup 

programu jest właściwym posunięciem. Równie istotnym elementem jest możliwość 

monitorowania miejsca, w którym znajdują się członko-

wie naszej rodziny. Poprzez aplikację Moi znajomi 

jestem w stanie ustalić w razie potrzeby, 

gdzie znajdują się najbliżsi. 

Aby aktywować funkcję rodziny, 

wchodzimy w Ustawienia i wybie-

ramy swoje Imię i  nazwisko. 

Następnie w ustawieniach Apple 

ID wybieramy Chmura rodzin-

na i ją aktywujemy. Tutaj również 

zarządzamy składem naszej rodziny 

w Chmurze, nadając im uprawnienia 

dzieci i opiekunów.
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Notatki
Niektórzy z Was mogli się już zorientować, że doceniam aplikacje, które dostajemy 

wraz z systemem. Tak jest i z aplikacją Notatki, w której piszę ten i większość moich 

tekstów.

Wraz z iOS 11 Notatki stały się jeszcze lepsze
Notatki można uzupełniać szkicami już od wersji iOS 9, jednak stanowiły one dodatek 

do treści, który aby edytować, należało otworzyć. W obecnej wersji Notatek proste 

szkice możemy robić w sposób naturalny, podczas pisania, pomiędzy tekstem, 

jednak nadal mamy możliwość utworzenia bardziej złożonego rysunku w dodatko-

wym edytorze z zaawansowanymi narzędziami.

iOS 11 przyniósł też lepszą kontrolę nad typografią. Funkcje zmiany wyglądu tekstu są 

łatwiej dostępne i dostaliśmy też nowe opcje, jak wcięcia, przekreślenie i tekst o stałej 

szerokości znaków. Ważnym dodatkiem są również tabele. W nowych Notatkach 

możemy również dodawać pod szkice tło w postaci linii i kratek. Rodzaj tła wybie-

ra się w ustawieniach systemowych Notatek lub szybciej w menu akcji (kwadrat  

ze strzałką w górę).

Na deser jedna z ciekawszych nowych funkcji. Skanowanie dokumentów wprost 

w notatkach. Wystarczy, że pukniemy w plus i wybierzemy z menu opcję Skanuj doku-

menty. Aparat uruchomi się w  trybie 

wykrywania krawędzi kartek wraz 

ze specjalnymi trybami kolorów. 

Sfotografowany dokument może-

my przyciąć, obrócić, skorygować 

lub przerobić na czarno-biały jesz-

cze w  Aparacie lub już w  notatce.  

Do dokumentu łatwo dodamy podpis 

za pomocą „Oznaczeń” dostępnych 

w menu akcji.

Przypomnę na koniec o  funkcji 

udostępniania i  wspólnej edycji 

notatek, która pojawiła się w iOS 10. 

Działa bardzo sprawnie, a zmiany 

nanoszone przez współedytujących 

są niemal natychmiastowe.

Warto zaprzyjaźnić się z Notatkami, 

bo są one z wersji na wersję coraz 

lepsze i mogą z powodzeniem zastą-

pić wiele płatnych aplikacji.
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Zrzuty ekranu 
W iOS zrzut ekranu robi się, jednocześnie wciskając przycisk Początek (Home) 

i Włącznik (przycisk z boku lub z góry). W iPhonie X, gdzie nie ma przycisku Początek, 

używa się przycisku zwiększania głośności.

Od iOS 11 zrzuty ekranu zachowują się jednak inaczej. Zaraz po ich wykonaniu poja-

wiają się jako miniaturki w lewym dolnym rogu i czekają na naszą decyzję przez 

kilka sekund. Brak decyzji oznacza zapisanie ich w rolce aparatu w albumie „Zrzuty 

ekranu”. Możemy się też ich pozbyć z widoku, odsuwając palcem poza ekran lub od 

razu wykorzystać, np. wysyłając znajomym. Aby to zrobić, pukamy w miniaturkę 

„screenshota”. Pojawi się ekran z narzędziami do oznaczania zdjęć i ikonką udostęp-

niania, dzięki której zdjęcie z ekranu można od razu wysłać, zapisać w Zdjęciach lub 

Plikach bądź przesłać do innej aplikacji. Na koniec pukamy w Gotowe i decydujemy, 

czy zrzut ekranu zachować, czy nie będzie nam już więcej potrzebny.

To wyjątkowo użyteczna funkcja pozwala na dodanie adnotacji i prostych grafik do 

zdjęć czy zrzutów ekranu. Działa ona podobnie w programie Zdjęcia, Notatki i wspo-

mniane „Zrzuty”. Aby ją uruchomić w Zdjęciach, wchodzimy w edycję i pukamy 

w ikonkę „Więcej” (trzy kropki w kółku), następnie pukamy w „Oznaczenia” (pisak 

w kółku). W Notatkach oznaczenia pojawiają się po dodaniu do zapiski zdjęcia lub 

obrazka i puknięciu w niego. Ta sama ikona w Notatkach oznacza też odręczne ryso-

wanie, ale ma mniej funkcji niż jej wersja do oznaczania zdjęć.

Do dyspozycji mamy narzędzia: Pisak, marker, ołówek, gumka i  lasso  

do zaznaczania obiektów. Dodatkowo pod „plusem” kryje się: blok 

tekstowy, dodawanie podpisu, 

lupa i kilka gotowych kształtów, 

a pod ikonką z kształtami mamy 

wybór zależnie od rodzaju 

obiektu: grubości linii, zakoń-

czeń, wypełnienia. W  bloku 

tekstowym możemy zmie-

niać czcionkę, kolor i wielkość 

pisma, w lupie powiększenie, 

grubość linii i wielkość.

Jeżeli coś się nam nie uda, 

możemy cofnąć ostatnią 

operację (Undo — zawinięta 

strzałka), skasować, wybiera-

jąc „Wymazywacz — gumkę” 

i pukając w niechciany obiekt. 

Za pomocą lassa zaznaczmy 

obiekty i możemy je przesunąć 

w inne miejsce.
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Wielozadaniowość (iPad)
Jedną z największych zmian w nowym systemie iOS jest rozszerzenie możliwości 

pracy dwóch aplikacji równocześnie na jednym ekranie. iPad pozwala teraz na jedno-

czesną pracę programów w widokach, które nazywają się Split View i Slide Over. 

Pierwszy z nich dzieli ekran tabletu na dwie części, w których znajdują się aktywne 

aplikacje. Drugi widok daje nam możliwość pracy na jednej aplikacji wypełniającej 

cały ekran oraz innej, działającej w „pływającym oknie”, które możemy swobodnie 

przenosić. 

Jak uruchomić dwie aplikacje na jednym ekra-

nie? Jeśli mamy włączony program, należy 

wywołać gestem od dolnej krawędzi ekranu 

widok belki z ikonami — Dock. Następnie 

wskazać interesującą nas ikonę progra-

mu i wyciągnąć ją z Docka na obszar 

uruchomionej aplikacji. Okno nowe-

go programu pojawi się w widoku 

Slide Over. Chcąc umieścić 

okna programów obok siebie 

(Split View), należy złapać 

za górną krawędź pływa-

jącego okna i przeciągnąć 

ją w dół. Krawędzie ekra-

nu iPada się przyciemnią, a my 

będziemy widzieć obok siebie niezależne 

okna dwóch programów. 

Ograniczamy  
dostęp do funkcji iPada
Czy możemy znacznie zawęzić możliwości używania iPada przez dzieci lub gości, 

którym użyczamy nasz sprzęt? Odpowiedź brzmi: tak. Jesteśmy w stanie ograniczyć 

dostęp zarówno do części aplikacji, jak również do treści, zakupów, a także zmian 

z kalendarzu. Mamy też kontrolę nad elementami sprzętowymi takimi jak mikro-

fon aparat lub Bluetooth. Jeśli chcemy wprowadzić zakaz wyświetlania filmów, 

witryn internetowych czy książek pod kątem wieku, to również w preferencjach 

Ograniczeń będziemy mogli ustalić te wszystkie elementy. Aby skonfigurować tę 

funkcję, musimy skorzystać z Ustawień, a następnie wskazać Ogólne i Ograniczenia. 

Po włączeniu tej opcji zostaniemy poproszeni o hasło, które będzie potrzebne do 

zarządzania funkcjami, które wyłączamy na urządzeniach z iOS. Od tej chwili jeste-

śmy w stanie bardzo skrupulatnie personalizować wykorzystanie urządzenia.
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ZASZYTE  
FUNKCJE W IOS 11
ARTUR JOPEK
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Live Photo zachwyciło znaczną większość użytkow-

ników naszych ulubionych telefonów. Teraz możemy 

je wykonywać także w trakcie rozmowy z naszymi 

przyjaciółmi przez FaceTime.

Aby uchwycić naszego rozmówcę w  zdjęcie Live 

podczas rozmowy z  pośrednictwem FaceTime, 

wystarczy kliknąć biały przycisk migawki na dole 

ekranu. Oczywiście osoba po drugiej stronie połącze-

nia otrzyma powiadomienie, gdy zostanie zrobione 

zdjęcie na żywo. 

Każda ze stron może również wyłączyć tę opcję 

w Ustawieniach / FaceTime / Live Photo w FaceTime. 

By uzyskać ten efekt, wszyscy rozmówcy muszą posia-

dać system iOS 11 i włączone Live Photo.

Miłośnicy wszystkiego, co najbardziej niekon-

wencjonalne w Wiadomościach, czyli efektów, 

z pewnością będą zadowoleni. System iOS 11 przy-

nosi nam nowe efekty specjalne dla wiadomości. 

Niestety tylko dwa, ale za to bardzo fajne. To Echo 

i Reflektor. 

Aby z nich skorzystać, wystarczy wpisać swoją 

wiadomość, przytrzymać klawisz wysyłania 

i dotknąć przycisk Ekran. Efekt echo, mnożący 

naszą wiadomość na cały ekran programu będzie 

pierwszą opcją, a po przesunięciu palcem w prawo 

zobaczymy efekt zwany Reflektor, pozwalający 

skupić uwagę odbiorcy na naszej wiadomości.

Live Photo podczas  
rozmowy FaceTime

Nowe efekty w Wiadomościach
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Zawsze możemy znaleźć się w trudnej sytuacji, w której będziemy 

potrzebować pomocy. Najważniejsze, aby być na taką ewentual-

ność dobrze przygotowanym. System iOS 11 pozwala nam łatwo 

wezwać pomoc, bez konieczności otwierania aplikacji telefonu. 

Telefon automatycznie będzie łączył się z lokalnym numerem alar-

mowym. Jedyne, co musimy zrobić, to pięć razy z rzędu nacisnąć 

przycisk zasilania z boku iPhone'a. Zastosowanie takiej kombinacji 

dezaktywuje blokadę telefonu i zostanie wykonane połączenie. 

Funkcję tę włączymy, przechodząc w  Ustawieniach do opcji 

Alarmowe SOS. Po ustawieniu opcji Dzwoń automatycznie zostanie-

my bez dodatkowych czynności połączeni z numerem alarmowym. 

Możemy także uruchomić Dźwięk odliczania do momentu połączenia.

Zwolennicy nadawania ciekawych efektów swoim 

zdjęciom z  pewnością ucieszą się z  możliwo-

ści skorzystania z nich w Live Photos. Wreszcie 

w  systemie iOS 11 można odmienić nie tylko 

statyczną wersję naszego obrazu, ale także nadać 

efekt na cały klip. Obecnie do dyspozycji mamy 

tylko trzy efekty, ale z pewnością będzie ich nieba-

wem więcej. Są to efekty: W pętli, Odbicia i Długa 

ekspozycja. 

Aby nałożyć te efekty na nasze Live Photo, należy 

wybrać taką fotografię w aplikacji Zdjęcia i prze-

sunąć na zdjęciu palcem w górę. Wtedy pojawi 

się menu z  miniaturami pokazującymi efekty, 

w którym można wybrać efekt i zatwierdzić go 

stuknięciem w miniaturę. 

Funkcja  
Alarmowe SOS

Efekty dla Live Photos
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Wszyscy uwielbiamy łatwość, z jaką możemy wykonywać zrzuty 

ekranu na naszych iPhone’ach i iPadach. W bardzo łatwy sposób 

możemy błyskawicznie zachować pojawiające się na ekranie infor-

macje. Ale nowy system operacyjny Apple pozwala nam na więcej. 

Teraz możemy nasze zrzuty ekranu edytować bezpośrednio po ich 

wykonaniu. Nie trzeba już w tym celu korzystać z aplikacji Zdjęcia. 

Wystarczy kliknąć w pojawiającą się w dolnym lewym rogu miniatu-

rę naszego zrzutu i zostaniemy przeniesieni do menu edycji, gdzie 

będziemy mogli wykonać szereg operacji graficznych na naszym 

obrazku, jak np. kadrowanie, dodawanie opisów, linii czy kształtów. 

Po kliknięciu przycisku Gotowe będziemy mogli zapisać nasz zrzut 

ekranu w Zdjęciach.

Wielu użytkowników produktów Apple boryka się 

z chronicznym brakiem pamięci na swoich urzą-

dzeniach. Oczywiście nic nie zastąpi większej 

pojemności, ale jest na to rada. W iOS 11 możemy 

włączyć możliwość automatycznego odinstalo-

wania nieużywanych aplikacji. Gdy na naszym 

urządzeniu będzie brakować miejsca na kolej-

ne dane, system automatycznie je odinstaluje, 

pozostawiając wszelkie dane użytkownika zwią-

zane z aplikacją. Jest to więc proces całkowicie 

bezpieczny. 

By uruchomić tę funkcjonalność na naszych urzą-

dzeniach, należy wejść w Ustawienia / Ogólne  

/ Pamięć i włączyć opcję Odinstaluj nieużywane. 

By zrezygnować z tego ustawienia, należy wejść 

w Ustawienia> iTunes i App Store i przewinąć 

ekran na sam dół. Tam znajduje się włącznik. 

Edycja  
zrzutów ekranu

Odinstaluj nieużywane
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Nasze iUrządzenia dbają o aktualność danych naszych 

aplikacji. Odświeżają je stale w tle. Te procesy wykony-

wane przy połączeniu z siecią komórkową powodują 

niestety zdecydowanie zwiększone zużycie ener-

gii. Na szczęście iOS 11 daje nam możliwość wyboru 

połączenia, z jakiego korzystają nasze aplikacje do 

aktualizacji swoich danych. Możemy zdecydować na 

odświeżanie tylko przez Wi-Fi lub całkowicie je wyłą-

czyć. Wyboru dokonamy, wchodząc w Ustawienia 

/ Ogólne / Odświeżanie w tle / Odświeżanie w tle, 

następnie możemy zdecydować, czy i przy użyciu 

jakiego rodzaju połączenia nasze aplikacje będą aktu-

alizowane. Nasza bateria z pewnością odwdzięczy się 

nam dłuższym działaniem.

Z pewnością Wam również zdarza się koniecz-

ność zapisania jakiejś strony internetowej. 

Robienie zrzutów ekranów i łączenie ich później 

w całość z pewnością nie jest dobrym rozwią-

zaniem. Jak zapisać całość szybko i skutecznie? 

Z pomocą iOS 11 możemy ją zapisać w pliku PDF.

Teraz możemy zapisać dowolną stronę inter-

netową w pliku PDF. Wystarczy w przeglądarce 

Safari kliknąć przycisk Udostępniania (pole ze 

strzałką wystającą w górę) i w dolnym rzędzie 

szarych ikon kliknąć opcję Utwórz plik PDF. 

Po utworzeniu zrzutu naszej strony i kliknię-

ciu ikony rysika w  kółku w  górnym prawym 

rogu ekranu otrzymujemy dostęp do narzędzi 

edycyjnych znanych ze Zrzutów ekranu. Dzięki 

temu możemy łatwo dodać nasze adnotacje na 

wygenerowanym pliku. Po zakończeniu klikamy 

przycisk Gotowe i możemy go zapisać w dowol-

nej lokalizacji dostępnej w aplikacji Pliki.

Odśwież z Wi-Fi

PDF ze strony internetowej
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System iOS 11 dba o  nasze bezpieczeństwo podczas jazdy 

samochodem. Przyniósł nam rozwiązania pozwalające na 

ograniczenie informacji kierowanych do nas za pośrednic-

twem naszego telefonu, kiedy prowadzimy pojazd. Dzięki tej 

opcji nie będziemy bombardowani powiadomieniami, dopóki 

nie dojedziemy spokojnie do celu. 

Możemy ją uruchamiać ręcznie, kiedy łączy się z samocho-

dowym Bluetooth lub zdać się na automatyczne wykrywanie, 

że jesteśmy w poruszającym się pojeździe. By uruchomić to 

ustawienie, wystarczy przejść do Ustawienia / Nie przeszka-

dzać / (Nie przeszkadzać podczas jazdy) Aktywuj. Pod tym 

nagłówkiem znajdują się funkcje filtrowania połączeń i usta-

wiania automatycznej odpowiedzi, że nie możemy odebrać 

połączenia.

Telefony wykonują dla nas masę rzeczy, pozwalając 

nam zyskiwać kolejne cenne sekundy. W iOS 11 poja-

wiła się kolejna opcja, która zainteresuje miłośników 

rozmów telefonicznych lub osoby, dla których tele-

fon jest narzędziem pracy. Jest to automatyczne 

odbieranie połączeń. Niby nic odkrywczego, ale jeśli 

nie chcemy tracić czasu na odbieranie kolejnych 

połączeń, system może zrobić to za nas. Wystarczy 

wejść w Ustawienia / Ogólne / Dostępność / Odb. 

audio połączeń / Automatyczne odbieranie połą-

czeń. Pozostaje tylko ustawić ilość sekund przed 

odebraniem telefonu i nasz iPhone odbierze za nas 

każde przychodzące połączenie. 

Ciekawe, kiedy pojawi się funkcja, która będzie za 

nas rozmawiać z telemarketerami.

Nie przeszkadzać 
 podczas jazdy

Automatyczne  
odbieranie połączeń 
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Nie wszyscy kochają nowości w  wiadomościach, 

które przyniósł iOS 10 i  chcą po prostu wysyłać 

swoim kontaktom proste wiadomości bez żadnych 

dodatkowych elementów. Jeśli nie korzystacie aktyw-

nie z  nowych możliwości programu Wiadomości, 

a mianowicie zestawów plakietek dostępnych w App 

Store, warto wiedzieć, że można się go w łatwy sposób 

pozbyć. 

Wystarczy stuknąć w ikonę App Store obok pola teksto-

wego. Wtedy cały pasek propozycji aplikacji przestanie 

być widoczny, dopóki ikona App Store nie zostanie 

stuknięta ponownie.

Użytkownicy korzystający podczas pisania na 

swoich telefonach tylko z  jednej ręki dostali 

w nowym systemie od Apple duże udogodnienie. 

W iOS 11 pojawiła się bowiem klawiatura, którą 

można wygodnie obsługiwać jednym palcem, 

np. kciukiem. 

By uzyskać do niej dostęp, należy przytrzy-

mać ikonę emoji, która jest zwykle używana 

do przełączania wszystkich zainstalowanych 

klawiatur.  Tam pojawią się dwie małe ikony 

klawiatury po lewej lub prawej stronie. W zależ-

ności od tego, której ręki używamy do sterowania 

naszym telefonem, możemy wybrać opcję lewą 

i prawą. By stale korzystać z tej klawiatury, nale-

ży wybrać Ustawienia / Ogólne / Klawiatury  

/ Klawiatura jednoręczna i zaznaczyć wybraną 

klawiaturę.

Ukryj aplikacje  
w Wiadomościach

Klawiatura jednoręczna



38TESTY 38TEMAT MIESIĄCA

iOS 11 ma nowe formaty kompresji plików o nazwie HEIF (High 

Efficiency Image Format) i HEVC (High Efficiency Video Coding), 

które pozwalają doskonale kompresować media, zmniejszając 

ich objętość prawie o połowę. To zdecydowana oszczędność miej-

sca w naszych telefonach i tabletach. Możemy jednak spotkać 

się jeszcze z pewnymi (zapewne przejściowymi) problemami 

zgodności ze starszymi systemami i programami. Jeśli zależy 

nam na pełnej zgodności naszych zdjęć i filmów, możemy to 

szybko zmienić w Ustawieniach.

Aby ustawić wykorzystanie nowych formatów plików, należy 

wybrać Ustawienia / Aparat / Formaty / High Efficiency. Aby 

zachować pliki w tradycyjnych formatach JPG dla obrazów 

i H.264 dla filmów, należy wybrać opcję Najbardziej zgodne.

Wyłącznie iPhone’a  za pomocą dłuższego przy-

ciskania klawisza zasilania bywa kłopotliwe. 

Przyciskamy, przyciskamy i  nic się nie dzieje.  

Po prostu wkurzające.

Teraz można to uczynić za pomocą osobnej opcji 

w menu. 

W menu Ustawienia / Ogólne pojawiła się opcja 

Wyłącz. Wystarczy ją nacisnąć, by na ekranie poja-

wił się monit z suwakiem, który po przeciągnięciu 

w prawo zamknie system. 

Jest to zbawienne rozwiązanie dla wszystkich osób, 

które mają problem z brakiem styku lub kompletną 

awarią przycisku zasilania. Można się wtedy łatwo 

bez niego obejść.

Nowe formaty zdjęć

Wyłączanie  
bez użycia przycisku
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4 GRY NA DŁUGIE  
ZIMOWE WIECZORY
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Zimowe wieczory mają to do siebie, że potrafią się niemiłosiernie dłużyć i warto 

czasem zabić czas niezobowiązującą rozgrywką. Granie na konsoli w Wiedźmina 

czy inną Fifę to doskonały sposób na spędzanie czasu, ale co zrobić, gdy macie 

ochotę na coś lżejszego i najlepiej na małym ekranie? Przychodzimy Wam z pomo-

cą i prezentujemy listę najlepszych gier mobilnych na długie zimowe wieczory  

i nie tylko.

Farm Heroes Super Saga
Na pewno słyszeliście o Candy Crush. Zbieranie cukierków jest interesujące, ale 

nadmiar cukru powoduje choroby i jest niedobry dla zębów, dlatego my polecamy 

zbieranie warzyw w Farm Heroes Super Saga. Zasady są podobne jak w pierwo-

wzorze, a rozgrywka równie wciągająca. Przesuwamy na planszy warzywa tak,  

by ułożyć w linii co najmniej trzy takie same i tym sposobem zebrać je do naszego 

koszyka.Farm Heroes Super Saga wykorzystuje dość już ograny pomysł, ale cieka-

wa grafika i różne urozmaicenia sprawiają, że się nie nudzi.

https://itunes.apple.com/us/app/farm-heroes-super-saga/id1058370552?mt=8
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Alto’s Adventure
Ta gra doskonale wpisuje się w zimowy klimat. Wcielamy się w niej w snowboar-

dzistę, który zjeżdża z górki, unikając przy tym przeszkód i wykonując różne triki. 

Alto’s Adventure utrzymana jest w bardzo ciekawej atmosferze, dopełnianej nastro-

jową ścieżką dźwiękową. Ta darmowa gra nadaje się nie tylko dla amatorów sportów 

zimowych, ale dla wszystkich graczy lubiących wyzwania i odznaczających się 

odrobiną zręczności. Zadania na dalszych etapach Alto’s Adventure bywają bardzo 

trudne do zrealizowania.

Mini Metro
W kraju, gdzie przez ponad 50 lat powstały raptem dwie linie metra, budowanie 

kolejki podziemnej może się wydawać zajęciem bardzo monotonnym, ale to tylko 

pozory. W Mini Metro naszym zadaniem jest rozbudowa sieci metra w kolejnych 

miastach, tak by pasażerowie docierali z miejsca na miejsce bez nadmiernej zwłoki. 

Budujemy więc kolejne linie i łączymy nowo powstające stacje. Do dyspozycji mamy 

kilka trybów rozgrywki i wiele miast na świecie. Mini Metro to doskonała gra, która 

zmusza do myślenia i nadaje się do grania nie tylko w komunikacji miejskiej.

https://itunes.apple.com/pl/app/altos-adventure/id950812012?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/mini-metro/id837860959?mt=8
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Close Your Eyes
W długie zimowe wieczory przymknięcie oczu na dłużej może się skończyć zaśnię-

ciem, ale nie grozi to z grą Close Your Eyes. Naszym zadaniem jest doprowadzenie 

ciągle poruszającej się kuleczki w odpowiednie miejsce na planszy i unikanie pułapek. 

W tym celu odbijamy ją od przeszkód. Problem polega na tym, że jedyne możliwości 

sterowania to naciśnięcie planszy, które zmienia jej konfigurację — niczym tytułowe 

zamknięcie oczu sprawia, że widzimy coś innego niż gdy mamy je otwarte. Musimy 

tak „zamykać i otwierać oczy”, by nasza kuleczka dotarła w bezpieczne miejsce i nie 

wypadła z planszy.

To bardzo nowatorski i wciągający pomysł. Close Your Eyes potrafi wciągnąć na 

bardzo długie godziny, a pomaga w tym odpowiednio rosnący poziom trudności.

Z powyższymi tytułami nawet najdłuższy i najbardziej szary zimowy wieczór nie 

będzie nikomu straszny. Na naszej liście każdy powinien znaleźć dla siebie grę, 

która sprawi, że zima stanie się choć odrobinę weselsza i minie szybciej.

https://itunes.apple.com/pl/app/close-your-eyes/id999395367?l=pl&mt=8
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CUBASIS 2 — PRODUKCJA 
AUDIO DLA #IPADONLY
MARCIN HINZ

http://twitter.com/marcinhinz
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Od jakiegoś czasu chodzi za mną chęć zmiany swojego setupu do nagrywania 

podcastów na jeszcze bardziej mobilny. Cubasis 2 dla iOS okazał się brakującym 

elementem układanki.

Obecnie mogę nagrywać podcast przez wiele godzin bez dostępu do prądu. Wystarczą 

dwa mikrofony oraz rekorder zasilany z power banka. Sielankę burzy fakt, że z tym 

nagraniem nic dalej nie zrobię, o ile nie zabiorę ze sobą laptopa. Na szczęście powsta-

je coraz więcej pełnoprawnych aplikacji dla iPada, które możliwościami niewiele 

odbiegają od swoich desktopowych odpowiedników.

Cubasis 2 dla iOS jest potężnym programem typu DAW i nie sposób opisać jego 

wszystkich funkcji w takiej recenzji. Dlatego chcę skupić się na jednym z zastoso-

wań, do którego można go wykorzystać. Jako że do muzyka mi daleko, pokażę Ci, 

jak Twój iPad może stać się pełnoprawnym „studiem” nagraniowym.

Tutaj należy zrobić pewne zastrzeżenie. Dźwięk można nagrać nawet aplikacją 

Dyktafon na telefonie, jednak zakładam, że nasze nagrania mają zachować najwyż-

szą jakość dostępną poza profesjonalnym studiem.

Cubasis style
Dzięki Cubasis można przeprowadzić proces produkcji od początku do końca. Jeśli 

zaczynasz swoją przygodę z nagraniami i czujesz w sobie żyłkę gadżeciarza, lista 

zakupów przedstawia się następująco:

 > 1-2 mikrofony (w zależności od tego, czy chcesz nagrywać solo czy wywiady) 

na XLR, np. Samson Q2U + kable
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 > interfejs audio z wyjściem audio USB, np. taki, który możemy zasilać z power-

banka jak Steinberg UR22mk2

 > iPad z zainstalowanym Cubasis 2

 > Camera connection kit dla iPada wraz z kabelkiem USB

Różnice w porównaniu do mojej obecnej listy sprzętu podcastowego:

 > mikrofony zamiast do rekordera, wpinam w interfejs audio (który jednak nie 

nagrywa materiału)

 > nagranie trafia dalej do iPada, który pełni rolę rekordera (nagranie audio) oraz 

komputera (późniejsza edycja)

W przypadku podpięcia dwóch mikrofonów do interfejsu audio możemy w Cubasis 

nagrać dwie osobne ścieżki audio. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że pozwala na 

lepszą edycję finalnego materiału. Jeśli jeden z gości kaszlnie w trakcie gdy druga 

osoba mówi, możemy usunąć kaszlnięcie bez żadnej szkody dla wokalu osoby 

mówiącej. Zawsze staram się nagrywać w ten sposób. Łączenie ścieżek jest super… 

ale dopiero w przypadku robienia finalnego mixu.

Cubasis oferuje również efekty, które pozwolą nam wyciągnąć z  dźwięku to,  

co chcemy. Standardowo w podcastach używa się bramki szumów, equalizacji oraz 

kompresji dla podbicia głośności.

Na co dzień pracuję w Adobe Audition. Jeśli chodzi o używanie efektów, to w Cubasis 

jest ono mniej przyjazne niż w Audition. Głównie z uwagi na mnogość presetów 

w oprogramowaniu Adobe. Jeśli używasz Cubasis, to na początku czeka Cię nieco 

nauki, prób i błędów, by ustawić efekty w pożądany sposób. Dzięki temu nauczysz 

się trochę o procesowaniu dźwięku, więc finalnie z sytuacji wyjdziesz mądrzejszy. 
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Róża bez kolców?
Pod względem nagrywania i obróbki materiału możliwości Cubasis 2 dla iPad są 

naprawdę ogromne. Jako osoba, która nie kończyła inżynierii dźwięku ani nie jest 

związana z przemysłem muzycznym czy pracą studia — czuję się przytłoczony 

wszystkimi opcjami. Na szczęście w przypadku produkcji podcastu nie musimy być 

perfekcyjni.

Nasze gotowe nagranie możemy eksportować do pliku wav, m4a, flac lub midi. 

Trochę marnie, bo brakuje mp3. Wybieramy plik m4a i co dalej? Możemy prze-

słać plik poprzez moduł AudioCopy do setki innych aplikacji, wysłać plik mailem 

lub wrzucić do SoundCloud. Jest też opcja „more”, która uruchamia iOSowe share 

extension. Dzięki niemu możemy zrobić upload pliku np. do Dropboxa czy iCloud.

Nie jest to rozwiązanie idealne, ale jeśli zależy nam na produkcji podcastu za pomocą 

iPada, to dzisiaj jest już to możliwe. Wymaga to pewnego dostosowania technologii 

do własnych wymagań, ale taki jest obecnie koszt używania urządzeń ultramobil-

nych do robienia prawdziwej roboty. A przynajmniej takie jest moje zdanie. Niemniej 

jednak jest możliwa produkcja podcastu wysokiej jakości tylko za pomocą iPada 

i mikrofonu z ewentualnym użyciem dodatkowego interfejsu audio, jeśli pragniemy 

robić dynamiczne i pełne ekspresji wywiady.

Link do programu

https://itunes.apple.com/us/app/cubasis-2/id583976519?mt=8
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MACIEJ WINIARSKI
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Nowy król samochodówek (na iOS)
Ostatnie lata były zarówno urodzajne, jak i bardzo biedne, jeśli chodzi o gry wyścigowe. 

Już tłumaczę, o co chodzi. Z jednej strony nastąpił pewien wysyp wysokobudżeto-

wych produkcji. Real Racing 3, Asphalt 8 i Xtreme, Gear.Club czy Need for Speed 

Limits to niezłe gry o ślicznej oprawie audiowizualnej z dużą ilością tras i wozów. 

Wszystkie mają jeden problem, a jest nim sposób monetyzacji. Mikrotransakcje 

zabijają te tytuły i praktycznie uniemożliwiają czerpanie radości z grania. Czy Grid: 

Autosport kosztujący jakieś 10% największego worka ze złotymi monetami w Real 

Racing 3 to zmieni?

Rozgrywka
Gra jest tylko o ściganiu się. Nie ma w niej miejsca na jakieś wstawki z mediami, 

słabą fabułę rodem z „Szybkich i wściekłych” czy zarządzanie budżetem. Zaczynamy 

(tradycyjnie) od zera i przechodząc kolejne „sezony” wyścigowe, wspinamy się 

po drabince najlepszych kierowców. Mamy do wyboru kilka kategorii — Touring, 

Endurance, Open Wheel, Tuner i  Street. Touring można porównać do WTCC, 

Endurance to jazda w nocy (zamiast 24 h jazdy musimy uważać dużo bardziej na 

zużycie opon — dobry wybór twórców), Open Wheel to Formuła 3, Indy i podobne, 

Street to zawody podrasowanych samochodów ulicznych. Najciekawszą kategorią 

jest Tuner, gdzie jeździmy autami muscle, wozami tuningowanymi i driftowymi. 
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Wybór kategorii jest mimo wszystko teoretyczny — aby uzyskać dostęp do Grid 

Series (czyli miksu wszystkiego, takich minimistrzostw), musimy zdobyć odpo-

wiednią liczbę punktów doświadczenia we wszystkich kategoriach. Szału nie ma 

(Grid 2 moim zdaniem rozwiązywał to nieco lepiej), ale jest przyzwoicie, szczegól-

nie jeśli chcemy skupić się wyłącznie na jeździe. 

Tras jest sporo, ale w dużej mierze jest to recykling zawartości z poprzednich części. 

Ocena rozgrywki: 4/6

Wrażenia z jazdy
Ta część jest trochę trudna do opisania, bo te wrażenia mogą się diametralnie różnić 

w zależności od tego, jak dostosujemy sobie poziom trudności. Ja uznałem, że na 

domyślnych jest za łatwo i wyłączyłem wszystko poza automatyczną skrzynią 

biegów i ABS, a poziom trudności przeciwników ustawiłem na średni i do tych usta-

wień będę się odnosił. 

Model jazdy można określić mianem bardzo wymagającego. Real Racing 3 z wyłą-

czonymi wszystkimi asystami to przy tym jazda po bułki do sklepu. Zbyt mocne 

dodawanie gazu na zakrętach jest błyskawicznie karane obróceniem się pojazdu. 

Trzeba cały czas jeździć dokładnie i uważnie. Mniej doświadczeni wirtualni kierow-

cy będą często korzystać z opcji cofania czasu. Dosyć dobrze czuć różnice między 

poszczególnymi kategoriami aut. Odczuwalne są także zmiany, jakich dokonujemy 

w pit-stopie (dyferencjał, wysokość zawieszenia, długość biegów etc.). 

Ocena wrażeń z jazdy: 5/6
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Sterowanie
Tutaj jest dobrze, choć nie idealnie. Do wyboru mamy wirtualną kierownicę, akce-

lerometr lub pada (ja wybrałem środkową metodę). Zasadniczo jest dużo opcji 

konfiguracji — można zmieniać maksymalne kąty wychylenia, martwe pole itp. 

Można spokojnie spędzić trzy godziny na samej konfiguracji i testowaniu wszyst-

kich aspektów naszej wirtualnej kierownicy.  Mnie jednak przeszkadza jedna rzecz, 

a mianowicie sposób, w jaki aktywujemy ręczny. Zamiast przesunięcia po lewej 

stronie ekranu wolałbym po prostu przycisk. Ponadto przycisk do spojrzenia do tyłu 

jest nieosiągalny na iPadzie. Na iPhone’ach wyposażonych w 3D Touch mamy dodat-

kowo wibracje (zaskakująco przyjemne) i stopniowanie gazu/hamulca w zależności 

od siły nacisku palców. 

Ocena sterowania: 5/6

Grafika
Gra ma niemałe wymagania. Urządzenia wspierane obejmują wszystkie sprzęty 

z iOS od iPhone SE. Produkcja uruchamia się na 6S i 6S Plus, ale nie jest oficjalnie 

wspierana. Co więc za to dostajemy?

Ja grę testowałem na iPhonie 7 i iPadzie 10,5 i moje wrażenia są… zróżnicowane. 

Z jednej strony jest płynne 30 klatek, są w miarę ładnie oddane wozy, otoczenie 

momentami naprawdę robi wrażenie. Z drugiej strony mamy potwarz, jaką jest widok 

z wnętrza pojazdu, który wygląda absolutnie beznadziejnie. Gram od kilkunastu 
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lat i czegoś tak złego dawno nie widziałem. Ale to nie jest kwestia konwersji, tylko 

głupiego wyboru przy tworzeniu oryginalnej wersji gry. Co nie zmienia faktu, że to 

wstyd i hańba. 

Ogólnie nie jest tak ładnie jak w wersji konsolowej/ PC (mniejsza szczegółowość, 

gorsze efekty cząsteczkowe, niższy klatkaż), ale efekt jest całkiem satysfakcjonujący 

jak na mobilną produkcję. Nie ma po prostu tego efektu wow, jaki wywołuje wiele 

mobilnych tytułów. 

Ocena grafiki 4/6

Udźwiękowienie
Jest w zasadzie bardzo dobre. Dźwięki silników są niezłe, muzyka w menu też nie 

przeszkadza. W czasie jazdy szef zespołu, w którego barwach się ścigamy, infor-

muje nas o tym, co dzieje się na torze. Bardzo podoba mi się, że wszystkie kwestie 

wypowiadane są po polsku, nawet nasze imię (jeśli nie nosimy jakiegoś wybitnie 

egzotycznego). Problem pojawia się jedynie, gdy chcemy posłuchać własnej muzyki 

czy podcastu w tle. Gra wycina wtedy wszystkie własne dźwięki. Nie podoba mi się 

to, bo lubię jeździć z muzyką, a tej właśnie w czasie wyścigu nie ma. 

Ocena udźwiękowienia: 5/6
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Pozostałe
Jest parę rzeczy, które nie pasowały nigdzie indziej, ale trzeba o nich wspomnieć.  

Po pierwsze, nie ma trybu wieloosobowego. Tak w ogóle. Trochę szkoda, ale rozu-

miem decyzję twórców. Po drugie, rozmiar wymieniony w App Store to nie jest 

wszystko, co przyjdzie nam pobrać. Do tego dochodzą jeszcze pliki spolszczenia, 

tekstury w wysokiej rozdzielczości i DLC. DLC na szczęście są bezpłatne i sporo 

wnoszą do tytułu, więc warto je pobrać od razu. Niestety w czasie ich pobierania 

nie możemy na urządzeniu robić nic innego. Wolałbym, gdyby przynajmniej część 

z nich można było zasysać w tle lub gdy okażą się potrzebne. Na plus zaliczam także 

(dobre) spolszczenie i zapisy w iCloud. 

Podsumowanie
Grid: Autosport to zdecydowanie najlepsza obecnie dostępna gra wyścigowa na 

urządzenia z iOS. Jest tak dobra, że jeśli chcemy się ścigać, to nie ma sensu pobie-

rać dostępnych tytułów F2P. Niecałe 50 złotych to zdecydowanie bardzo dobra 

cena za tak rozbudowany i dobrze wykonany tytuł (szczególnie że DLC są w cenie). 

Uważam, że nawet jeśli ścigamy się tylko sporadycznie, to warto kupić tę produkcję, 

by wesprzeć twórców i zachęcić ich do tworzenia kolejnych konwersji. 

WITRYNA

CE
CH

YGrid: Autosport

47,99 zł

Gra w App Store

 + Model biznesowy
 + Duża różnorodność tras i pojazdów
 + Fantastyczny model jazdy
 + Brak zbędnej otoczki
 + Przyzwoite wykonanie techniczne

 − Trzeba ręcznie dociągnąć 
cześć plików

 − Brak trybu 
wieloosobowego

NAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/grid-autosport/id1179421849?l=pl&mt=8
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LUMAFUSION — EDYCJA 
VIDEO DLA #IPADONLY
MARCIN HINZ

http://twitter.com/marcinhinz
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Co jakiś czas  
poszukuję mobilnych wersji aplikacji
dla desktopowego power usera. Tym razem padło na Adobe Premiere. Zastępstwem 

okazała się LumaFusion — bardzo użyteczna apka dla wielu zastosowań.

Na początku chciałbym wymienić kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, edycja materiału 

video może być na tyle skomplikowanym zadaniem, że obecnie nie istnieje rozwią-

zanie, które w 100% zastąpiłoby desktopowego NLE (non-linear editor).

Po drugie, gdy składam materiał na YouTube czy Facebooka, bardzo dużą wagę przy-

kładam do szybkości pracy oraz łatwości powrotu do pracy na starszych projektach, 

by wprowadzić w nich jakieś zmiany.

Oba powyższe zastrzeżenia mają kolosalny wpływ na to, w jaki sposób oceniam 

testowane oprogramowanie. O ile istnieją aplikacje z innych branż, które w wersji 

mobilnej pokrywają się ficzerami z wersjami desktopowymi (np. Ulysses, w którym 

piszę ten tekst, czy Nozbe, w którym zaplanowałem jego stworzenie), o tyle przy cięż-

szych zadaniach nie jest już tak różowo. Przy okazji zależało mi na sofcie, w którym 

poprowadzę projekt od A do Z, nie skacząc między platformami i nie żonglując apli-

kacjami. W związku z tym okrojenie z funkcjonalności apki mobilnej nie może być 

zbyt drastyczne, ale… jest akceptowalne. W efekcie takiego kompromisu powstał 

LumaFusion, dzięki któremu możemy zrobić naprawdę wiele.
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Interfejs na wymiar
Jestem heavy-userem Adobe Premiere i do niego będę odnosił się podczas tej recen-

zji. W Premiere mamy ustawienia widoków. To samo jest dostępne w LumaFusion. 

Widoki nie są edytowalne, ale robią podstawową robotę.

Cała aplikacja jest stworzona z trzech obszarów: podgląd video, timeline i miejsca 

z plikami do wykorzystania. Są widoki, które zawierają wszystkie trzy obszary, a są 

i takie, które pokazują tylko dwa z nich, np. okno podglądu video i timeline albo 

podgląd video i lista plików do wykorzystania.

Dlaczego to jest fajne? Bo miejsce na ekranie urządzenia mobilnego jest ograniczo-

ne, a proces powstawania nowego projektu jest dzięki temu ułatwiony. Już tłumaczę, 

dlaczego jest to istotne przy pracy nad projektem.

Jak zaczynamy proces edycji?
Tutaj muszę dokonać kolejnego zastrzeżenia. Zakładam, że nasz projekt to coś 

więcej niż sklejenie i docięcie kilku następujących po sobie klipów. Powiedzmy,  

że tworzymy codziennego vloga i jesteśmy osobami kreatywnymi. ;)

W Premiere Pro działam w taki sposób, że wrzucam cały footage na timeline, prze-

glądam go (w przyspieszeniu) i dzięki skrótom klawiszowym Q i W przycinam klipy 

tak, by po pierwszym tzw. „rough cut” mieć na linii czasu content, z którego można 

zacząć sklejać jakąś historię.



57RECENZJE | iOS

W przypadku LumaFusion workflow musi wyglądać nieco inaczej, a to dlatego,  

że jednym z naszych priorytetów była szybka praca przy projekcie.

Otóż wybieramy sobie widok aplikacji, gdzie mamy tylko listę plików do wykorzy-

stania oraz podgląd video. To znaczy zalecam robić to na telefonie, bo w przypadku 

iPada nasza przestrzeń jest wystarczająco duża, by móc wygodnie pracować.

Teraz klikamy po kolei każdy plik video, możemy go szybko przeglądać i zaznaczać 

punkty IN oraz OUT. Można to robić, klikając w ikonki markerów lub (szybciej) 

gestami (swipe up, swipe down). Byłem zdziwiony jak szybko można przejrzeć 

nagrany materiał, zaznaczając miejsca, których chcemy użyć w finalnym klipie.

Obszar pokazujący nasz footage ma wiele małych detali, które ułatwiają pracę. 

Na przykład jeśli musimy przerwać pracę i wracamy do projektu video po jakimś 

czasie, od razu widać, do którego miejsca przejrzeliśmy pliki. W widoku widać, 

w których klipach zostały zaznaczone markery, a nawet długość materiału, jaki 

obejmują. Kolejną przydatną ikonką jest „ptaszek” pokazujący, czy dany plik został 

użyty (znajduje się na timeline) w otwartym projekcie.

No dobra. Przejrzeliśmy wszystkie pliki, więc zaznaczamy wszystkie klipy z wybra-

nymi punktami IN i OUT i przenosimy je jednym ruchem na timeline. Voilà, mamy 

nasz „rough cut”.
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Co dalej? Czyli lista funkcjonalności
Program obsługuje do trzech ścieżek video i audio (przy czym ścieżka video może 

zawierać w sobie zarówno materiał video, jak i audio). Podstawowe narzędzia pozwa-

lają nasz materiał pociąć, klonować i oddzielać audio od video (np. gdy chcemy 

zrobić J lub L-cut). Jest również dostępne „Slip tool”, co w przypadku interfejsu 

dotykowego znacznie ułatwia pracę nad projektem.

Dwukrotne kliknięcie w jakikolwiek element na timelinie otwiera opcję edycji. 

Mamy tutaj do dyspozycji znacznie szersze funkcjonalności: przeźroczystość klipu, 

dostosowywanie rozmiaru, pozycji i prędkości odtwarzania (wraz z utrzymywa-

niem „audio pitch” po jego przyspieszeniu/zwolnieniu).

Do powyższych podstawowych opcji dochodzi kilkanaście efektów związanych 

z dźwiękiem oraz suwaki odpowiedzialne za barwy widoczne na ekranie. O tym 

wspomnę jeszcze w dalszej części tego tekstu.

A teraz najlepsze. Program umożliwia tworzenie klatek kluczowych! Jestem pod 

wrażeniem, w jaki sposób to wszystko wygląda i działa. Aplikacja wygląda na dość 

prostą w obsłudze i nawet praca na klatkach kluczowych jest całkiem wygodna 

i sprawna. Jeśli więc nie chcemy korzystać z predefiniowanych efektów i chcemy, 

by nasz napis tytułowy pokazał się, po czym zaczął zmieniać barwy, możemy to 

zrobić w ciągu kilkudziesięciu sekund. Jedyny warunek to posiadanie iPada Pro, 

bo na moim Air 2 doświadczenie używania aplikacji przy chęci szybkich zmian nie 

było wymarzone.
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Gdy jesteśmy bardziej PRO
Teraz czas na prawdziwe czary, które docenią tylko osoby pozytywnie zakręcone 

w temacie powstawania obrazka video.

Pierwsza z superfunkcji to praca na płaskim profilu nagranego video. Dla mniej 

zorientowanych: to takie zdjęcie czy film, który ma bardzo niski kontrast dzięki 

czemu zachowane jest więcej detali obrazu. Generalnie chodzi o to, że z takiego 

obrazka łatwiej jest wyciągnąć to, co ukryte w najjaśniejszych i najciemniejszych 

obszarach naszego video.

Co z tego? Ano to z tego, że na moim Panasonicu mogę sobie nagrywać we v-log 

L, wrzucać pliki do LumaFusion i aplikować do materiału LUT-a. Co więcej, mogę 

zaimportować własnego LUT-a do aplikacji, załatwiając całą zabawę z color gradin-

giem jednym dotknięciem palca. Jeśli podoba ci się „styl” koloryzowania materiału 

u niektórych YouTuberów, to wiesz, jak taka funkcja może ułatwić życie.

Druga z zaawansowanych funkcji to możliwość tworzenia własnych presetów. Jeśli 

poświęciłeś czas na zabawę różnymi suwakami i stworzyłeś kompozycję, która 

cię zadowala — zapisz ją jako preset. Załóżmy, że twoim znakiem rozpoznawczym 

jest jakiś konkretny typ tranzycji, np. wirujące i zmniejszające się wideo. Możesz 

pobawić się suwakami i klatkami kluczowymi, a owoc pracy zapisać jako preset do 

szybkiego użycia kiedykolwiek będziesz go potrzebował.
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Podobnie z planszami tytułowymi. Możesz stworzyć swoje kompozycje, zanimować 

je i wszystkie zapisać pod presetem, który szybko odtworzysz przy każdym kolej-

nym projekcie.

Kolejna genialna rzecz w LumaFusion to kopiowanie atrybutów. Zaznaczamy wybra-

ny klip na linii czasu, otwieramy menu narzędzi i klikamy opcję „clip”. Następnie 

klikamy „copy”. W tym momencie w schowku mamy wszystkie atrybuty zaznaczo-

nego video. Możemy zaznaczyć inny klip i w tym samym miejscu interfejsu kliknąć 

„paste”, przenosząc atrybuty takie jak: wszelkie efekty związane z dźwiękiem, pozy-

cją, kolorami itp. Co jeszcze fajniejsze — przed wklejeniem atrybutów do nowego 

klipu możemy odznaczyć atrybuty, których nie chcemy kopiować. Czyli np. może-

my wkleić tylko atrybuty kolorów i dźwięku, nie nadpisując innych parametrów.

Aplikacje na iPada  
to tylko zabawki…
… nie pozwalające na pracę na wielu projektach. Nie LumaFusion. Miejsce na iPadach 

w przypadku pracy z plikami video może się szybko skurczyć, więc warto by mieć 

kopię zapasową naszych projektów. Dla mnie biblioteka projektów to bardzo istotna 

kwestia, ponieważ do niektórych projektów wracam po roku lub dwóch latach, by 

zmienić jakiś minidetal i wyeksportować na nowo materiał.

Opcje eksportu w LumaFusion są dość standardowe jak na prosty edytor desktopo-

wy… i bardzo obszerne, jeśli porównamy go do edytorów na urządzenia mobilne. 

Po pierwsze integracje. Wszelkie pliki (eksport i import video, presety, LUT-y) mogą 

być przenoszone z/na Dropboxa, iCloud Drive, Google Drive, iOS Photos App i inne 

mniej popularne. Video możemy również eksportować bezpośrednio na YT, FB 

i Vimeo. Jest też dodatkowa funkcja „Other App / Airdrop”, jeśli komuś byłoby za 

mało możliwości.

Opcje eksportu to dobór wielu różnych rozdzielczości, bitrate, framerate, próbko-

wania audio czy nawet eksportu do formatów 360 stopni. W zależności od ustawień 

mamy na ekranie informacje, ile szacunkowo zajmie wynikowy plik video oraz ile 

wolnego miejsca mamy na naszym iUrządzeniu — bardzo przydatne.

Jakby tego było mało, możemy również eksportować snapshot pojedynczej (aktu-

alnie widocznej na ekranie) klatki naszego projektu video lub samo audio projektu.

Crème de la crème opcji „Share” to możliwość wypuszczenia z aplikacji archiwum 

projektu. Dzięki tej funkcji możemy zachować w chmurze nasz cały projekt razem 

ze wszystkimi plikami użytymi w produkcji.

Tutaj widzę pewien minus. Archiwum zapisuje się jako pojedynczy plik o rozsze-

rzeniu .spryzip. Tym samym ograniczeni jesteśmy do importu tylko z powrotem do 

LumaFusion. Zatem jeśli budujemy swój system pracy z video wokół jednej aplika-

cji, to finalnie będziemy na nią skazani. Dla osób wielbiących filozofię iPad Only to 

może być nawet zaleta, ale osobiście lubię mieć zawsze plan B.
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Istnieje też możliwość ograniczenia wielkości takiego eksportu. Załóżmy, że nasz 

footage to wielokrotne ujęcia, które zajmują bardzo dużo przestrzeni dyskowej. 

W finalnym projekcie używamy tylko najlepszych wersji danych ujęć i wiemy, że 

nie będziemy potrzebować pozostałych wersji. W takim wypadku możemy wyeks-

portować projekt, który będzie zawierał tylko wykorzystany footage (wrzucony na 

timeline) z dodatkowym 1-2 sekundowym naddatkiem przy każdym cięciu. Bardzo 

przydatna opcja.

Workflow  
w świecie rzeczywistym?
Posłużmy się przykładem vlogera. Widzę tutaj dwie opcje:

1. Nagrywasz wszystko telefonem i na nim edytujesz materiał, by finalnie wrzucić 

film na YouTube, a projekt zarchiwizować np. na Dropboxie.

2. Jesteś PRO i nagrywasz vloga aparatem/kamerą i dronem. Materiał masz na 

kartach SD. Na koniec dnia importujesz cały footage na iPada dzięki donglowi 

SD->lightning (przy okazji, ten w wersji USB 3.0 bardzo sprawnie importuje mate-

riał) i pakujesz wszystkie pliki do LumaFusion. Dalsze etapy procesu już znasz.

3. W obu przypadkach warto być w zasięgu dobrego łącza WiFi, jeśli chcemy archi-

wizować nasze projekty. Dodatkowo w przypadku punktu 2 zastrzegam, że iOS 

ma pewne ograniczenia w importowaniu contentu video. Zalecam więc, by nagry-

wać do plików mp4 lub mov, a unikać kodeków avchd i rozszerzeń typu .mts.
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Czego brakuje  
mi do szczęścia?
LumaFusion obsługuje skróty klawiszowe. Super, ale mogłoby być ich więcej. Jestem 

fanem skracania dostępu do opcji — nawet zaawansowanych, wliczając w to makra 

(kilka następujących po sobie akcji). Lista dostępnych skrótów jest dostępna tutaj.

Chętnie  
zobaczyłbym skróty, 
oferujące akcje niedostępne poprzez interfejs dotykowy. Dodawanie wybranych 

presetów do zaznaczonego klipu video dzięki skrótowi klawiszowemu również 

przyjąłbym z otwartymi ramionami. Tutaj małe zaskoczenie. Są skróty odpowia-

dające klawiszom Q i W w Premiere, jednak konfiguracja typu OPT+] jest tak słaba,  

że właściwie nieużywalna. W ogóle podczas pracy z klawiaturą miałem wrażenie, że 

ona bardziej przeszkadza, niż pomaga. Finalnie najszybciej z programem pracowa-

łem, korzystając z 2-3 klawiszy na klawiaturze, a całą resztę obsługiwałem palcem. 

Z poprzedniego zdania można wysnuć wniosek, że najwygodniej obsługuje się 

LumaFusion dotykiem i gestami.

Kolejną bolączką 
jest fakt, 
że iOS nie obsługuje kanału Alpha, więc jeśli macie swoje pięknie kończące się intro 

przygotowane na komputerze czy lower third, to niestety taki plik mov nie zosta-

nie obsłużony. To akurat jest spore ograniczenie w mobilnej produkcji materiałów 

zgodnych z tym, co do tej pory pokazywaliśmy naszym odbiorcom. Cień nadziei 

podsunął mi w mailu deweloper aplikacji, pisząc, że będą chcieli obejść braki iOS 

na swój sposób.

Idąc krok dalej, 
bardzo chętnie bym zobaczył obsługę motion graphics, dzięki któremu kreatywne 

umysły mogłyby tworzyć piękne przejścia, efekty i obrazki video. Przy okazji można 

by pomyśleć o funkcjonalności mieszania warstw i nakładania mask… w obu tych 

przypadkach myślałem, że zaczynam bujać w obłokach, do momentu gdy w tym 

samym mailu twórca Luma Touch napisał, że obie te funkcje będą w jednej z kolej-

nych wersji aplikacji (prawdopodobnie dostępne jako IAP).

Moim skromnym zdaniem przyszłość mobilnej produkcji video rysuje się w pięk-

nych barwach.

ZDJĘCIE:
str. 54 © Anthony 
Boyd

http://luma-touch.helpscoutdocs.com/article/14-what-are-the-keyboard-shortcuts-in-lumafusion
https://www.anthonyboyd.graphics
https://www.anthonyboyd.graphics
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Amazon Echo, czyli głośnik zintegrowany z  asystentem głosowym Alexa, 

zadebiutował pod koniec 2014 roku i na fali jego sukcesu powstały kolejne urzą-

dzenia — wyposażone w ekran Echo Spot oraz Show, a także Echo Plus i Echo Dot.  

To właśnie ten ostatni produkt, najmniejszy z całej rodziny, wpadł ostatnio w moje 

ręce. Sprawdziłem, jak produkt Amazona sprawdza się w polskich warunkach i do 

czego można go wykorzystać.

Amazon Echo Dot z wyglądu przypomina hokejowy krążek, a do wyboru mamy białą 

lub czarną wersję kolorystyczną. Ja zdecydowałem się na białą, gdyż łatwiej dopa-

sować ten kolor do każdego wnętrza. No a produkt ten należy traktować właśnie 

jako element wyposażenia domu. Dot podłączamy do prądu za pomocą kabla USB 

(wtyczka MicroUSB) i dołączanej w zestawie ładowarki. Większość dostępnych 

w Polsce urządzeń Amazon Echo pochodzi z Anglii lub USA, więc nie do końca 

można skorzystać z ładowarek z zestawu. Można je zastąpić każdą standardową 

ładowarką USB, co też zrobiłem.

Pierwsze kroki
Amazon Echo DOT nie jest oficjalnie sprzedawane w Polsce i wiąże się z tym kilka 

ograniczeń. Na szczęście jest ich mniej niż jeszcze przed kilkoma miesiącami, gdy 

nie dawało się ustawić w urządzeniu polskiego adresu ani nawet pobrać aplikacji 

z polskiego Apple Store. Był to spory problem, bo Echo Dot do działania wyma-

ga właśnie specjalnie dla niego stworzonej aplikacji. Za jej pomocą podłączamy 
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nasze Echo do Wifi, konfigurujemy urządzenie, a także instalujemy mu dodatkowe 

„umiejętności”. Po dokonaniu rozruchu możemy zacząć z urządzenia korzystać, 

a obsługujemy je oczywiście głosowo.

Polacy nie gęsi,  
ale Alexa poliglotką nie jest
Sercem Echo Dot jest Alexa, asystent głosowy Amazona. To ona wykonuje nasze 

polecenia i prowadzi z nami konwersację. Niestety, możemy z nią porozmawiać 

tylko po angielsku. Na szczęście to chyba najlepiej rozpoznający mowę asystent 

z obecnych na rynku. Doskonale radzi sobie z niewyraźną wymową, dziwnymi 

akcentami, a nawet dziecięcymi głosami. Oczywiście rozpoznawanie głosu nie jest 

idealne, ale w przypadku mojej wymowy Alexa radzi sobie znakomicie w porówna-

niu z Siri, a Asystenta Google bije na głowę.

Co może Alexa?
Okazuje się, że całkiem sporo, ale musimy najpierw zainstalować jej z poziomu 

aplikacji odpowiednią „umiejętność”, a potem odpowiednio ją poprosić. Asystenta 

uruchamiamy, wypowiadając słowo „Alexa”, ale można ustawić również inne, jak 

Amazon, Echo oraz... Komputer. Fani „Odysei kosmicznej” będą zachwyceni tą 

ostatnią opcją.
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Po jej wywołaniu możemy zatem spytać Alexę o godzinę, prognozę pogody, poprosić 

o opowiedzenie historii, dowcipu lub o przeliczenie jednostek. Ostatnio wykonywa-

ne czynności zapisują się w aplikacji i możemy do nich potem wrócić.

Jeśli posiadamy odpowiedni sprzęt współpracujący z Alexą, możemy także sterować 

termostatem i klimatyzacją w domu, gasić i zapalać światło, uzbrajać alarm, zamy-

kać rolety i parzyć kawę. Lista wspieranych urządzeń jest bardzo długa i znajdują 

się na niej produkty Fibaro, Belkina i wielu innych firm oferujących rozwiązania 

Smart Home. Dzięki Amazon Echo Dot możemy wszystkimi zabawkami inteligent-

nego domu zarządzać za pomocą komend głosowych. Mnie szczególnie przypadła 

do gustu możliwość wydania polecenia zgaszenia światła.

Co w Echo gra?
Pierwsze Echo było reklamowane jako inteligentny głośnik i odtwarzanie muzyki 

było jego główną funkcją. Echo Dot co prawda posiada wbudowany głośnik, który 

działa bardzo dobrze, ale nadaje się raczej do słuchania konwersacji niż odtwarza-

nia muzyki. Urządzenie można na szczęście podłączyć do zewnętrznego głośnika 

kablem lub po Bluetooth. I wtedy Echo Dot pokazuje swoją najmocniejszą stronę.

Amazon Echo Dot współpracuje z serwisem Amazon Music oraz ze Spotify. Żeby 

skorzystać z tego drugiego trzeba mieć wykupione Spotify Premium i co ważne, 

w ustawieniach treści na koncie Amazona ustawić region na USA. Alexa odtworzy 

wybrany przez nas album, playlistę, a nawet konkretną piosenkę. Głosowo może-

my przeskakiwać do kolejnych utworów i regulować głośność. W moim domu Echo 
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w połączeniu z głośnikami Bluetooth całkowicie przejęło od iPada funkcję odtwa-

rzacza muzyki.

Czy Echo w Polsce ma sens?
To prawda, że w USA Amazon Echo Dot ma o wiele większe możliwości. Możemy 

robić za jego pomocą zakupy, zamawiać Ubera i dzwonić do znajomych. Jednak 

w Polsce urządzenie to okazuje się również całkiem przydatne. Po pierwsze to 

doskonały kompan wszystkich leni. Sterowanie inteligentnym domem z kanapy to 

coś nie do przecenienia. Nawet jak nie macie zbyt wielu „smart urządzeń”, to głoso-

we sterowanie odtwarzaniem muzyki ze Spotify jest samo w sobie bardzo kuszącą 

opcją. Jeśli dodamy do tego odczytywanie przypomnień z kalendarza, ustawianie 

alarmu i chociażby odnajdywanie telefonu, to już robi nam się pokaźny wachlarz 

przydatnych zastosowań dla Amazon Echo Dot.

Ponieważ Alexa umie opowiadać historie i doskonale rozpoznaje dziecięce głosy,  

to może również spełniać funkcję elektronicznej niańki, uczącej pociechy angielskie-

go. Co prawda urządzenie nie działa idealnie i czasem nie radzi sobie z zadawanymi 

mu pytaniami i przeliczaniem niektórych jednostek czy walut, ale i tak jest nadzwy-

czaj przydatne.

Niezbyt wygórowana cena (ok. 200 zł) sprawia, że Amazon Echo Dot jest idealnym 

urządzeniem, które wprowadzi nas w świat wirtualnych asystentów w naszym 

domu i pozwoli poczuć przedsmak tego, co czeka nas za kilka lat, czyli boomu  

na interfejsy głosowe.
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SANDISK CONNECT 
WIRELESS STICK
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Nasze dane powinny być bezpieczne, a z drugiej strony chcemy łatwo się nimi dzie-

lić. SanDisk staje naprzeciw temu wyzwaniu, tworząc pendrive z wbudowanym 

modułem wi-fi, dzięki któremu bez konieczności podłączania urządzenia mamy 

możliwość korzystania z plików zapisanych na nośniku.

Mały pendrive  
o dużych możliwościach
Na pierwszy rzut oka trudno odróżnić go od zwykłego pendrive’a. Urządzenie ma 

standardowe wymiary nośników danych, chociaż skrywa w sobie znacznie więcej 

niż tylko pamięć flash. Na obudowie dyskretnie rysuje się mały przycisk oraz dioda 

na karbowanej części Wireless Sticka. Po włączeniu przycisku aktywujemy sprzęt, 

który przez sieć Wi-Fi (802.11n) pozwala na zgrywanie i dostęp do zapisanych na 

pendriwie danych. Dioda informuje nas o pracy urządzenia oraz o stanie nałado-

wania baterii.

Konfiguracja bez problemów
SanDisk nie utrudnia nam pierwszych kroków z obsługą Connect Wireless Stick. 

Do prawidłowego skonfigurowania telefonu będziemy musieli podłączyć się 

w Ustawieniach telefonu do sieci wi-fi rozsiewanej przez urządzenie oraz skorzystać 

z przewodnika w aplikacji SanDisk. Po jej uruchomieniu zostaniemy przeprowa-

dzeni krok po kroku, aby móc skorzystać z bezprzewodowego przesyłania plików. 
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Po włączeniu SanDisk Connect Wireless Stick na obudowie zacznie migać dioda. 

Od tej chwili mamy bezprzewodowy dostęp do danych z pendrive’a.

Connect Drive  
— bezprzewodowe zarządzanie plikami
Za darmo z App Store trzeba pobrać aplikację Connect Drive, aby swobodnie korzystać 

z możliwości, jakie ma bezprzewodowy nośnik danych. To ona zarządza przesyła-

niem wybranych zdjęć i filmów z telefonu do pendrive’a. Możemy także ustalić,  

aby kopie zapasowe tych danych tworzyły się samoczynnie po podłączeniu iPho-

ne’a  lub iPada do SanDisk Connect Wireless Stick. Naturalnie będziemy mogli 

przeglądać zawartość zapisanych danych z nośnika pamięci i kopiować je do biblio-

teki telefonu. W chwili gdy moc baterii w telefonie spadnie poniżej dwudziestu 

procent, proces archiwizacji zostanie wstrzymany. Podobna sytuacja ma miejsce, 

jeśli w pendrivie zacznie brakować energii na bezpieczne przechwytywanie plików. 

Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie czas ładowania SanDisk Connect Wireless Stick. 

Potrzebował niewiele ponad godzinę, aby znów być gotowym do pracy. Czas pracy 

na baterii zależy od intensywnego wykorzystania przesyłania danych. Po skopio-

waniu ponad dwóch tysięcy zdjęć wskaźnik baterii pokazywał połowę zużycia 

akumulatora. W czasie dwudziestu minut przeniosłem na pendrive’a tysiąc zdjęć 
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 + Wygodna aplikacja do archiwizacji 
danych i dzielenia się plikami
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trzech urządzeń z iOS lub Android

 + Szybkie ładowanie baterii

 − Wolne łącze USB 2.0NAZWA
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wykonanych iPhone’em X. Proces przesyłania danych działa w tle. Nie musimy mieć 

przez cały czas otworzonej aplikacji. Nawet podczas rozmów pliki są przenoszone 

na pendrive. Warto wspomnieć, że równocześnie z SanDisk Connect Wireless Stick 

może korzystać trzech użytkowników. Pendrive wspiera również aplikacje Pliki 

w iOS 11, dzięki czemu możemy łatwo przeglądać zawartość pendrive i zapisywać 

go w usługach sieciowych jak iCloud czy Dropbox.

Wygodny, ale wolny
Urządzenie może pracować jako zwykły pendrive wpięty do portu USB. Świetnie 

sprawdzi się jako duży magazyn danych, bo występuje nawet w rozmiarze 256 GB. 

Niestety zastosowane złącze USB w wersji 2.0 jest wąskim gardłem dla szybkości 

przesyłania plików. Osiągnięte wyniki to 10 MB/s, natomiast prędkość zapisu danych 

była na poziomie 12 MB/s.

Nie można nie docenić twórców tego urządzenia za doskonały pomysł na prze-

noszenie danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi i komputerem. Możliwość 

równoczesnego podłączenia trzech urządzeń, praca SanDisk Connect Wireless 

Stick bez konieczności stałego podłączenia do źródła zasilania oraz wygodna apli-

kacja na iOS zapewniają wyjątkową swobodę dzielenia się danymi. Niezależnie  

od tego, gdzie będziemy i jakie mobilne urządzenia będą w pobliżu, zawsze będziemy 

mogli skorzystać z dodatkowej przestrzeni danych do archiwizacji i współdzielenia 

ważnych plików.

https://www.sandisk.com/home/mobile-device-storage/connect-wireless-stick


73PORADY 73

LINKSYS EA9500  
ROGATY ROUTER  
NA PROBLEMY Z WIFI
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Bezprzewodowy dostęp do sieci i Internetu jest teraz czymś całkiem naturalnym. 

WiFi jest tak popularne i powszechne, że często sobie przypominamy o jego istnie-

niu, dopiero gdy zaczyna sprawiać problemy.

Problemy mogą być różne. Czasem jest to zasięg. Są miejsca w domu lub firmie, 

gdzie WiFi „się kończy” lub działa słabo. Innym razem problemem mogą być zakłó-

cenia z powodu zbyt wielkiej ilości sieci w okolicy. Bywa jednak, że wszystko działa 

dobrze, ale szybkość WiFi nie potrafi sprostać możliwościom dostawcy internetu 

czy prędkości urządzeń, jakie mamy w sieci lokalnej. Nie jest już niczym nadzwy-

czajnym „Internet” 100, czy 300 Mb/s, a jeżeli mamy w domu lub firmie serwer 

czy dysk sieciowy to apetyt na transfery rośnie znacznie bardziej. Przypomnę, 

że pierwsze WiFi pracowały z prędkością 11 Mb/s, potem standard g przyniósł  

54 Mb/s, co wydawało się wartością astronomiczną, gdy panowała Neostrada  

640 Kb/s. Jednak teraz za czasów wideo 4k nawet 150 i 300 Mb/s, jakie oferuje stan-

dard WiFi N, wydaje się wąskim gardłem. Na szczęście z odsieczą przyszedł standard 

802.11 AC. Pozwala on osiągnąć transfery powyżej gigabita na sekundę, jednak ma 

pewne wady. Wadą są szybko malejące prędkości transmisji wraz z oddalaniem się 

od punktu dostępowego.

I tu na scenę wkracza LINKSYS EA9500. Z urządzeniami firmy, a obecnie marki 

Linksys mam do czynienia od ponad 17 lat. Można powiedzieć, że to dzięki niej 

Internet w Polsce trafił pod strzechy. Na słynnych WAP11, WAP54g i WRT54g tworzo-

no całe sieci osiedlowe, które działały latami. Teraz też Linksys wyróżnia się na tle 

konkurencji.
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EA9500 jest bardzo interesującą konstrukcją dla wymagających użytkowników. 

Sprawdzi się w dużym domu, ale i w firmie. Jej wyjątkowy wygląd nie jest tylko 

zabiegiem marketingowym. Osiem anten jest konieczne, aby bez kompromisów 

wykorzystać możliwości standardu AC, i to w najszybszej wersji AC2166. To nie 

koniec. Linksys EA9500 jednocześnie pracuje jak urządzenie 3-zakresowe. Ma dwa 

moduły 5 GHz, każdy niezależnie działający w AC2166 oraz moduł 2,4 GHz zapew-

niający zgodność ze wszystkimi starszymi i mniejszymi urządzeniami. W trybie 

łączonym maksymalna przepustowość WiFi może osiągnąć 5,4 Gb/s! Te teoretyczne 

wartości są wręcz oszałamiające.

W  praktyce niestety nie miałem możliwości obciążyć EA9500 maksymalnie.  

Mój MacBook Air posiada moduł WiFi AC 867 Mb/s. Jednak różnicę zauważyłem od 

razu. W porównaniu z moim obecnym Access Pointem AC EA9500 zapewniał szyb-

ką ponad 350 Mb/s transmisję w znacznie odleglejszych miejscach. Pełną prędkość 

867 Mb/s osiągałem też o dobre 2 metry dalej niż dotychczas. Kolejna zaleta rozbu-

dowanych modułów WiFi wyszła przy konfiguracji moich kilkunastu urządzeń IoT. 

Ich WiFi pracujące w paśmie 2,4 GHz ma maleńkie antenki i nie grzeszy zasięgiem. 

Zanim uruchomiłem EA9500, musiałem używać dodatkowych punktów dostępo-

wych, aby bardziej odległe, np. zainstalowane w altance moduły IoT działały. Nowy 

Linksys poradził sobie bez wsparcia, zapewniając zasięg i obsługę rozbudowanej 

sieci w promieniu kilkunastu metrów od domu.

WiFi nie jest jedyną wyjątkową cechą tego modelu. Z tyłu obudowy znajduje się aż  

8 gigabitowych portów (plus jeden dla dostawcy Internetu). To też pozwoliło mi 



76TESTY

WITRYNA

CE
CH

YLINKSYS EA9500

2 199,00 zł

www.linksys.com

 + Bardzo dobry zasięg i prędkość transmisji 
po WiFi i prosta obsługa

 + Odporność na zakłócenia i interferencje z 
innymi sieciami

 + 8-portowy switch i USB 3.0

 − Stosunkowo skrom-
ne możliwości 
konfiguracji
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podczas testów na zrezygnowanie z dodatkowego switcha. Po podłączeniu wszystkich 

moich urządzeń kablowych zostały jeszcze dwa wolne porty. Jednym z urzą-

dzeń, które podpinałem do switcha w Linksysie, był serwer NAS QNAP TS-251+.  

Mój MacBook Air przez WiFi osiągał transfery z  i  do QNAP-a  przekraczające  

70 MB/s. Takie prędkości do niedawna były zarezerwowane dla dysków podłączanych 

kablem. Warto przypomnieć, że komputer ma już prawie 5 lat i nie wykorzystuje 

najnowszych możliwości standardu AC nawet w połowie.

Oczywiście, jak wiele współczesnych routerów EA9500 jest wyposażony w porty 

USB. Z tyłu znajdziemy dwa, w tym jeden USB 3.0. Możemy ich użyć do podłączenia 

drukarek i dysków, aby udostępnić je w sieci. Linksys obsługuje dyski zaformatowa-

ne w FAT, NTFS oraz HSF+. W ten prosty sposób możemy utworzyć dysk sieciowy 

i udostępniać jego zasoby wybranym użytkownikom.

Konfiguracja urządzenia jest stosunkowo prosta. Ułatwia ją dodatkowo aplikacja 

na iOS. Ja jednak jako „stary wyjadacz” wolałem wprowadzić ustawienia ręcznie 

z pominięciem przewodnika. Bardzo ważną cechą urządzenia jest możliwość skon-

figurowania nie tylko w trybie routera (bramy), ale również w trybie mostu (bridge). 

Ten tryb jest bardzo przydatny, gdy inne urządzenie pełni rolę routera zapewnia-

jącego dostęp do internetu, a nam jest potrzebny zaawansowany i „silny” punkt 

dostępowy oraz switch. U mnie właśnie w tej roli EA9500 pracował najdłużej.

Jeżeli szukasz urządzenia, które zapewnia zasięg i wysoką prędkość transmisji oraz 

chcesz, aby posłużyło sprawnie kilka lat, LINKSYS EA9500 jest dobrym wyborem.

https://www.linksys.com/pl/p/P-EA9500
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SENNHEISER HD 4.30I 
WHITE — MINIRECENZJA
MAREK TELECKI



78TESTY

Rzadko zdarza mi się wciskać uszy w duże słuchawki, co nie znaczy jednak, że 

nie jestem ciekaw tych konstrukcji. Gdy Naczelny zaproponował przekazanie mi 

do testów modelu Sennheiser HD 4.30i w kolorze białym, przeznaczonego dla 

urządzeń z logo nadgryzionego jabłka, bez wahania przytaknąłem. Jestem, co już 

niejednokrotnie przy różnych okazjach zaznaczałem, wielkim fanem słuchawek 

dokanałowych, a ponad rok temu krąg faworytów zawęziłem do modeli bezprzewo-

dowych. Przez długi czas używałem recenzowanych na łamach MMM (#10/2016) 

słuchawek Meizu EP51, aktualnie towarzyszą mi Beats X.

Choć przez lata w moich uszach gościło co najmniej kilkadziesiąt różnych zestawów 

do kameralnego odsłuchu, uczciwie przyznam, że dużych słuchawek było niewiele. 

Poza tym były to raczej modele reprezentujące segment „budżetowy”, m.in.: Grado 

Alessandro MS1i, Cresyn C590H, Cresyn Axis C555S, Brainwavz HM3 czy Creative 

Aurvana Live! Dlatego niniejszy tekst nie aspiruje do miana opiniotwórczego i wyczer-

pującego testu, jest to tylko skromna i wyjątkowo subiektywna minirecenzja.

Sennheiser. Nie znam nikogo (no dobrze, znalazłoby się kilku nietechnicznych 

delikwentów), komu nazwa firmy i charakterystyczne logo nie kojarzą się jedno-

znacznie z wysokiej jakości przetwornikami elektroakustycznymi, a w szczególności 

sprawdzonymi i cenionymi konstrukcjami słuchawek i mikrofonów różnych typów. 

Zwieńczeniem ponadsiedemdziesięcioletniej tradycji i doświadczenia firmy jest 

wyjątkowe dzieło sztuki pod nazwą Sennheiser Orpheus HE-1. Nic dziwnego, że byłem 

http://sennheiser.pl/o/he-1
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bardzo ciekaw, jak zaprezentuje się przedstawiciel, który znajduje się tak daleko na 

drugim końcu stawki, że wręcz otwiera portfolio produktów marki.

Sennheiser HD 4.30i White to model pozycjonowany na rynek użytkowników mobilnych 

urządzeń Apple, czyli iPhone’ów oraz iPodów, choć oczywiście słuchawki sprawdzą 

się również z iPadami, Macami i odtwarzaczami innych producentów. Wzbogacony 

o ciemnozłote akcenty biały kolor słuchawek sprawdza się nieźle. Wzornictwo spra-

wia bardzo pozytywne wrażenie, kompaktowa konstrukcja nie odstrasza i nie daje 

poczucia, że w HD 4.30i na głowie wyglądamy jak kosmita z Oxien.

Jakości wykonania w zasadzie trudno cokolwiek zarzucić. Tworzywo sztuczne, 

z którego wykonane są elementy, jest miłe w dotyku, nie widać żadnych nadlewek 

wskazujących na kiepską dokładność przygotowania form wtryskowych. Złote ozdob-

niki nie rażą i nie burzą estetyki. Mógłbym się przyczepić chyba jedynie do dość ostrych 

krawędzi widełek, w  których zamocowano owalne muszle z  przetwornikami.  

Nie zrobię tego, bo gdy zdarzyłoby się komuś nadepnąć bosą stopą na HD 4.30i, to nie 

ryzykuje doświadczenia porównywalnego z interakcją stopy z klockiem LEGO.

Miękkie pady, w które wyposażone są muszle skrywające przetworniki, pokryto 

wysokiej jakości sztuczną skórą o przyjemnej fakturze. Dzięki przemyślanemu 

projektowi profili szczelnie i skutecznie otaczają one małżowiny uszne. Moje uszy 

w rozmiarze europejskim (czytaj: raczej duże) pasują do urządzenia i testowane 

Sennheisery z zapasem mieszczą najbardziej wystające części ucha zewnętrznego. 

W prawej muszli znajduje się kluczowane gniazdo, umożliwiające podłączenie kabla 

sygnałowego ze zintegrowanym mikrofonem / pilotem pozwalającym na regula-

cję poziomu głośności, pauzowanie i kontynuowanie odtwarzania oraz typowe dla 

iUrządzeń opcje: poprzedni / następny utwór, a także odbieranie i kończenie rozmo-

wy telefonicznej. Po włożeniu wtyku w otwór należy go przekręcić (wtyk, nie otwór), 

co zabezpiecza i powoduje, że przypadkowo słuchawek nie rozłączymy. Szkoda, że 

nie zastosowano standardowego gniazda mini Jack i identycznego nie znajdziemy 

na dole obudowy drugiej muszli...

Sam przewód jest wystarczająco długi (1,4 m) i posiada spłaszczony, elipsoidalny 

przekrój, co sprawia, że nie wykazuje tendencji do plątania się. Przyznam szczerze, 

że dziś patrzę już trochę z pogardą na wszelkie rozwiązania z kablem i wcale nie 

chodzi o to, że iPhone od wersji 7 do najnowszych pozbawiono gniazda słuchawkowe-

go. Z drugiej strony eliminacja interfejsu bezprzewodowego oznacza (przynajmniej 

w teorii), że sygnał idzie od nadajnika do przetworników bez większych kompromi-

sów i strat jakości. Niezaprzeczalną zaletą jest zintegrowany mikrofon z pilotem. O ile 

umiejscowienie tego dodatku stosunkowo blisko głowy ma racjonalne uzasadnienie 

— zbieranie fal głosowych, o tyle sięganie tak wysoko do obsługi pilota wydaje się 

przynajmniej na początku trochę nienaturalne. To jednak bardziej problem pamięci 

mięśniowej i przyzwyczajeń.

Mikrofon działa dobrze, rozmówcy słyszą nas bez problemu, a notatki głosowe nagra-

ne np. systemową apką Dyktafon, choć nieco zaszumione, brzmią wystarczająco 

zrozumiale. Pilot działa zgodnie ze specyfikacją, oferuje wyraźny, odczuwalny klik.

http://sennheiser.pl/o/hd-4-30-i-white
http://www.filmweb.pl/film/Kapuśniaczek-1981-30792
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Jedynym dodatkowym wyposażeniem, które znajdziemy w pudełku, jest tekstyl-

ny woreczek ściągany sznurkiem, do którego schowamy złożone słuchawki.  

Tak, nie wspomniałem o tym wcześniej, ale HD 4.30i posiadają łamany pałąk, dzięki 

czemu zajmują mniej miejsca, gdy z nich nie korzystamy, np. na czas transportu. 

Mechanizm blokowania elementów pałąka po rozłożeniu działa bez zarzutu, nie 

ma żadnych luzów, nic nie trzeszczy. Pałąk ma 14-stopniową regulację ułatwiającą 

dopasowanie słuchawek do różnych wielkości głów; drobny minus — brak skali.

Opakowanie to tekturowe pudełko z estetycznym nadrukiem, zawierające plastiko-

wą składaną wytłoczkę. Jest poprawnie, ale bez szału. Nie przystroimy nim półki, 

na 99% zakończy żywot na strychu, w piwnicy lub w garażu. Ale to nie zarzut, praw-

dziwe piękno powinno tkwić w środku.

Słuchawki służą — jak sama nazwa wskazuje — do słuchania. Czas zatem przestać 

podziwiać sprzęt oczyma i pozwolić ocenić uszom, jak Sennheiser HD 4.30i spra-

wują się w swojej nadrzędnej roli.

Recenzowany model to słuchawki wokółuszne z przetwornikiem dynamicznym 

zamkniętym. Oznacza to, że dość dobrze izolują słuchacza od hałasów otoczenia 
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i jeszcze lepiej dbają o to, by to, czego słucha nie przedostawało się na zewnątrz.  

Ma to jednak też wpływ na brzmienie słuchawek, ponieważ zamknięta budowa 

uniemożliwia swobodny przepływ powietrza poruszającego membraną głośnika. 

Brak wentylacji może też być przyczyną dyskomfortu i potliwości przy przedłu-

żających się sesjach odsłuchowych. Mamy jednak do czynienia ze słuchawkami 

mobilnymi, więc raczej 24h na dobę katować uszu nie będziemy, a dużo większe 

znaczenie ma izolacja oraz reprodukowany bas, który dzięki zastosowaniu wspo-

mnianej konstrukcji jest mocniejszy i pełniejszy.

Niskie tony to zdecydowanie największy atut HD 4.30i. Nie, to nie są słuchawki dla 

bass-headów. Tutaj bas jest wyrazisty, czytelny, dynamiczny i nie dominuje ani 

nie zalewa innych pasm. Zapewnia to naprawdę sporo frajdy podczas odsłuchu. 

Nie zaryzykuję stwierdzenia, że bas czuć, choć według specyfikacji dolny zakres 

reprodukowanych częstotliwości schodzi poniżej progu słyszalności. Jest jednak 

naprawdę dobrze. Niestety wyżej jest już zdecydowanie mniej atrakcyjnie. Średnica 

jest równa, wręcz zbyt równa, brakuje w niej wyrazu. Tony wysokie w ogóle mnie 

nie ujęły, choć teoretycznie słuchawki niosą wysoko, aż do 22 kHz. Nie jestem 
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nietoperzem i mogę mieć problem z usłyszeniem dźwięków o częstotliwościach 

powyżej 16,5 kHz, jednak to, co reprodukują badane „Sennki”, mnie nie przekonuje. 

Diabeł tkwi w szczegółach, a tych w wysokich partiach jest zbyt mało.

Dynamika całości, mimo świetnego basu, jest poprawna, ale nie zachwycająca. Scena? 

Spodziewałem się, że to dokanałowce, które grają „w głowie” mają z tym problem, 

którego tu nie być powinno. Niestety czegoś brakuje, z jednej strony niby separacja 

instrumentów jest niezła i słychać niuanse, a z drugiej — wszystko jest trochę zbyt 

usilnie trzymane w ryzach. Jakby niewidoczny dyrygent groził batutą muzykowi, 

który chce się wyeksponować w bardziej indywidualny sposób. Jednak gdy temu 

ostatniemu uda się wyjść przed orkiestrę, otrzyma zasłużoną chwilę chwały.

Jedno jest pewne, Sennheiser HD 4.30i wymagają sporo od źródła w kwestii jako-

ści materiału. Zauważalnie lepiej brzmią utwory w formatach bezstratnych (Apple 

Lossless, FLAC) niż mp3 czy streaming Spotify. Co więcej, kolosalną różnicę słychać 

między albumami inaczej zrealizowanymi. Zestaw obnaża wszelkie kompromisy 

podjęte przez dźwiękowca w studiu nagrań. Dodając do tego różne gatunki muzycz-

ne, otrzymujemy obszerną mieszankę czynników, które determinują sposób, w jaki 

słuchawki będą traktować nasz aparat słuchu.

Wiele konkurencyjnych produktów potrafi ukryć niedoskonałości, niestety często 

równając w dół. HD 4.30i trudno jednoznacznie ocenić, bo zdecydowanie nie są 

to słuchawki analitycznie, nie podkolorowują też sztucznie przekazu. Co gorsza, 

nie grają równo, przy jednym utworze brzmią świetnie, przy innym zaś powodują,  

że zastanawiam się, czy wciąż mam ten sam sprzęt na głowie…

Ogólne doświadczenie obcowania z  bohaterami recenzji oceniam pozytywne. 

Najlepiej, gdy muzyka stanowi tło, towarzyszy nam podczas innej aktywności. Jeśli 

zechcemy zanurzyć się w fontannie dźwięków, szukać smaczków w ulubionych 

utworach — rezultaty mogą być mieszane. Odsłuchy przeprowadzałem na iPho-

nie 7 (za pośrednictwem dołączanego przez Apple adaptera Lightning na gniazdo 

słuchawkowe) oraz MacBooku Pro 15” Retina z połowy 2015 roku. Bardzo przyjem-

nie brzmią w HD 4.30i podkasty i audiobooki.

Na końcu tekstu wypadałoby pokusić się o podsumowanie. Biorąc pod uwagę moje 

osobiste preferencje, sprzeczne wrażenia oraz brak odpowiedniego punktu odnie-

sienia (innej pary dużych słuchawek), sugeruję przed zakupem wyrobienie sobie 

własnego zdania na podstawie testu praktycznego. Sennheiser HD 4.30i to solidny 

i udany produkt, który można nabyć w atrakcyjnej cenie. Sugerowana — wysokości 

449 zł — jest według mnie zbyt wygórowana.

Warto jednak pamiętać, że to zestaw słuchawkowy do użytku mobilnego, który nie 

aspiruje do bycia sprzętem audiofilskim (choć kojarząc markę, można nieopatrznie 

takie założenie przyjąć). Słuchawki znakomicie sprawdzą się w pociągu, autobusie, 

pod namiotem czy nawet podczas grania na komputerze.
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 + Wysoka jakość wykonania  i użytych 
materiałów oraz estetyka

 + Zgodność z produktami firmy Apple
 + Zadowalająca jakość audio
 + Niezły komfort noszenia 

 − Brak gniazda do podłą-
czenia kabla, w obudowie 
drugiego przetwornika

 − Skromne wyposażenie
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Specyfikacja Sennheiser HD 4.30i:
 > przetworniki dynamiczne o średnicy 32 mm z magnesami neodymowymi

 > częstotliwość: 18 Hz ~ 22 kHz

 > impedancja: 18 Ω,

 > poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 120 dB,

 > zniekształcenia harmoniczne (THD): < 0,5%

 > waga: 222 gramy

 > złącze: wtyk mini Jack 3,5 mm

 > długość kabla: 140 cm

 > mikrofon wbudowany w pilot, zgodne z urządzeniami Apple

http://sennheiser.pl/o/hd-4-30-i-white
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IWALK TWISTER STEEL 
KABEL LIGHTNING
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Nawet posiadacze iPhonów 8 i X z bezprzewodowymi ładowarkami nie ustrzegą się 

przed koniecznością użycia co jakiś czas kabla Lightning.

Niestety z jakością kabli rożnie bywa. Nawet te posiadające znak zgodności MFi nie 

zawsze są trwałe i wygodne w użyciu, a przewody dostarczane z naszymi urządze-

niami, również często przedwcześnie kończą swój żywot.

Od czasów iPhone 5, przez moje ręce przewinęło się mnóstwo kabli Lightning. 

Jednak niewiele z nich przetrwało próbę czasu i wytrzymało moje bezkompro-

misowe sposoby użytkowania. Były wśród nich kable, które wyglądały na bardzo 

solidnie wykonane, ale niestety zdarzało się, że przestawały działać już po tygodniu. 

Dlatego z recenzją iWALK wolałem się wstrzymać. Teraz po pół roku intensywnego 

użytkowania mogę go opisać z przekonaniem, że zdał egzamin.

iWALK wytrzymał próbę
Kabel TWISTER STEEL z zewnątrz przypomina zminiaturyzowany wąż do słuchawki 

prysznicowej. Na zewnątrz zabezpieczony jest płaską spiralą wykonaną ze szla-

chetnej stali nierdzewnej. Chroni ona wnętrze przewodu i dodatkowo zabezpiecza 

go przed nadmiernym załamywaniem i plątaniem się, choć nadal można uzyskać 

promień zgięcia poniżej jednego centymetra.

Wnętrze też jest odpowiednio wzmocnione. Pod powierzchnią stalowej spirali znaj-

duje się osłona z tworzywa TPE. Głębiej umieszczono metalową siatkę, aluminiową, 

folię ekranującą i porządne izolowane przewody, w których nie pożałowano miedzi. 
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WITRYNA

CE
CH

YIWalk Twister Steel

99,00 zł

www.iwalk.pl

 + Nie plącze się i nie brudzi
 + Mocny
 + Wytrzymały
 + Pełna zgodność i stosowne certyfikaty
 + Ładny

 − Chętnie zobaczył-
bym wersję 2 mNAZWA

CENA

OCENA

Dzięki temu kabel bez strat może być używany do ładowania iPhonów i iPadów 

mogących przyjąć 12 W mocy (2,4A).

Końcówki kabla przy wtyczkach  
są odpowiednio wzmocnione
Właśnie o te miejsca obawiałem się najbardziej… niepotrzebnie. Same wtyczki, nie 

dość, że są ładne, to nie sprawiają problemów z etui o wąskich otworach przy gnieź-

dzie Lightning.

Kabel Twister Steel posiada certyfikat Apple MFi, dzięki czemu nie sprawi problemów 

z urządzeniami nawet po kolejnej aktualizacji systemu. Oczywiście ma wbudowany 

układ TPM (Trusted Platform Module), który odpowiada za rozpoznawanie przewo-

du i zapewnia odpowiednią komunikację z ładowarkami.

Producent chwali się, że kabel potrafi wytrzymać 60-kilogramowe obciążenie, 5000 

wetknięć w gniazdka oraz wysokie i niskie temperatury. Choć u mnie nie miał lekko, 

to tego nie chciałem lub nie byłem w stanie sprawdzić, jednak 6 miesięcy doświad-

czeń z użytkowania pozwala wierzyć w te zapewnienia.

A! Na koniec warto dodać, że kabel ma 1 metr długości i można go zamówić w kolo-

rze „szampańskim” lub „stalowym”, oba ładne. Jest też dostępna wersja z końcówką 

USB-C.

https://iwalk.pl/kabel-twister-steel-usb-a-lightning-1m/


Kliknij i pobierz za darmo 
e-book o rozwiązaniach QNAP .pl

https://www.backupacademy.pl/qnap-ebook/
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10 POWODÓW, 
DLA KTÓRYCH WARTO 
POZNAĆ SKETCHA
EDUWEB
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Software wykorzystywany przez web designerów zmienia się i rozwija równie dyna-

micznie, jak ich branża. Wymagania i możliwości rosną z roku na rok — i podczas 

gdy niektóre narzędzia pozostają daleko w tyle, inne są ciągle rozbudowywane, 

uaktualniane i ułatwiają w olbrzymim stopniu codzienną pracę. Do takich progra-

mów należy Sketch, czyli aplikacja przeznaczona do pracy z grafiką wektorową pod 

kątem interfejsów. Na naszym rynku jeszcze nie jest tak bardzo rozpoznawalny, ale 

jest już kluczowy w branży web designu za granicą i doceniony przez takie marki, 

jak Facebook czy Wix. Sprawdzi się zarówno w przypadku web designerów, UX/UI 

designerów, product designerów, jak i wszystkich, którzy docenią workflow oparty 

na wektorach.

Sketch zdobywa coraz więcej nowych zwolenników i w tym momencie szacuje 

się, że już około 40% UX designerów korzysta z tego narzędzia zamiast Photoshopa 

czy Illustratora. Używany jest również często zamiast Adobe XD. Czas nauki jego 

obsługi jest stosunkowo krótki, ogromna ilość pluginów pozwala w dużej mierze 

przyspieszyć i zautomatyzować pracę nad projektem, a możliwości oraz wygoda 

użytkowania zdecydowanie przewyższają jego konkurentów. Co istotne — Sketch 

jest aplikacją dostępną jedynie na urządzeniach wyposażonych w system Mac OS, 

co sprawia, że jest doskonale zoptymalizowany pod kątem potrzeb i wymagań użyt-

kowników komputerów firmy Apple.

Poznajmy więc dziesięć powodów, dla których warto zapoznać się z tym progra-

mem i wykorzystywać go w codziennej pracy.
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1. Oszczędność czasu
Mimo wielu zalet Sketcha tę zdecydowanie należy postawić na pierwszym miejscu 

— to, w jaki sposób Sketch potrafi usprawnić oraz przyspieszyć codzienną pracę, 

sprawia, że znacznie wybija się ponad konkurencję. Został zaprojektowany specjal-

nie z myślą o osobach takich jak UI designerzy, w związku z czym zawiera jedynie 

te funkcje, które są niezbędne do codziennej pracy. Oszczędność czasu, skrócenie 

procesu tworzenia projektu oraz wygodna praca z symbolami i gotowymi templa-

tWe’ami — o których opowiemy za chwilę — to ogromne plusy. Dodatkowo przez 

większość czasu można pracować z aplikacją, używając jedynie klawiatury, a to 

sprawia, że praca nad elementami i stylami staje się bardziej intuicyjna.

2. Autosave
Tego podpunktu nie trzeba chyba rozwijać. Zapomnij o zapisywaniu projektu co 

parę minut — Sketch zajmie się tym za Ciebie i sprawi tym samym , że będziesz 

mógł skupić się tylko na pracy nad projektem.

3. Symbole
Wielu designerów zapytanych o  największy plus pracy ze Sketchem podaje 

symbole. Symbole to komponenty Twojego designu, które możesz wykorzystywać 
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wielokrotnie w projekcie. Każda kopia jest modyfikowana po wprowadzeniu zmian 

w głównym symbolu. Można stworzyć go z dowolnej warstwy lub grupy, wybiera-

jąc po prostu jeden przycisk. Ponownie plusem jest tutaj duża automatyzacja pracy 

oraz jej usprawnienie.

4. Przygotowanie do prototypowania
By ożywić statyczny projekt, konieczne jest przeniesienie go ze Sketcha do innego 

narzędzia. Ekspresowym i przystosowanym do Sketcha wyjściem jest na przykład 

Marvel, który w kilka chwil zamieni ekran statyczny w animowany i ruchomy. Innym 

wyjściem jest skorzystanie z takich programów, jak Principle, Flinto czy Atomic albo 

Framer. Importowanie i otworzenie dokumentów ze Sketcha jest bardzo proste, 

a po zaimportowaniu wszystkie warstwy i grupy będą uporządkowane i gotowe do 

dalszej pracy.

5. Projektowanie responsywnych layoutów
Podczas pracy ze Sketchem możesz łatwo zdeterminować responsywność każdej 

grupy albo warstwy. Jest to duże ułatwienie w pracy designera, a responsywny 

interfejs to już konieczność. Możesz bez problemu zadecydować, czy konkret-

na warstwa ma mieć ustalony rozmiar, czy też ma się skalować wraz z layoutem. 

Dzięki temu dostosowanie projektu do różnych rozdzielczości i rozmiarów ekranów 

będzie bardzo proste i automatyczne, i będzie wymagało tylko niewielkich, ręcz-

nych poprawek.
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6. Plugin Marvel
Pluginy to niewątpliwa silna strona Sketcha. Jest ich kilkaset, my zaś omówimy 

kilka z nich. Pierwszym będzie wspomniany już Marvel. Pozwala na szybkie proto-

typowanie i przy użyciu zaledwie kilku kliknięć umożliwia stworzenie działającego 

prototypu. Dużym plusem jest to, że aktualizować projekt możesz również ze Sketcha, 

a następnie bezproblemowo udostępnić swoją pracę — na przykład przez SMS-a   

— wysyłając link pozwalający zainstalować prototyp na telefonie lub tablecie.

7. Plugin Craft
Jeżeli chcesz wygenerować serię elementów lub listę — z pomocą przychodzi kolej-

ny plugin, jakim jest Craft. Pozwala na zwielokrotnienie dowolnej grupy lub warstwy 

za pomocą kilku kliknięć. To genialne w swojej prostocie rozwiązanie, które zdecy-

dowanie ułatwia codzienną pracę.

8. Plugin Launchpad
Z użyciem tego pluginu będziesz w stanie stworzyć w Sketchu… strony interneto-

we. To może wydawać się niemożliwe — ale tak, Sketch pozwala na zamienienie 

prostych projektów na działające, responsywne strony internetowe. Oczywiście nie 

będzie to rozbudowany, dynamiczny portal, ale wykonanie prostego, działającego 

i estetycznego landing page nie powinno przysporzyć żadnych problemów.
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9. Doskonałe wsparcie pracy zespołowej
Na ogół praca designera opiera się na pracy zespołowej i kooperacji ze sztabem 

innych osób zaangażowanych w projekt. Od grafików, przez copywriterów, innych 

designerów, aż po osoby zajmujące się marketingiem i managerów — to wszyst-

ko składa się na proces stworzenia danego produktu. Warto wiedzieć, że Sketch 

doskonale wspiera pracę zespołową i usprawnia ją. Tworzenie szablonów, pliki 

o niewielkiej wadze, przekazywanie ekranów i elementów bezpośrednio do Slacka 

— to wszystko ułatwia współpracę.

10. Cena
Kolejnym niekwestionowanym plusem przemawiającym za tym, że warto wziąć pod 

uwagę wykorzystywanie Sketcha, jest jego cena. Za zaledwie 99 dolarów uzyskujesz 

licencję, dzięki której przez rok możesz aktualizować aplikację, a z ostatniej pobra-

nej wersji… korzystać dożywotnio.

To oczywiście tylko niektóre z zalet i najciekawszych funkcji, jakie oferuje Sketch. 

Program kryje w sobie wiele możliwości i cały czas jest udoskonalany. Jedno jest 

pewne — niedługo będzie obowiązkowym wyposażeniem każdego web designe-

ra, UX/UI designera czy product designera, zatem im szybciej się z nim zapoznasz  

—tym szybciej Twoja praca stanie się szybsza, bardziej intuicyjna i wygodniejsza.

UWAGA!!
Specjalnie dla Czytelników mamy 15% rabatu na kurs Sketch – Projektowanie UI. 

Kod: MOJMAC należy wpisać w pole „Chcę zrealizować Kartę podarunkową”  

na stronie zakupu kursu. 

Kupon będzie ważny do 31 stycznia.

Artykuł powstał 

przy współpracy 

z eduweb.pl wy-

dawcą kursów 
z dziedziny 
UX oraz UI.

https://eduweb.pl/kursy/uzytecznosc/sketch-projektowanie-ui.html
https://eduweb.pl/kursy/ui-ux
https://eduweb.pl/kursy/ui-ux
https://eduweb.pl/kursy/ui-ux
https://eduweb.pl/kursy/ui-ux
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Dokładnie rok temu, w styczniowym, dwudziestym pierwszym numerze magazynu 

Mój Mac (#1/2017) rozpocząłem kurs, którego celem było przybliżenie Czytelnikom 

(oraz autorowi — czyli mnie samemu), możliwości wyjątkowego narzędzia dla syste-

mu macOS — aplikacji Hazel. A pośrednio również poznanie elementów AppleScript 

i poleceń powłoki systemu macOS.

Im lepiej znam ten program, tym bardziej lubię. Zdaję sobie sprawę, że wciąż nie 

zgłębiłem jego wszystkich supermocy. Ciekaw jestem, ilu Czytelnikom kurs okazał 

się przydatny, ile osób zainwestowało w oprogramowanie Noodlesoft. Rozpoczynając 

cykl, obiecałem, że dołożę starań, by składał się on z co najmniej dwunastu części. 

Ponieważ wakacyjne wydanie MMM to zawsze numer podwójny, uznałem, że niniej-

szy 12 odcinek idealnie podsumuje roczną przygodę. Nie oznacza to, że uważam 

„projekt Hazel” za zamknięty — przeciwnie, mam pewne plany — jednak by je 

zrealizować, jestem zmuszony wyjść poza ramy magazynu. Trzymajcie kciuki! 

Tymczasem zapraszam do lektury.

Wyzwanie na dziś — cyfrowe biuro bez papieru. Brzmi nieźle, prawda? Zajmiemy 

się jednak tylko wycinkiem działań, a konkretnie uzdatnieniem skanów w formacie 

PDF oraz ich archiwizacją na innym komputerze, gdy będziemy dostępni w sieci.

Adobe Portable Document Format ma bezsprzecznie wiele zalet. Jedną z ciekawszych 

jest możliwość wzbogacenia pliku zawierającego zeskanowany obraz o ukrytą/

niewidoczną warstwę tekstową. Co to daje? Między innymi możliwość przeszuki-

wania zawartości i jej skopiowania. Uważni Czytelnicy będą pamiętać, że w trzecim 

odcinku kursu prezentowałem przykład zmiany nazw generowanych komputerowo 

faktur w PDF po znalezionych w plikach określonych łańcuchach znaków. Daje to 

wręcz nieograniczone możliwości. Jednak w przypadku skanów stron papierowych 

niezbędne jest dodanie takiej warstwy za pomocą oprogramowania przeprowa-

dzającego tzw. Optical Character Recognition (optyczne rozpoznawanie znaków).  

Ja do tego zadania wykorzystałem program PDFpenPro firmy Smile Software. Zadziała 

tu również wersja nie-Pro oraz (po niezbędnych modyfikacjach skryptów) alterna-

tywne narzędzie, np. ABBYY FineReader.

https://acrobat.adobe.com/pl/pl/why-adobe/about-adobe-pdf.html
https://smilesoftware.com/pdfpenpro
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Dodajemy warstwę OCR
Tu temat można rozwiązać szybko, ale my zrobimy to dobrze. Większość porząd-

nie napisanych programów dla Maca można zautomatyzować i nie inaczej jest  

w przypadku PDFpenPro. Współautor tej aplikacji, Greg Scown, popełnił wyjątkowo 

przydatny i rozbudowany skrypt, który wykorzystamy:

tell application "PDFpenPro"

 open theFile as alias

 -- Does the document need to be OCR'd?

 get the needs ocr of document 1

 if result is true then

  tell document 1

   ocr

   repeat while performing ocr

    delay 1

   end repeat

   delay 1

   close with saving

  end tell

  -- In PDFpenPro, when no documents are open, window 1 is "Preferences"

  -- If other documents are open, do not close the App.

  if name of window 1 is "Preferences" then

   tell application "PDFpenPro"

    quit

   end tell

  end if

 else

  -- Scan Doc was previously OCR'd or is already a text type PDF.

  tell document 1

   close without saving

  end tell

  -- In PDFpenPro, when no documents are open, window 1 is "Preferences"

  -- If other documents are open, do not close the App.

  if name of window 1 is "Preferences" then

   tell application "PDFpenPro"

    quit

   end tell

  end if

 end if

end tell

https://twitter.com/macgreg


Ponieważ nie chcemy, by każdorazowo program czekał na interakcję użytkow-

nika, w preferencjach PDFpenPro, w zakładce OCR wybierzemy język, który ma 

być rozpoznawany oraz odznaczamy funkcje monitu o wykonanie operacji doda-

wania warstwy tekstu dla otwieranych skanów, które jej nie posiadają.

W zasadzie wystarczy obserwować katalog, do którego będziemy wrzucać skany 

w formacie PDF i sprawdzać, czy rzeczywiście mamy do czynienia z dokumenta-

mi tego typu (Kind > is > PDF) oraz nakazać wykonanie skryptu (Run AppleScript > 

embedded script):
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Analizując skrypt, zauważymy, że PDFpenPro korzysta z parametru „needs ocr”. 

Oznacza to, że jeśli otworzony plik to skan zawierający warstwę OCR lub jest to 

dokument tekstowy wygenerowany jako PDF — operacja rozpoznawania znaków nie 

będzie wykonana. OK, ale oznacza to również, że każdorazowo aplikacja musi otwo-

rzyć taki plik, co w sytuacji, gdy mamy ich w katalogu setki, a nawet tysiące, będzie 

wyjątkowo czasochłonnym i obciążającym zbędnie komputer zajęciem. Zasadna 

byłaby więc wstępna selekcja, który PDF zawiera warstwę tekstową i uruchomie-

nie PDFpenPro tylko dla tych skanów, które jej nie posiadają. Jak takiej weryfikacji 

dokonać? Możliwości jest kilka, uprzedzam — idealnego rozwiązania brak…:

1. posiadacze komercyjnego Adobe Acrobat Pro mogą skorzystać z opcji Preflight.

2. przeszukiwanie (z wykorzystaniem Hazela, rzecz jasna: Contents > do not conta-

in) plików pod kątem niewystępowania samogłosek (a, e, i, o, u, y) — z dużą 

dozą prawdopodobieństwa można założyć, że każdy zoceerowany skan będzie 

zawierać choć jeden taki znak.

3. Program generujący (Content Creator) — ten atrybut pliku może zawierać nazwę 

programu, który potrafi dodać warstwę OCR, np. PDFpenPro, SnapScan Manager 

itd. W wielu przypadkach jednak takiej informacji brak lub nie mamy gwarancji, 

że faktycznie skan zawiera przeszukiwalny tekst.

4. osadzone fonty — w 99% przypadków generowane pedeefy oraz skany z warstwą 

OCR będą zawierać informacje o fontach i/lub same fonty. A zatem (teoretycz-

nie) takich plików nie musimy poddawać „uzdatnieniu”.

Wszystkie powyższe propozycje mogą nie zadziałać w sytuacjach takich jak:

 > dokumenty mieszane, tj. zawierające np. kilka stron wygenerowanych do pliku 

PDF z edytora tekstu oraz stron-y/ę zeskanowan-ą/e bez warstwy tekstowej 

(grafika/zdjęcie),

 > skany w PDF z dodaną automatyczną numeracją stron, tzw. numeracją Batesa 

— znaki te stanowią tekst przeszukiwalny,

http://blogs.adobe.com/acrolaw/2010/06/how-can-i-detect-if-a-pdf-needs-to-be-ocrd/
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 > pliki PDF zawierające tekst (wektorowy) skonwertowany do krzywych (outlines) 

— znaki zamienione na grafikę przestają być przeszukiwalne.

Zdecydowałem się na sprawdzanie skanów pod kątem występowania fontów. 

Według mnie to najbardziej skuteczna i optymalna opcja. Aby ją wdrożyć, posłuży-

my się nowym kryterium Hazela: Passess shell script > embedded script. Inaczej 

mówiąc: zależnie od wyniku skryptu Hazel przejdzie do wykonywania czynności 

lub nie. Aby weryfikacja odbyła się rzetelnie, polecam zainstalować darmowy pakiet 

Poppler, a najprościej to zrobić, wykorzystując Homebrew. Dzięki temu zyskamy małe,  

acz bardzo przydatne narzędzie: pdffonts. Skrypt powłoki wygląda następująco:

if [ `pdffonts "$1" | grep Type | sed -n '$='` ]

then

exit 1

else

exit 0

fi

Polecenie pdffonts przegląda plik PDF i listuje osadzone fonty, grep przeszukuje listę 

i wyodrębnia linie zawierające ciąg znaków znaków „Type”. Natomiast sed zwraca 

wartość odpowiadającą ilości fontów. Gdy jakiekolwiek zostaną wykryte, warunek 

zwróci „1” i skrypt nie przechodzi, więc Hazel nie uruchomi dla sprawdzanego 

skanu AppleScript.

https://poppler.freedesktop.org
http://brewformulas.org/Poppler
https://linux.die.net/man/1/pdffonts
https://developer.apple.com/legacy/library/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/grep.1.html
https://developer.apple.com/legacy/library/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/sed.1.html
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Jeśli nie chcecie instalować pdffonts, w wielu przypadkach zadziała również prost-

szy skrypt powłoki:

if ! grep Font "$1"

then

exit 0

else

exit 1

fi

Ponieważ jednak skuteczność jest niższa, zdecydowanie sugeruję pierwszy wariant.

Od teraz PDFpenPro będzie uruchamiany wyłącznie dla skanów bez warstwy teksto-

wej. Jednak gdy zmodyfikujemy wzbogacony o OCR plik (np. wstawimy stronę 

z innego źródła / dokumentu), to kolejny raz „z automatu” AppleScript nie zadzia-

ła i zostaniemy z plikiem częściowo zoceerowanym. Nic nie stoi na przeszkodzie,  

by dodać kolejną regułę. Wcześniej warto w aktualnej dodać jeszcze drobny element: 

etykietę koloru (dodatkowo w zbiorze wszystkich skanów wyróżnimy te „uzdatnio-

ne” przez nas). Wykorzystamy ją za chwilę.

W katalogu mamy różne pliki: PDFy, które trafiły do nas już z warstwą OCR (z wyłą-

czeniem wyjątków, które wyżej opisałem), oraz skany wzbogacone o tekst dzięki 

stworzonej regule. Te ostatnie wyróżnione kolorem. Jest to o tyle istotne, że o ile 

PDFpenPro świetnie radzi sobie ze skanami zmodyfikowanymi przez siebie,  

to ponowna operacja OCR na plikach z warstwą tekstową dodaną przez inne oprogra-

mowanie może przynieść różne (również opłakane) rezultaty. Problem rozwiązuje 

opcja usuwania warstwy OCR dostępna w PDFpenPro 9, ale ja niestety posiadam 

starszą wersję — 7.3.6.
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Kolejna reguła będzie działać tylko dla skanów uprzednio przez nas „uzdatnionych” 

i tylko wtedy, gdy je w jakikolwiek sposób zmodyfikujemy. Data ostatniej modyfi-

kacji (Date Last Modified) będzie późniejsza od daty ostatniego dopasowania (Date 

Last Matched) — Hazel najpierw sprawdza plik, a następnie PDFpenPro ten plik 

modyfikuje. Dlatego należy zastosować kryterium: data ostatniej modyfikacji uległa 

zmianie (Date Last Modified > did change).

PDFpenPro już raz przeprowadził czynność optycznego rozpoznawania znaków dla 

tych plików, więc należy go dyplomatycznie zmusić, by proces wykonał ponownie 

dla całego dokumentu (nie wie, która strona posiada OCR, a która nie). Załatwimy 

to, skracając wcześniej użyty skrypt AppleScript.
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Wnikliwi kursanci dostrzegli, że na końcu obu skryptów dodałem opóźnienie 

(delay) z różnymi wartościami w sekundach (2 i 5). Jest to konieczne, ponieważ 

bez wprowadzenia takich interwałów zdarzało się, że Hazel dopasowywał waru-

nek i wykonywał skrypt wielokrotnie dla tego samego pliku. Nie wiem, czy wina 

leży po stronie Hazela, systemowej obsługi zdarzeń System Events, AppleScript 

czy PDFpenPro. Proponuję poeksperymentować. Być może w Waszym środowisku 

okażą się zbędne.

Synchronizujemy katalog skanów z archiwum  
na innym komputerze
Do rozpracowania mamy kilka wyzwań:

1. podłączenie zdalnego (znanego) zasobu,

2. skopiowanie nowych lub zmodyfikowanych dokumentów,

3. podejmowanie próby wykonania powyższych tylko wtedy, gdy jesteśmy w znanej 

sieci lokalnej.

Zaczniemy od końca. Wiemy już, że można uzależnić aktywowanie czynności 

w regułach od wyniku działania skryptu. Jak wymusić, by Hazel próbował wykonać 

operacje na plikach / katalogach tylko gdy jesteśmy online? Oczywiście skorzysta-

my z polecenia ping, którym możemy „odpytać” np. serwery DNS Google — 8.8.8.8 

bądź 8.8.4.4. Ale ponieważ chcemy łączyć się do zdalnych zasobów w sieci lokalnej, 

odpowiedniejszym rozwiązaniem będzie użycie adresu routera, w moim przypadku 

ma on adres 192.168.1.1. A skrypt będzie wyglądać następująco:

ping -o -c 1 -W 0.25 -n 192.168.1.1 2>&1 1>/dev/null

https://developer.apple.com/legacy/library/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man8/ping.8.html
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Legenda:

-o — polecenie kończy sukcesem działanie po otrzymaniu pojedynczego pakietu 

z odpowiedzią,

-c 1 — polecenie wysyła wyłącznie jeden komunikat żądania echa,

-W 0.25 — czas oczekiwania na odebranie komunikatu odpowiedzi echa w milise-

kundach (stosujemy niewielką wartość po to, by ograniczyć ilość generowanych 

informacji),

-n — eliminujemy odpytywanie serwerów DNS, odwołując się bezpośrednio do 

cyfrowego zapisu adresu,

2>&1 1>/dev/null — przekierowujemy wszystkie komunikaty wyjściowe (STDOUT) 

oraz o błędach (STDERR) „w diabły”, nie oznacza to jednak, że w przypadku braku 

dostępu do sieci skrypt pozwoli Hazelowi działać dalej.

Uwaga: Jeśli komputer z udziałem sieciowym jest uśpiony lub wyłączony, próba 

podłączenia będzie zwracać komunikat systemowy o niepowodzeniu. Zatem najle-

piej jako pingowany adres wskazać IP tego komputera.Więc alternatywnie jako 

pingowany adres powinniśmy wskazać IP tego komputera.

Czas na podłączenie zdalnego udziału. Warto sprawdzić wpierw, czy nie jest on już 

dostępny. Robimy to kolejnym skryptem powłoki:

if [ -d "/Volumes/E" ]

then

exit 1

else

exit 0

fi

Wszystko jasne? Czy wyjaśnić?
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Komenda if wraz z parametrem -d sprawdza, czy w ścieżce /Volumes istnieje kata-

log (directory) o nazwie E — tak nazywa się udostępniony dysk w komputerze PC 

w mojej sieci. Należy pamiętać, że wszystkie dyski, udziały sieciowe i inne zasoby 

są dla systemu widoczne jako katalogi. Jeśli jesteśmy online, a dysk E jest podłączo-

ny, Hazel nie musi robić w tej regule już nic więcej, w przeciwnym wypadku zabiera 

się do właściwego zadania.

Jako akcję ustawiamy ponownie Run AppleScript > embedded script, następującej 

postaci:

tell application "Finder"

 try

  mount volume "smb://użytkownik:hasło@serwer/udział”

 end try

end tell

Jak widać, korzystam z protokołu SMB/CIFS (Samba). W przypadku podłączania 

dysku innego Maca można użyć Apple Filing Protocol (afp://).

Skoro już wdrożyliśmy mechanizm weryfikacji połączenia sieciowego i podłączania 

zdalnego dysku, przystępujemy do kolejnej, ostatniej reguły. Jej zadaniem będzie 

pseudosynchronizacja, kopiowanie plików PDF do folderu znajdującego się na 

dysku sieciowym.

Hazel posiada czynność zwaną Sync (synchronizuj), ale działa ona dość specyficznie. 

Wyzwalana jest automatycznie, tworzy jednokierunkową lustrzaną kopię zawartości 

źródła w celu (oczywiście można selektywnie wybrać, co ma być synchronizo-

wane), ale nie usuwa z kopii plików/katalogów kasowanych w lokacji pierwotnej.  
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Nie tworzy też wersji, czyli pliki o tej samej nazwie są nadpisywane. Najważniejszą 

wadą jest jednak to, że o ile synchronizacja na partycjach HFS+/APFS działa bez 

problemów, o tyle jak już wiemy „obce” systemy plikowe (exFAT, FAT, NTFS, NFS, 

itd.) nie pozwalają zapisywać plików z rozszerzonymi atrybutami. Brak wsparcia 

dla wszystkich macowych metadanych daje taki rezultat, że choć operacja kopio-

wania przebiega normalnie, to system powiadomień Hazela oraz dziennik zdarzeń 

Konsoli sypią błędami („Sync returned error status: 23").

Dlatego bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wykonanie operacji kopiowania Copy 

> to folder: nazwa_katalogu_na_dysku_sieciowym. W  moim przypadku kata-

log o nazwie Skany_z_OCR znajduje się na dysku E peceta o nazwie PC-POLNA. 

W opcjach kopiowania zaznaczymy opcję ignorowania duplikatów oraz dodawanie 

kolejnego numeru w sytuacji gdy dokument o takiej samej nazwie istnieje — czyli 

w kopii zapasowej będziemy mieć wszystkie wersje skanów, po ewentualnych 

modyfikacjach.

Teraz pozostaje sprawić, by kopiowanie odbywało się nie tylko gdy w katalogu 

źródłowym pojawi się nowy lub zmodyfikowany plik PDF, ale też starszy, którego 

jeszcze kopii nie wykonano. W tym celu zastosowałem warunek Date Last Matched > 

is not in the last > 5 > minutes. Daje to bezpieczne opóźnienie dla plików, które mogą 

być właśnie przetwarzane i gwarantuje, że prędzej czy później wszystkie pedeefy 

zostaną skopiowane na dysk sieciowy. Minusem jest to, że w przypadku duplikatów 

system powiadomień wyświetli odpowiedni komunikat. W przypadku dużej ilości 

plików w katalogu może to być irytujące — najwygodniejsze rozwiązanie to odzna-

czenie powiadomień dla działań na plikach: Preferencje systemowe > Hazel > Info 

> Notification Options… > File Events.

Smacznego!



https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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