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Do pracy musimy mieć  
odpowiednie narzędzia
Może się nam wydawać, że wystarczy posiadać komputer, aby wykonać postawione 

przed nami zadania, jednak nie jest to takie oczywiste. Zasiadając przed monito-

rem i pochylając się nad klawiaturą, zaczynamy się mierzyć z rzeczywistością, 

która chce nas odciągnąć od postawionych sobie celów. Niekończący się strumień 

informacji nacierający na nas z każdej witryny internetowej. Powiadomienia, które 

rozpraszają nas, gdy przychodzi nowa wiadomość e-mail. Wykonujemy zbyt wiele 

czynności, aby dotrzeć do zamierzonego celu. Na szczęście wiele tematów można 

uprościć dzięki odpowiednim aplikacjom. Dziś chcemy przedstawić Wam potężną 

listę programów, które pomogą zapanować nad naszym czasem i sprawią, że kompu-

ter będzie pracował dla nas. Warto je poznać i pracować bardziej produktywnie.

Przyjemnej lektury wśród wyjątkowych treści życzy 

Przemek Marczyński
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HomePod od Apple

Store'n'Go Secure Portable

Sennheiser AMBEO SMART HEADSET
Sennheiser wprowadził pierwszy na świecie zestaw 

mobilny do nagrywania dźwięku 3D. Słuchawki posiadają 

wielokierunkowe mikrofony które pozwalają zarejestro-

wać dźwięk dokładnie taki, jaki słyszy nasze ucho. Headset 

został wyposażony w konwerter analogowo-cyfrowy oraz 

przedwzmacniacz mikrofonowy firmy Apogee. Możemy 

korzystać z niego zarówno z iPhone’em, jak i z iPadem. 

www.sennheiser.pl

Długo wyczekiwany głośnik Apple nareszcie trafił do 

sklepów w USA i wybranych krajach Europy. Mimo 

niewielkich rozmiarów zaskakuje jakością dźwięku. 

HomePod współpracuje z asystentem głosowym Siri, 

dzięki któremu będziemy mogli sterować odtwarzaniem 

muzyki, sprawdzić wiadomości oraz pogodę. HomePod 

to również asystent domowy mogący służyć jako głośnik 

telefonu. Dzięki integracji z HomeKit będziemy mogli 

za jego pomocą sterować automatyką domową. 

www.apple.com

Nowe dyski Verbatima stawiają na maksymalne 

bezpieczeństwo naszych danych. Wyposażono je 

w klawiaturę, która umożliwia zabezpiecze-

nie dostępu do plików dwunastocyfrowym 

kodem PIN. Dane kopiowane na dysk są 

szyfrowane w  locie. Dodatkową ochro-

ną jest konieczność formatowania dysku po 

dwudziestu nieudanych próbach podania hasła. 

Dysk wyposażono w złącze USB 3.1 i pojemność 1 TB.

www.werbatim.net.pl

http://sennheiser.pl/o/ambeo-smart-headset
https://www.apple.com/homepod/
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Przegląd aplikacji
Agenda dla macOS
Notatki zorganizowane w czasie to główne zada-

nie aplikacji Agenda. W programie możemy łatwo 

tworzyć treści oraz listy zadań. Każdą z  nich 

będziemy w stanie odpowiednio przypisać do daty 

w kalendarzu i na tej podstawie szybko zarządzać 

naszymi projektami. Posiada świetnie zapro-

jektowany interfejs, wygodną obsługę i  bogate 

możliwości edycji. 

CENA: darmowy lub 119,99 zł/rok

Program w App Store

W Twoim aucie nic Cię już nie zaskoczy. Nie musimy werto-

wać instrukcji w poszukiwaniu informacji na temat informacji 

wyświetlających się na desce rozdzielczej naszego pojazdu. 

Program zawiera opisy najbardziej popularnych kontrolek, 

jakie mogą zapalić się w samochodzie. Usprawnia to sposób 

odszukania odpowiedniego obrazka, który wyświetlił się nam 

w pojeździe. Aplikacja pozwala również przesłać naszą loka-

lizację oraz grafikę oznaczającą błąd do zdiagnozowania.

CENA: 4,99 zł

Program w App Store

Twórcy programu Audio Hijack do nagrywania 

podcastów pokazali swój nowy produkt, który 

powinien znaleźć się na dysku wszystkich którzy 

na żywo emitują swoje audycje. Farrago pozwala na 

przygotowanie list odtwarzania utworów, którymi 

sprawnie można zarządzać. Aplikacja przyda się 

podcasterom i operatorom dźwięku.

CENA: 39,00 $

www.rogueamoeba.com

Auto Guardian dla iOS

Farrago dla macOS

https://itunes.apple.com/pl/app/agenda-a-new-take-on-notes/id1287445660?l=pl&mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/auto-guardian/id1190078203?l=pl&mt=8
https://rogueamoeba.com/farrago/


https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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Na hasło produktywność jako jedna z pierwszych przychodzi na myśl metoda GTD 

(Getting Things Done). Jej prekursorem jest David Allen, autor książki o tym właśnie 

tytule. Nikt chyba nie zna GTD w działaniu lepiej niż Jakub Ujejski, który w Polsce jest 

propagatorem tej metody organizacji czasu i współpracuje bezpośrednio z Davidem 

Allenem jako Master Trainer in Poland. Chcąc się dowiedzieć, czym jest GTD, pyta-

my u źródła, gdzie rodzi się produktywność.

Przemek Marczyński: Jesteś panem swojego czasu?

Jakub Ujejski: Problem w tym, że nie bardzo możemy panować nad czasem. Czas 

płynie nieubłaganie, a my możemy skupić się jedynie na panowaniu nad sobą.  

Jak każdy mam 24 godziny na dobę i staram się świadomie podejmować decyzje, 

na co je wykorzystam. Gdy jednak popatrzę na to, co osiągnął Steve Jobs czy Elon 

Musk, to widzę, że pole do popisu mam ogromne.

PM: Mimo iż nie możemy panować nad czasem, to jednak wiem, że Ty skrupulatnie 

organizujesz swój dzień. Jak najlepiej to robić?

JU: Zanim odpowiem na to pytanie, muszę doprecyzować, że jestem przeciwnikiem 

planowania rozumianego jako arbitralne rezerwowane czasu w kalendarzu np. 

w poniedziałek od 10:00 do 10:30 na czynność x, od 10:30 do 11:15 na czynność y itd., 

jeżeli równie dobrze można by to zrobić dzień wcześniej czy godzinę później. Takie 

podejście sprawdza się jedynie w teorii. W praktyce może się okazać, że w poniedziałek 

o 9:55 zadzwoni ważny klient z tematem, w który będziemy musieli się zaangażować 

natychmiast, poświęcając na niego przynajmniej 2 godziny i całe to nasze plano-

wanie było stratą czasu. Przejście w drugą skrajność — zupełny brak planowania 

— sprawi, że będziemy reagowali wyłącznie na to, co najnowsze i najgłośniejsze.
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Rozwiązaniem, które moim zdaniem sprawdza się najlepiej, jest przygotowanie 

sobie kompletnego spisu wszystkich spraw, do których realizacji się zobowiązali-

śmy (wliczam w to rzeczy, które musimy, oraz te, które chcemy zrobić) i wybieranie 

z niego tych tematów, którymi możemy się w danym momencie zająć. Dzięki temu 

będziemy mieli świadomość, że nasze działania zmierzają w konkretnym celu 

i jednocześnie nie będziemy się sztucznie ograniczać poprzez określanie przedzia-

łów godzinowych.

PM: Wiesz, że pierwsze kroki w poszukiwaniu odpowiedniej osoby do rozmowy 

o planowaniu czasu skierowałem do Davida Allena? Dla mnie to człowiek, który 

o organizacji zadań wie chyba najwięcej. Gdy spytałem, kto mógłby mi opowiedzieć 

o jego metodzie, natychmiast wskazał mi Ciebie jako osobę doskonale znającą temat 

i posiadającą tytuł Master Trainer in Poland. Nie wiedziałem nawet, że w naszym 

kraju są osoby tak mocno zaangażowane w GTD. Jak to się stało, że spotkałeś Davida 

na swojej drodze?

JU: Zaczęło się niewinnie, od przeczytania książki „Getting Things Done”, czyli sztu-

ka bezstresowej efektywności. Po wdrożeniu metody w życie zacząłem o niej pisać 

u siebie na blogu (Produktywnie.pl), a w 2014 roku skontaktowała się ze mną firma 

DOOR Poland, wyłączny przedstawiciel Davida Allena w Polsce z propozycją współ-

pracy. Od tamtego momentu jestem zaangażowany w szeroko pojęty rozwój GTD 

w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Dotyczy to wsparcia działań marketin-

gowo-sprzedażowych, przygotowania materiałów szkoleniowych, prowadzenia 

warsztatów, a ostatnio również certyfikowania nowych trenerów. Można powiedzieć, 

że mam wymarzoną pracę. Nie dość, że mogę dzielić się doświadczeniami i wiedzą 
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o metodzie, która bardzo mi w życiu pomogła, to jeszcze mam okazję współpraco-

wać bezpośrednio z Davidem.

PM: GTD brzmi dość tajemniczo. Na czym polega ta metoda?

JU: GTD to systematyczne podejście do zarządzania sprawami z życia zawodo-

wego i prywatnego. Opiera się na pięciu kluczowych praktykach. Zaczyna się od 

gromadzenia — wyrzucenia z głowy wszystkiego, co w jakikolwiek sposób zaprząta 

naszą uwagę i uchwycenia tego w osobnych pojemnikach — tak zwanych inboxach. 

Następnie każdą sprawę z osobna analizujemy i decydujemy, czy coś należy w związ-

ku z nią zrobić, a jeżeli tak, to określamy pożądany rezultat i precyzujemy najbliższe 

działanie, które przybliży nas do tego rezultatu. Kolejnym krokiem jest porządkowa-

nie, czyli umieszczenie notatek przypominających o tych rezultatach i działaniach 

w zewnętrznym, godnym zaufania systemie w taki sposób, który zagwarantuje 

nam łatwy dostęp do nich. Regularny przegląd systemu polegający na weryfikacji 

i aktualizacji jego zawartości sprawi, że będziemy mogli podjąć najlepsze możliwe 

w danym momencie działanie. Stosowanie tych praktyk zwalnia nas z konieczności 

pamiętania o rzeczach do załatwienia i pozwala się w pełni skupić na faktycznym 

posuwaniu tych spraw do przodu bez stresu, że coś nam umknie.
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PM: Na świecie ludzie stworzyli wiele metod organizacji czasu. Dlaczego właśnie 

GTD zdobyła tak wielką popularność?

JU: Mnie najbardziej ujęło w GTD to, że jest to bardzo praktyczna metoda. Pokazuje, 

jak radzić sobie ze wszystkimi zobowiązaniami w czasach, kiedy liczba i szybkość 

zachodzących zmian nieustannie się zwiększa. Obejmuje zarówno życie prywatne, 

jak i zawodowe. Dostosowuje się też do aktualnych okoliczności — przez prawie 

10 lat stosowania przeszedłem przez cztery różne „zawody”, przeprowadziłem się, 

a zmieniały się jedynie moje narzędzia i zawartość systemu — podejście i zasady 

zostały te same. Nie znam żadnej innej metody zwiększania efektywności, która 

miałaby tak szerokie i kompleksowe zastosowanie.

PM: Gdy o tym mówisz, to wszystko wydaje się proste i łatwe. Nie wierzę jednak,  

że udało ci się wdrożyć GTD bez żadnych trudności. Z jakimi trudnościami może-

my się tu mierzyć?

JU: Jeżeli wszystkie swoje zobowiązania przechowujesz w zewnętrznym, zaufanym 

systemie, to z łatwością zaczynasz zauważać, jak wiele jest tych spraw. Widzisz też, 

co i w jakim tempie posuwasz do przodu. Nie zawsze to, co zobaczysz, jest tym,  

co chciałbyś widzieć. Dlatego najtrudniejszym nawykiem, który sobie musiałem 

wyrobić, był Przegląd Tygodniowy, czyli — jak sama nazwa wskazuje — cotygodniowe 

dokładne zweryfikowanie i zaktualizowanie zawartości mojego zewnętrznego syste-

mu. Na początku to „spojrzenie prawdzie w oczy” bywało bolesne, ale nauczyłem się 

je doceniać i wykorzystywać. Dzisiaj taka sesja strategiczna z samym sobą pozwa-

la mi ocenić, gdzie jestem i czy zmierzam w dobrym kierunku, nanieść niezbędne 

korekty i przygotować się na kolejny tydzień wyzwań i okazji.
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PM: Jakie narzędzia pomagają Ci w utrzymaniu porządku?

JU: Moje narzędzia to mieszanka analogowo-cyfrowa. Do szybkiego notowania najczę-

ściej wykorzystuję papier, zarówno podczas spotkań, jak i w biegu. Świetnie się do 

tego sprawdza mały notesik, który noszę w portfelu. Ostatecznie jednak wszystkie 

sprawy lądują w OmniFocusie. Przynajmniej raz dziennie odpalam OmniFocusa 

na Macbooku, gdzie analizuję i porządkuję to, co wcześniej zgromadziłem w wersji 

analogowej, a także to, co się zebrało w wersji cyfrowej. To tam znajdują się moje 

listy projektów i najbliższych działań. Całość synchronizuje się z OmniFocusem 

na iPhonie, który służy mi przede wszystkim do odznaczania działań, gdy je wyko-

nam. Dodatkowo, gdy potrzebuję zaplanować sobie jakiś większy projekt, wspieram 

się mapami myśli tworzonymi w iThoughts. Materiały referencyjne przechowuję 

w folderach na dysku i w Evernote, z którego docelowo chciałbym się przesiąść na 

DEVONthink, ale ten temat jest na razie na mojej liście „Kiedyś/Może”. Do e-maili 

wykorzystuję aplikację Airmail.

PM: Czy metoda GTD ewoluuje? Mamy kolejne wydanie książki Davida Allena. 

Powiedz, co się zmieniło?

JU: W samej metodzie (zasadach) nic się nie zmieniło. Nadal są tak samo aktualne 

i potrzebne. Zmieniają się natomiast narzędzia, z których korzystamy i pod tym 
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kątem książka została zaktualizowana. Nowe wydanie zawiera także część poświę-

coną różnorodnym badaniom naukowym potwierdzającym skuteczność zawartych 

w GTD najlepszych praktyk i ich spójność z tym, jak funkcjonuje nasz mózg. Osobom, 

które kilka lat temu czytały starsze wydanie w języku polskim, szczególnie polecam 

zajrzenie do nowego wydania, bo znacząco poprawiliśmy tłumaczenie od strony 

merytorycznej.

PM: Co powinniśmy robić, żeby mieć więcej czasu dla siebie?

JU: Im dłużej zajmuję się tą tematyką, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu,  

że najwięcej czasu tracimy na myślenie o sprawach, z którymi nic w danym momen-

cie nie możemy zrobić, zamiast zająć się realizowaniem tego, czym możemy się 

zająć. Paradoksalnie nie potrzebujemy więcej czasu. Potrzebujemy raczej przestrze-

ni i komfortowego stanu umysłu, żeby móc się skupić na tym, czym chcemy się zająć 

w danym momencie, albo żeby móc się w pełni zrelaksować czy być „tu i teraz”, gdy 

mamy taką potrzebę.

Taka przestrzeń nie pojawia się samoistnie. Możemy ją uzyskać poprzez uchwycenie 

wszystkich tych „otwartych pętli”, przemyślenie, co z każdą z nich zrobić, i umiesz-

czenie wyników tej analizy w godnym zaufania systemie. Takim, który pozwoli nam 

dostrzec wyłącznie propozycje tych działań, którymi w danym momencie faktycznie 

będziemy mogli się zająć. I nie mam tu na myśli wyłącznie pracy. Czasami najlep-

szym możliwym działaniem jest głęboki sen czy zabawa z dzieckiem.

PM: Na każdy kroku jesteśmy bombardowani powiadomieniami. Każda nowa infor-

macja wyświetla się nam w telefonie. Informacje z mediów społecznościowych 

wibrują na nadgarstku naszego „smartzegarka”. Czy te wszystkie informacje poma-

gają nam w organizacji czasu?

JU: Powiadomienia same w sobie nie są złe. Np. powiadomienie oparte na geofen-

cingu wyskakujące na iPhonie czy Apple Watchu w momencie, gdy przekraczamy 

próg sklepu spożywczego i informujące nas o tym, że mamy kupić mleko, kilogram 

jabłek i wodę mineralną, to bardzo przydatne rozwiązanie. Problem pojawia się 

wtedy, gdy mamy ich za dużo i/lub pojawiają się w nieodpowiednich momentach.  

To samo powiadomienie o zakupach spożywczych pojawiające się na ekranie mojego 

komputera, gdy przygotowuję ważną prezentację, będzie mnie rozpraszało i nega-

tywnie wpłynie na moje zaangażowanie w to, co aktualnie robię.

Niestety żyjemy w czasach nieustannej walki o naszą uwagę, dlatego powinniśmy 

bardzo świadomie podchodzić do tego, ile i gdzie może się tych powiadomień poja-

wić. Moja polityka dotycząca powiadomień jest bardzo prosta. Domyślnie wszystkie 

aplikacje mają zakaz wyświetlania powiadomień, poza kilkoma wyjątkami jak np. 

OmniFocus, kalendarz, iMessage czy dzwoniący telefon. Żeby dana aplikacja mogła 

mi przeszkodzić, musi sobie na to „zasłużyć” swoją przydatnością.

PM: Na koniec powiedz, proszę, w trzech krótkich punktach: jakie zasady powin-

niśmy wdrożyć, aby poprawić naszą produktywność?
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JU: Żeby w znaczącym stopniu i długotrwale zwiększyć swoją produktywność, propo-

nuję oczywiście wprowadzić GTD w życie, natomiast z elementów, które można 

zastosować od zaraz, polecam:

1. Nie trzymaj spraw w głowie — jak powiedział David Allen: „Umysł jest od genero-

wania pomysłów, a nie od ich przetrzymywania”, zatem notuj, gdy tylko coś zacznie 

zaprzątać Twoją uwagę. To świetny sposób na radzenie sobie z wewnętrznymi 

rozpraszaczami, gdy nad czymś pracujemy i potrzebujemy się skupić. Noś przy 

sobie zawsze coś do notowania (nieważne, czy będzie to analogowe, czy cyfrowe 

narzędzie), żeby maksymalnie sobie ten proces ułatwić.

2. Stosuj zasadę dwóch minut — jeżeli jakiekolwiek działanie, którego wykonanie 

zajmie Ci mniej niż dwie minuty, możesz wykonać teraz, to zrób to od razu. Zobaczysz, 

jak wiele jest e-maili, na które możesz tak szybko odpowiedzieć (czasem jednym lub 

dwoma zdaniami) i mieć je z głowy.

3. Myśl najbliższymi działaniami — upewnij się, że do każdej sprawy, którą się 

zobowiązałeś zająć, masz sprecyzowane najbliższe fizyczne działanie. Dzięki 

temu unikniesz sytuacji podobnych do tej, kiedy w końcu zdecydowałeś się zabrać  

za pozycję „napisz raport” z Twojej listy i nagle okazało się, że najpierw potrzebujesz 

danych od kolegi… który właśnie dzisiaj zaczął swój urlop.

Więcej informa-
cji o metodzie 
Getting 
Things Done 
i o warsztatach 
prowadzonych 
przez Jakuba 
znajdziecie  
na stronach  
gtd.com.pl  
oraz door.com.pl

http://gtd.com.pl
http://door.com.pl
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HOMEPOD TO POWRÓT  
DO KORZENI FIRMY APPLE
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Dzięki jednej aplikacji Apple z upadającej firmy przerodziło się w giganta techno-

logicznego. Wszystko zaczęło się w styczniu 2001 roku. Na konferencji Macworld 

w San Francisco pokazano pierwszą wersję programu iTunes. Tak między nami 

— nie było tu nic odkrywczego. Apple kupiło aplikację Sound Jam MP i pokazało 

światu jako swoją „muzyczną rewolucję”. Tak Steve Jobs mówił o tym programie 

podczas pierwszej prezentacji. Ta faktycznie przyszła, ale kilka lat później. W kwiet-

niu 2003 roku iTunes 4.0 daje możliwość kupowania muzyki w iTunes Store. To było 

całkowite odwrócenie do góry nogami świata muzycznego. Do tej pory dystrybucja 

albumów odbywała się jedynie na płytach CD. Apple na zawsze zmienił ten system 

i przez wiele lat stał się liderem wśród firm sprzedających muzykę. Od tej chwili 

muzyka zawsze była częścią DNA tej firmy. iPod osiągnął spektakularny sukces jako 

odtwarzacz cyfrowych piosenek. Symbolem, który do dziś wyróżnia użytkowników 

Apple w tłumie, są białe słuchawki. Każdy utożsamiał tę firmę z muzyką. Wszystko 

układało się niemal idealnie do chwili, gdy ktoś w Cupertino przeoczył jeden ważny 

moment — muzykę w abonamencie.

To, co Apple przespało,  
skrzętnie wykorzystało Spotify
Trzy lata dominacji Apple na rynku muzycznym zostały rozbite przez firmę, która 

miała prosty pomysł na słuchanie muzyki — płacisz raz i słuchasz, czego tylko 

chcesz. W 2006 Spotify rozpoczęło świadczenie usług streamingowych audio i dziś 

posiada ponad siedemdziesiąt milionów klientów. Trudno nie dostrzec spektakular-

nego sukcesu firmy, jednak reakcja Apple była zbyt późna. W 2015 Apple wprowadza 

własną odpowiedź na działania konkurencji — Apple Music. Dziś gromadzi ona 
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trzydzieści sześć milionów abonentów. Są powody do radości, bo serwis Apple 

ciągle się powiększa i mimo tak krótkiej historii zgromadził duże grono klientów. 

Trudno mu jednak będzie przekonać do siebie ludzi, których ze Spotify wiąże przy-

zwyczajenie do sposobu obsługi, przygotowane listy piosenek i sprzęt muzyczny 

obsługujący tę usługę. Apple także i w tym zakresie wyciąga wnioski i wprowadza 

na rynek długo wyczekiwany produkt. Co ważne, urządzenie z zupełnie innego 

segmentu niż to, co do tej pory oferowano, ale gdy spojrzymy na historię firmy, 

zorientujemy się, że sprzęt ten doskonale wtapia się w cały ekosystem i muzyczną 

historię Apple — głośnik — HomePod.

HomePod 
ma napędzić sprzedaż Apple Music. Apple chce znów kojarzyć się ze swobodą słucha-

nia ulubionej muzyki tak jak kiedyś było to z iPodem. Wiele wskazuje na to, że może 

się to udać. Do tej pory Apple nie potrafiło stworzyć urządzenia, które przekona do 

siebie znawców brzmienia. HomePod wydaje się po raz pierwszy dopracowanym 

głośnikiem nie tylko od strony wyglądu i wykonania, ale również jakości oferowanej 

muzyki. Głośnik Apple będzie prosty w obsłudze i naturalnie będzie tym jedynym 

urządzeniem które najlepiej wykorzysta potencjał, jaki drzemie w Apple Music. 

W tej chwili muzyczna oferta Apple stała się kompletna. Klienci będą wiedzieć,  

że jest sprzęt, na którym muzyka puszczana z Apple Music będzie brzmiała świet-

nie. HomePod to spoiwo, które ostatecznie łączy wszystkie muzyczne elementy 

w jedną całość i jest powrotem do tradycji iTunes, gdzie swoją muzykę mieliśmy na 

komputerze w postaci cyfrowej. Tym razem jednak muzyka nie będzie zgrywana 

z płyt CD, ale swobodnie puszczana z muzycznej chmury Apple.
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TRZECIA PÓŁKULA
ARTUR JOPEK
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iPhone nas zmienia
Apple, stale udoskonalając swoje urządzenia i oprogramowanie, wprowadza do 

naszego życia szereg ułatwień. Mają one za zadanie przyspieszanie i ułatwienienie 

wykonywania naszych codziennych obowiązków. Każda kolejna generacja sprzętu 

i oprogramowania przynosi nam setki tego typu innowacji.

Ale człowiek jest z natury próżny i nie docenia wagi tych drobnych szczegółów, 

skupiając się tylko na tym, co na zewnątrz. Większość komentatorów twierdzi,  

że nie tylko Apple się kończy, ale nawet cała branża. Narzekają, że w telefonach 

wciąż nie pojawia się nic innowacyjnego i że wyglądają one ciągle tak samo. Staliśmy 

się technologicznymi malkontentami i kolejne udoskonalenia nie robią już na nas 

takiego wrażenia jak kiedyś.

Apple  
dzięki rozwojowi 
swoich urządzeń trochę się do tego przyczynił. Kupując nowego iPhone’a, odtwa-

rzamy go z kopii zapasowej i mamy znów „starego iPhone’a”. Ten sam układ ikon, 

tapeta, wszystko po staremu. Dopiero potem ruszamy w poszukiwanie nowych 

funkcji. Niby czujemy się jak w domu, ale przecież wydaliśmy kilka tysięcy złotych 

na sprzęt i chcemy czuć ten mocny powiew nowości.

Proszę bardzo. iPhone X wygląda inaczej. Odróżnia się wyraźnie od swoich poprzed-

ników. I moim zdaniem właśnie ta zmiana wyglądu, a nie sam ekran OLED czy Face 
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ID, jest odpowiedzialna za sukces rynkowy tego telefonu. Potrzebowaliśmy nowego 

designu. Podobną sytuację obserwowałem, gdy na rynku pojawiły się iPhone’y 6  

i 6 Plus. Były inne na zewnątrz.

Tak powierzchowne spojrzenie na sprzęt jest dalece krzywdzące dla setek tysięcy 

inżynierów i deweloperów, którzy poświęcają swoje życie w poszukiwaniu rozwią-

zań, które pozwolą nam na przykład uniknąć nieprzyjemnego wstawania z kanapy 

w celu wyłączenia światła w naszym mieszkaniu lub sprawdzenia, czy szafka i fotel, 

które świetnie wyglądały w sklepie, będą pasowały do naszego salonu.

Czasami  
jesteśmy niewdzięczni, 
nie doceniając tego fantastycznego cudu techniki w naszych kieszeniach. Chociaż 

elektronika bywa zawodna, to polegamy na niej bardziej niż na Zawiszy. Tak. Jesteśmy 

już nierozerwalnie złączeni ze wszystkim, co ułatwia nam życie. Technologia nas 

tak bardzo rozleniwiła i zniewoliła, że zapomnieliśmy, jak wykonuje się wiele czyn-

ności. Ponieważ ona robi to wszystko za nas.

A jeszcze kilkanaście lat temu pamiętałem numery telefonów do wszystkich moich 

znajomych i rodziny, nie zapominałem o żadnych ważnych terminach ani spotka-

niach. Nie spóźniałem się, a  tym bardziej nie odwoływałem żadnych spotkań.  
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To już historia. Teraz moją trzecią półkulą mózgową jest iPhone. Mój mózg wyparł 

tak trywialne działania jak pamiętanie o ważnych sprawach. Od tego mam przecież 

iPhone’a i zainstalowane na nim oprogramowanie.

Przyzwyczaiłem się do tego,  
że telefon robi za mnie wszystko
Pamięta o wszystkim. Rozwiązuje wszystkie moje sprawy. A ja oczekuję od niego, 

że będzie to robił! Każda kolejna aktualizacja ma odciążyć mój mózg od pracy.

Właśnie to oczekiwanie, że nasz telefon będzie robił więcej, powoduje, że nie potrafimy 

się już tak cieszyć z nowości zaszytych w urządzeniach i oprogramowaniu urządzeń 

firmy Apple i innych firm zresztą też. Krytycznym okiem patrzymy na to wszystko 

i nie doceniamy perełek, które przynosi nam technologia. Bo jest częścią nas, a od 

siebie ciągle wymagamy więcej. I to właśnie wśród tych oczekiwań i wymagań poja-

wia się nowy piękny design, który staje się kluczowym argumentem zakupowym.

Zmienia się otaczający nas świat i my także się zmieniamy. Technologia już jest 

częścią nas a w przyszłości integracja będzie jeszcze silniejsza. Mam tylko nadzie-

ję, że ta nasz trzecia półkula nie odciąży nas nigdy od myślenia i zawsze będziemy 

wiedzieć, co jest dla nas ważne i jakie wartości nam przyświecają.

ZDJĘCIE:
str. 20 © santiago 
silver
fotolia.com

https://www.anthonyboyd.graphics
http://fotolia.com
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PRODUKTYWNOŚĆ.  
PRO I KONTRA
ARTUR CZESAK

https://twitter.com/arthurusscriba
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Mój Mac Magazyn już pewnie w blokach startowych do Waszych skrzynek mailo-

wych, ale Redaktor cierpliwie doczekał, żebym i ja, zawodowy prokrastynator, coś 

wyprodukował. Jeśli myślicie, że produktywność to słowo w polszczyźnie tak nowe, 

jak programy, które są prezentowane w niniejszym numerze, to nie. Oczywiście 

w opasłych papierowych encyklopediach, które dla wielu ludzi wciąż są punktem 

odniesienia, produktywność to termin z dziedziny makroekonomii, opisujący całość 

gospodarki albo w najlepszym razie przedsiębiorstwa. Człowiek zaś w tym procesie 

jest jak mrówka w mrowisku, jak trybik w wielkim układzie mechanicznym z XIX 

wieku, jak organiczny element przy taśmie montażowej — ikonie amerykańskiej 

epoki industrialnej. W Polsce Ludowej też się zdarzało słyszeć o produktywności. 

Oto smakowity cytat z roku 1954:

Ofensywa na całym froncie zwiększenia produktywności gospodarstw indy-

widualnych, uruchomienia wszelkich rezerw — jest nierozerwalnie związana 

ze wzrostem roli PZPR.

Nie o tym mowa. Chodzi nam tu o productivity. Humaniści i kontrkulturowcy mogą 

się jeżyć na dźwięk tego słowa, bo kojarzy im się z instrumentalnym traktowa-

niem człowieka, zadaniowością w służbie korpobezsensu. Hola! Zdaje się, że nasi 

Czytelnicy bez względu na miejsce pracy podchodzą do świata raczej pozytyw-

nie, a większość działań, które podejmują, ma sens. Co więcej, gdy spojrzymy na 

produktywność szerzej, to odnajdziemy tam nie tylko zimne traktowanie siebie jako 

podwładnego, ale drogę samorozwoju.

Wesołkowie powiedzą, że to czary, szamaństwo i zaklinanie rzeczywistości, że stwo-

rzenie terminów „zarządzanie czasem”, „zarządzanie ryzykiem”, a nawet — słowo 

daję, słyszałem w tym tygodniu — „zarządzanie chorobą” nie sprawi, że w jakikol-

wiek sposób zapanujemy nad upływem czasu, zapobiegniemy nieszczęśliwym 

wypadkom i wpłyniemy na przebieg choroby.
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Redakcja jednak nie oczekuje ode mnie filozoficznego kaznodziejstwa, tylko opowie-

ści o słowach. Proszę bardzo. Wasz magazynowy korektor i lingwista w jednym 

może zacząć tłumaczyć, że to zbędne zapożyczenie z angielskiego, że nadmiernie 

rozbudowuje wieloznaczność, czyli polisemię wyrazu, że jeśli już, to teraz trzeba 

będzie rozróżniać „produktywność przedsiębiorstw” i „produktywność człowieka”, 

czyli trąbić, że prawda może być tylko w drukach, które mało kto czyta. Prawda jest 

w słowach, tych, których na co dzień używamy, ale nieraz pod ich „skórą”. No to 

rozcinamy.

Wszystko jest z łaciny
Zaczniemy od dalekiej przeszłości czasów Cezara. Łacińskie pro-duco znaczy 

„wyprowadzam, każę wyruszyć”. To pierwotny pomysł na to, żeby powstało coś, 

czego nie było, albo żeby zrobić coś z czegoś innego, zmienić stan rzeczy. O, to 

mi się podoba. Bo „zmiana” to słowo pozytywne. Przez wieki słowa się zmienia-

ją. Zauważcie, że polski przekład książki Davida Allena „Getting Things Done. The 

Art of Stress-Free Productivity” ma w podtytule nie „produktywność”, ale „efek-

tywność”. To też z łaciny. Dosłownie „effectum” to „to, co wydobyte, ukończone, 

zrobione”. Efekt, ale pojmowany jako wynik pracy, a nie sztuczka jakiegoś efekciarza. 

Poprzednie pokolenia, gdy były mobilizowane, to nie do produktywności, ale śrubo-

wano im normy „wydajności”. Dziś to też trochę niemodne słowo, skoro zastępuje 
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się je „produktywnością”. Może przez powierzchowne, więc niezbyt mądre skoja-

rzenie z „wydaje się” ta „wydajność” jest mało rzeczywista? Albo podświadomie 

łączy się z wydawaniem, wydatkami, a więc tylko nakładami pracy i wysiłkiem, 

a nie z produkcją, tworzeniem i efektami, to jest sukcesem. 

Słowa mają moc, mają znaczenie, lecz na naszą podświadomość i psychikę oddzia-

łują także rozmaite ich konotacje, czasem obecne w jakiejś świadomości zbiorowej, 

a przez nas w danym momencie nie wychwytywane. U źródeł efektywności i produk-

tywności jest niemal to samo, wyciąganie coś z czegoś. W przekładzie na polski 

jednak powstaje z tego zamieszanie, bo nie wiemy, co w takim razie jest ważniejsze 

— proces czy efekt. Produktywność zakłada jakąś uczciwość wobec siebie. Żonglując 

troszkę słowami w naszym ojczystym smart języku, orzeknijmy, że produktywność 

i efektywność ważniejsze są od efektowności, a tym bardziej taniego efekciarstwa.

Jaki sukces?
Celem naszym jest oczywiście powszechne szczęście i pokój na ziemi. A jeśli są 

one zbyt odległe, to przynajmniej spokój i zmiana sposobu naszej własnej pracy. 

Niemłode, ale zarazem świeżutkie słowo „produktywność” jest nam potrzebne, 

bo zmienia się liczba i charakter zadań, które codziennie przed nami stają. To już 

nie „zaorać, ile się da, od świtu do południa, a po obiedzie znowu” ani „wykonać  

115 procent dziennej normy urobku węgla”. Wczoraj, dziś i jutro, dziesiątki zadań 

często różnych od wczorajszych, wykonywanych samodzielnie lub w różnych 

grupach, znaczy: teamach. Dlatego tak ważne jest zastosowanie metod, opisywanych 
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przez zagranicznych i naszych guru, coachów i doradców. Mniej stresu, większy 

porządek — to już sukces czy jeszcze nie?

Coincidentia oppositorum
Czyli współistnienie sprzeczności. W takim razie: co jest przeciwieństwem bycia 

produktywnym? „Nieproduktywność”, „bezproduktywność”, czyli marnowanie 

czasu i zasobów świata. Istnieje jeszcze jedno słowo, tym razem zupełnie nowe. 

Otóż gdy ktoś chce powiedzieć elegancko, że jakieś działanie jest głupie, dokonuje 

zgrabnej pożyczki z języka naszych aliantów (niech oni się kłócą, czy najpierw tak 

mówiono w Paryżu czy w Londynie) — i nazywa je „kontrproduktywnym”. Z tego 

wynika, że to jednak produktywność jest po jasnej stronie Mocy.

Świetna organizacja może służyć lepszemu odpoczynkowi. To już dobrze. Może 

zwiększyć nasze zasoby finansowe. Znakomicie. Czego chcieć więcej? Dokładnie 

nie wiem, ale zdecydowaniem opowiadam się za tym, żeby jednak czegoś chcieć. 

Bo grozi nam szczęście szczura w klatce, który dzięki świetnej aplikacji dowiaduje 

się, że danego dnia przebiegł więcej metrów w swoim kółeczku. Żal.pl.

Kreować
Co chcemy wy-ciągnąć — wy-pro-dukować z tych rozważań o łacińskich prze-

drostkach, ich angielskich kontynuacjach i naszych polskich szeleszczących i nie 

zawsze odpowiednich odpowiednikach? Może taką ideę, że jeśli zaplanujemy trochę 

zaoszczędzonego czasu na zadumę, na błąkanie się myśli po różnych domenach, 

wcale nie związanych z naszą pracą, to uda się nam coś stworzyć? Czyli wykreować. 

Nasze rozważania były zachętą do wyjścia z pułapki zaplanowanej doskonałości. 

Według Jobsa „creativity is just connecting things”. Może nam się uda dzięki tej 

jakże odprężającej lekturze dostrzec coś, co dotychczas umykało naszym umysłom. 

Może będzie z tego jakiś pro-gram albo a-plikacja, czyli za-stosowanie, kodowane 

w komputerze lub zmieniające życie. I będziemy bardziej pro.
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KORZYSTANIE  
Z DASHBOARD  
PRZY POMOCY VOICEOVER
PIOTR WITEK
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Dashboard, 
będący czymś w rodzaju dodatkowego Biurka, specjalnej przestrzeni pozwalającej 

na umieszczanie w niej niewielkich aplikacji zwanych widgetami, po raz pierwszy 

pojawił się w Tygrysiej wersji macOS 10.10.4. Od tamtej pory wielu użytkowników 

macOS w ogóle nie potrafi sobie wyobrazić tego systemu bez będącego zawsze pod 

ręką Dashboard.

Wystarczy jeden rzut oka na podręczny widget, aby poznać aktualną prognozę 

pogody, treść najnowszych Tweetów czy wiadomości z subskrybowanych przez 

nas kanałów RSS. Domyślnie Dashboard posiada zainstalowanych kilka widgetów 

w rodzaju Kalkulatora, Tłumacza lub Zegarów Świata. Jednak o wiele więcej prze-

różnych widgetów możemy sobie zainstalować na własną rękę.

Obsługa Dashboard za pomocą myszki lub gładzika jest nie tylko bardzo prosta, 

ale przede wszystkim intuicyjna. Niestety, tego samego nie można już powiedzieć 

o korzystaniu z tej funkcji systemu za pomocą natywnego czytnika ekranu VoiceOver. 

Osoby niewidome lub słabo widzące, chcące czerpać z dobrodziejstw Dashboard, 

muszą poznać kilka niezbędnych skrótów klawiszowych.

Obsługa Dashboard z VoiceOver
Jeśli któryś z  poniższych skrótów nie wywoła na twoim komputerze funkcji 

Dashboard, sprawdź w Preferencjach Systemowych i zakładce Mission Control, czy 

Dashboard nie jest przypadkiem wyłączony. Możesz go włączyć, wybierając usta-

wienie „jako przestrzeń” lub „jako nakładka”.
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W przypadku komputerów stacjonarnych Apple wywołujemy Dashboard z klawia-

tury, naciskając klawisz F12. We wszelakich Macbookach, jeśli nie zmienialiśmy 

układu klawiatury, należy w tym celu nacisnąć FN+F12. Z kolei jeśli mamy włączone 

skróty klawiaturowe dla Mission Control, to naciśnięcie skrótu Ctrl+strzałka w lewo 

również powinno otworzyć Dashboard.

Domyślnie fokus VoiceOver 
porusza się w obrębie tylko jednego widgetu. Aby przejść do innego lub wyświetlić ich 

listę, należy wywołać Menu Wyboru okna. W tym celu korzystamy ze skrótu klawi-

szowego VoiceOver, na Macbookach dwukrotnie naciskając klawisze FN+VO+F2.  

Na komputerach stacjonarnych pomijamy klawisz FN.

Po wyświetlonej liście poruszamy się strzałkami kursorów góra / dół, wyboru doko-

nując klasycznym kliknięciem VO+spacja.

Okno Dashboard z wybranym widgetem zamykamy klawiszem ESC. Jeśli jednak na 

stałe chcemy pozbyć się jakiegoś widgetu, to w momencie gdy jest on otwarty, naci-

skamy jednocześnie klawisze VO+Command+ESC. Na MacBookach dodajemy do tej 

kombinacji jeszcze klawisz FN. Gdy tego dokonamy, na ekranie pojawi się pytanie, 

czy na pewno chcemy usunąć dany widget. Jeśli wtedy naciśniemy klawisz Return, 

to dany element zniknie z listy w menu Dashboard.

Przy korzystaniu z Dashboard ograniczać nas może jedynie nasza własna wyobraź-

nia. Tylko na specjalnej stronie Apple poświęconej widgetom dla Dashboard znajdziemy 

ich ponad tysiąc siedemset. Jestem pewien, że każdy dla siebie znajdzie tam jakiś 

widget, który usprawni lub umili mu pracę w środowisku macOS.

https://www.apple.com/downloads/dashboard


32PORADY 32

PRZEGLĄD PRODUKTÓW 
DLA PRODUKTYWNYCH
REDAKCJA MMM
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CENA 0 zł | zero spamu! WWW zcupertino.pl

zcupertino.pl
W dzisiejszych czasach żyjemy w natłoku informacji, zasypują nas one z każde-

go zakątka Internetu. Wiadomości z Cupertino to nowy newsletter który zbiera 

najciekawsze i najważniejsze informacje ze świata Apple i przesyła je do Twojej 

skrzynki mailowej. Zbiera i grupuje w kategorie wiadomości (ogólnych), tych 

dotyczących iPhone’a, iPada, Apple Watcha czy komputerów Mac. Wiadomości 

z Cupertino ukazują się raz w tygodniu, w każdą niedzielę o 20:00.

Jeśli jesteś fanem Apple lub Twoja praca dotyczy ekosystemu firmy, jest to 

bardzo wygodny sposób by być na bieżąco, jednocześnie nie tracąc czasu  

na przebijanie się przez mało interesujące newsy!

Do subskrybentów możesz dołączyć podając swojego maila na stronie  

zcupertino.pl.

Lubimy ten pomysł!

http://zcupertino.pl
http://zcupertino.pl
http://zcupertino.pl
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BEOPLAY H9i
Muzyka od zawsze wspierała naszą produktywność. Pobudza nas do działa-

nia, relaksuje i daje siły do mierzenia się z następnymi wyzwaniami. Jednak 

warto zadbać o to, aby słuchanie muzyki sprawiało nam przede wszystkim 

przyjemność i pozwalało na efektywną pracę. Bang & Olufsen ma dla nas cieka-

wą propozycję spełniającą powyższe wymagania. Słuchawki Beoplay H9i to 

następca popularnego modelu H9. Wykonane z doskonałych materiałów 

urządzenie przeszło „face lifting”, dzięki któremu poprawiono praktycznie 

każdy aspekt ich konstrukcji. Lepsze brzmienie, wydłużony czas pracy, lepsze 

materiały użyte do produkcji to tylko jedne z wielu elementów długiej listy 

udoskonaleń. Co ważne, słuchawki współpracują z aplikacją Beoplay App. 

Używając jej, można precyzyjnie dostroić i poprawić wrażenia słuchowe 

poprzez dostosowanie barwy oraz kształtu sceny dźwiękowej i wybór pomię-

dzy stworzonymi specjalnie dla Beoplay H9i profilami. Pozwala to również 

dopasować brzmienie do różnych rodzajów aktywności. Z pewnością warto 

je poznać.

CENA
2199,00 zł

WWW 
salonydenon.pl

http://www.salonydenon.pl/pl/MM/Marki/BEO_PLAY/SLUCHAWKI/BEOPLAY_H9i
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SENNHEISER MKE 2 DIGITAL
Ten mikrofon to już legenda w świecie pracy z dźwiękiem. Sennheiser stworzył 

MKE 2, który mimo swoich niewielkich rozmiarów ma wszystkie właściwo-

ści profesjonalnego sprzętu. Niezależnie od tego, w jakich warunkach chcesz 

przeprowadzić rozmowę, dzięki dwóm membranom w kapsule uzyskano wyjąt-

kową odporność na zakłócenia związane z warunkami atmosferycznymi. Dzięki 

wysokiej jakości konwertera firmy Apogee możemy przy udziale tego dyskret-

nego mikrofonu rejestrować nie tylko mowę, ale również śpiew. Do uzyskania 

najwyższej jakości materiału audio będziemy potrzebowali tylko iPhone’a lub 

iPada. Mikrofon MKE 2 digital wyposażono w złącze Lightning, dzięki czemu 

błyskawicznie zamienimy nasz telefon bądź tablet w zaawansowane studio 

nagrań.

CENA 2669,00 zł WWW sennheiser.pl

http://sennheiser.pl/o/mke-2-digital


LACIE 6BIG  
THUNDERBOLT 3 
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Twoja wydajność pracy zależy przede wszystkim od szybkości z jaką będziesz 

mógł zapisać i odczytać swoje dane. Bezkompromisowy LaCie 6big daje użyt-

kownikom sprzętu Apple najwyższą wydajność jakiej potrzebują. Sześć dysków 

twardych Seagate IronWolf Pro daje możliwość zapisu i odczytu danych z zawrot-

ną prędkością 1400 MB/s dzięki zastosowaniu złącza Thunderbolt 3. Smukła 

aluminiowa obudowa skutecznie tłumi drgania i odprowadza nadmiar ciepła  

na zewnątrz dając przy tym gwarancję cichej pracy. Bez obaw możemy posta-

wić go na biurku i cieszyć się wyjątkowym designem urządzenia. LaCie 6big 

jest gotowy do pracy natychmiast po wyjęciu z pudełka. W zestawie znajdują się 

dyski oraz przewody pozwalające przesyłać dane z najwyższą prędkością. 

CENA 10199 zł WWW lacie.com

https://www.lacie.com/gb/en/professional/big/6big-12big-thunderbolt-3/


37PRZEGLĄD PRODUKTYWNOŚCI

CENA 1299,00 zł WWW sennheiser.pl

SENNHEISER AMBEO SMART HEADSET
To pierwszy na świecie intuicyjny, kompaktowy i mobilny zestaw do nagrywa-

nia dźwięku 3D. Słuchawki są wyposażone w wielokierunkowe mikrofony, które 

wychwytują dźwięki otoczenia w taki sam sposób, jak ludzkie uszy, dzięki czemu 

są idealnym narzędziem dla każdego, kto chce tworzyć wideo z niesamowicie 

realistycznym dźwiękiem za pomocą swojego mobilnego urządzenia z iOS. Poza 

wiernym i klarownym brzmieniem nagrań, AMBEO SMART HEADSET oferuje 

użytkownikom wszystkie funkcje inteligentnego zestawu słuchawkowego, takie 

jak odbieranie połączeń czy sterowanie głosem. Headset jest wspólnym dziełem 

Sennheisera i firmy Apogee, która wyposażyła słuchawki w najwyższej jakości 

konwerter analogowo-cyfrowy oraz przedwzmacniacz mikrofonowy.

http://sennheiser.pl/ambeo-smart-headset
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HEALTHY HOME COACH
Dwa czynniki mocno wpływają na naszą aktywność: ilość snu oraz jakość 

powietrza w którym pracujemy. Dzięki produktowi Netatmo będziemy mogli 

skontrolować nasze otoczenie. Wszystkie informacje o warunkach w których 

pracujemy wyświetlą się na ekranie naszego iPhone’a. O każdym przekrocze-

niu norm jakości i wilgotności powietrza, temperatury oraz natężenia dźwięku 

zostaniemy natychmiast poinformowani. Otrzymamy również sugestię jakie 

kroki powinniśmy powziąć aby nasza przestrzeń pracy i życia była najlepsza 

dla naszego zdrowia i aktywności. Healthy Home Coach współpracuje z Apple 

HomeKit dzięki czemu będziemy mogli kontrolować wszystkie parametry 

z aplikacji Dom.

CENA 499,00 zł WWW salonydenon.pl

https://www.salonydenon.pl/pl/MM/Marki/NETATMO/AIR_CARE/HEALTHY_HOME_COACH
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SENNHEISER ClipMic digital
Wykorzystaj potencjał swoich urządzeń z iOS i rejestruj dźwięk w wyjątkowo prosty 

sposób. Ten mikrofon krawatowy pozwoli ci z łatwością nagrywać zarówno wywia-

dy, jak i swoje prezentacje. Razem z mikrofonem otrzymujemy wyjątkowy program 

na iOS – MetaRecorder który pozwali nam skorzystać z zegarka Apple Watch do 

sterowania nagrywaniem dźwięku. ClipMic pomimo swojej ceny staje się świetnym 

mikrofonem pozwalającym na rozpoczęcie przygody z wysokiej jakości dźwiękiem. 

W naszej codziennej pracy będziemy mogli wykorzystać go do wielu działań zwią-

zanych z poprawą naszej produktywności. Ten mikrofon Sennheisera stanie 

się świetnym narzędziem do zapi-

sywania notatek głosowych 

i  późniejszego wykorzysta-

nia ich w pracy. Również przy 

korzystaniu z  programów 

zamieniających mowę na 

tekst dobra jakość mikrofonu 

jest nie do przecenienia.

CENA
1069,00 zł

WWW
sennheiser.pl

http://sennheiser.pl/o/clipmic-digital
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CENA
od 399,00 zł

WWW
apple.com

MAGIC MOUSE  
I MAGIC KEYBOARD

Fantastycznie prezentują się na biurku. Jednak wygląd tych 

urządzeń to nie jest ich jedyny atut. Bezprzewodowa klawiatura 

i mysz Apple nie bez powodu noszą w swojej nazwie przymiotnik 

„magiczne”. Doskonała jakość wykonania i wyjątkowa wygoda 

pracy z tymi akcesoriami sprawia, że każda chwila spędzona przy 

komputerze staje się przyjemnością. Magic Keyboard zapewnia 

szybki dostęp do najważniejszych funkcji systemu macOS. Mysz 

wyposażono w powierzchnię Multi-Touch, dzięki której nasz 

Mac będzie w stanie reagować na gesty, jakie wykonamy palcem 

na jej powierzchni. W zestawie urządzenia te są niezawodnymi 

asystentami nawet w najbardziej wymagających projektach.

https://www.apple.com/pl/shop/product/MLA02ZM/A/magic-mouse-2
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SENNHEISER HANDMIC DIGITAL
Ten mikrofon sprawdzi się jako doskonały sprzęt do rejestracji dźwię-

ku w terenie. HANDMIC Digital pozwala bezpośrednio nagrywać 

wysokiej jakości dźwięk w iPhonie dzięki złączu Lightning. 

Dołączona aplikacja na iOS - Apogee MetaRecorder pozwoli 

nam rejestrować dźwięk w częstotliwości próbkowania 

96 kHz/24 bity. Kardioidalna charakterystyka daje 

pewność, że nagrywany dźwięk będzie pochodził 

z frontowej części mikrofonu. Ogromnym atutem 

mikrofonu jest fakt, że nagrany dźwięk możemy 

błyskawicznie opublikować w sieci lub wykorzy-

stać go do materiału publikowanego na stronach 

internetowych. HANDMIC Digital ma wyjątkowo 

wytrzymałą konstrukcję dzięki zastosowaniu metalo-

wej obudowy, która pozwoli nam korzystać z mikrofonu 

nawet w najtrudniejszych warunkach.

CENA
1099,00 zł

WWW 
sennheiser.pl

http://sennheiser.pl/o/handmic-digital
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50 APLIKACJI 
DLA PRODUKTYWNOŚCI

REDAKCJA MMM

Lubimy komputery Apple za ich stabilność i wygodę pracy w macOS. Jednak obok 

tych atutów Maców zawsze mówimy o bogactwie aplikacji tworzonych na tę platfor-

mę. Wybraliśmy dla was 50 programów, które pomogą wam lepiej wykorzystać czas 

i być bardziej produktywnym. Znajdziecie tu proste aplikacje, które za darmo można 

pobrać w AppStore, lecz nie braknie też wzmianek o prawdziwych „kombajnach”  

do zadań specjalnych, które pomogą w organizacji dużych projektów. Na pewno 

znajdziecie dla siebie wiele tytułów wcześniej nieznanych, a wartych sprawdzenia.

© vege

http://fotolia.com
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TIMING
Timing to program do zarządzania czasem spędzonym nad projektami. 

W zasadzie działa od razu. Jednie należy pamiętać, aby udzielić mu stosow-

nych uprawnień do zbierania danych (Preferencje systemowe, Ochrona 

i prywatność, Dostępność). Działanie programu polega na analizie czasu, 

jaki spędzamy na korzystaniu z konkretnych aplikacji, ale to nie wszystko. 

Program na podstawie słów kluczowych, adresów stron oraz nazw plików 

kataloguje czynności, które wykonujemy i ocenia ich produktywność.

Poza ogólnymi statystykami możemy tworzyć własne projekty. Wybieramy 

słowa kluczowe z nimi związane, strony www, pliki czy foldery. Nie musimy 

pamiętać o uruchamianiu „stopera”, gdy zaczynamy pracę nad konkret-

nym projektem. Aplikacja Timing rozpozna go sama. Program oferuje wiele 

rodzajów podsumowania czasu spędzonego przy komputerze w dowol-

nym zakresie czasowym.

Timing to naprawdę świetne narzędzie nie tylko do wyceniania wykony-

wanych projektów

www.timingapp.com

Cena: od 29,00 $

http://www.timingapp.com 
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BUSYCONTACTS
Zarządzaj swoimi kontaktami z prawdziwą mocą i precyzją. Widok podglą-

du osób pozwala w łatwy sposób sprawdzić wszystkie najważniejsze dane. 

Dodatkowo podejrzymy naszą korespondencję e-mailową i łatwo będziemy 

mogli odpowiedzieć na wiadomości. Tutaj również sprawdzimy wiado-

mości iMessage. W celu uzupełnienia informacji o naszych kontaktach 

możemy pobrać odpowiednie dane z ich kont na Facebooku. Twitterze czy 

LinkedIn. Do każdej osoby jesteśmy w stanie przypisać kilka tagów, które 

będą ją opisywać. Zaawansowane narzędzie wyszukiwania osób pozwoli 

nam błyskawicznie oddzielić członków rodziny od partnerów bizneso-

wych. Program potrafi synchronizować dane z takich serwisów jak iCloud, 

Google, Exchange.

www.busymac.com

Cena: 49,99 dolarów

https://www.busymac.com/busycontacts/
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TYPINATOR 
Jak szybko pisać na Maku? Dzięki prostemu pomysłowi, jaki wnosi 

Typinator, każde słowo może zamienić się w odpowiednio przypisany mu 

tekst. Jeśli piszemy dużo e-maili i powtarzamy w naszej korespondencji 

słowa powitania i podpisu, to aplikacja ta pozwoli nam w kilku znakach 

zawrzeć wszystkie te sentencje. Pisząc „ddobry” będziemy mogli wyświe-

tlić w naszej wiadomości dowolnie przygotowane powitanie zawierające 

dowolną liczbę znaków. Program posiada rozbudowane funkcje formato-

wania tekstu, a nawet dopasowywania go do pory dnia. Będziemy mogli 

również umieszczać w korespondencji klikalne linki oraz obrazki. Dzięki 

wsparciu dla formularzy z łatwością przygotujemy spersonalizowaną kore-

spondencję do osób z naszej książki adresowej. Pisanie z tym programem 

jest naprawdę błyskawiczne. 

www.ergonis.com

Cena: 24,99 euro

http://www.ergonis.com/products/typinator/
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EVERNOTE
Bez sprawnego zarządzania notatkami trudno wyobrazić sobie efektyw-

ną pracę. Evernote daje nam wszystko, co potrzeba, aby nasze zapiski było 

skrupulatnie posegregowane, a my mieli zapewniony dostęp do nich dostęp 

z każdego miejsca: przez witrynę internetową, iPhone’a, komputer czy 

Apple Watch. Ogromnym atutem aplikacji jest możliwość szybkiego tworze-

nia notatek z zaznaczonych treści w systemie. Program pozwala również 

na wysyłanie wiadomości e-mail, które przekształcą się w nasze zapi-

ski. Program pozwala na dodawanie rozmaitych załączników. Doskonale 

sprawdza się również wyszukiwanie treści w plikach PDF. W łatwy sposób 

możemy także udostępniać notatki znajomym. Jeśli dużo podróżujemy, 

docenimy także możliwość zapisywania informacji w trybie „poza 

siecią”, dzięki czemu nawet bez dostępu do internetu będziemy 

mogli przeglądać nasze dokumenty.

Cena: od 0 zł

Program w AppStore

www.evernote.com

https://itunes.apple.com/pl/app/evernote-stay-organized/id406056744?l=pl&mt=12
https://evernote.com/intl/pl/
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PRINTWORKS 2
Ile czasu potrzeba na przygotowanie ciekawie wyglądającej broszury lub 

ulotki? Jeśli nie masz czasu zaczynać projektowania od początku albo 

nie chcesz wydawać fortuny na stworzenie takich publikacji, możesz 

skorzystać z gotowych szablonów, jakie oferuje Printworks. Program dzię-

ki swojemu prostemu interfejsowi pozwoli każdemu stworzyć świetnie 

wyglądającą ulotkę lub plakat. Nie musisz znać się na składzie tekstu, 

a Printworks pomoże ci uzyskać świetne efekty przy minimalnym nakładzie 

pracy. Aplikacja zawiera dwa tysiące klipartów, które możemy wykorzystać 

w dokumentach. Jeśli będziemy potrzebować większego zbioru elemen-

tów graficznych, możemy za niewielką opłatą nabyć dodatkowy zestaw 

zawierający 40 tysięcy grafik i sto fontów. 

www.belightsoft.com

Cena: 29,99 dolarów

https://www.belightsoft.com/printworks/
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MINDNODE 5
Jeśli mamy coś planować, to koniecznie „z głową”. Mapa myśli pomo-

że nam w najbardziej przejrzysty sposób połączyć wszystkie elementy 

w idealny projekt. Program pozwala na tworzenie powiązanych działań, 

jakie będziemy chcieli wykonać.  Dzięki tak przygotowanemu planowi 

działań łatwo i metodycznie będziemy mogli rozważyć każdy nasz krok. 

Wszystkie pomysły, które rodzą się w głowie, będzie można zwizualizo-

wać i nadać im pierwszy zarys działań. MindNode to również możliwość 

dodawania dokumentów i notatek do tworzonych projektów. Aplikacja 

jest dostępna także w wersji na iOS, dzięki czemu wszystkie nasze plany 

będziemy mieli zawsze przy sobie. Wszystkie projekty będziemy mogli bez 

problemu przesłać innym użytkownikom MindNode lub osobom używa-

jącym popularnych aplikacji GTD. 

www.mindnode.com

Program w AppStore

Cena: 189,99 zł

https://mindnode.com
https://itunes.apple.com/pl/app/mindnode-5/id1289197285?l=pl&mt=12
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DROPZONE
Jednym ruchem myszki na belkę systemową możemy skopiować pliki do 

folderu, wysłać załącznik e-mailem lub skopiować dane do Google Drive. 

Mała aplikacja skrywa w sobie duże możliwości budowania akcji, które 

potrafią metodą „przeciągnij-upuść” wykonać wiele zdefiniowanych akcji. 

Możliwości, jakie oferują twórcy programu, poprawią komfort pracy zarów-

no w lokalnych działaniach na plikach, jak i podczas pracy w sieci, gdzie 

możemy definiować wiele poleceń związanych z usługami internetowymi. 

Dostęp do aplikacji możemy zdefiniować przez skróty klawiaturowe, które 

jeszcze bardziej przyspieszą nasze współdziałanie z funkcjami programu. 

Mała aplikacja, a potrafi naprawdę usprawnić wiele czynności, jakie na co 

dzień podejmujemy w naszej pracy.

www.aptonic.com

Program w AppStore

Cena: 47,99 zł

https://aptonic.com
https://itunes.apple.com/pl/app/dropzone-3/id695406827?l=pl&mt=12
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SQUASH 2
Potrzebujesz błyskawicznie zmniejszyć rozmiar zdjęć, aby opublikować je 

w sieci? Nikt przecież nie lubi czekać na zbyt długo wczytujące się obraz-

ki. Możemy wykorzystać do kompresji programy graficzne i chociaż są 

proste w obsłudze, to zmniejszenie rozmiaru zdjęć i zapisanie ich w innym 

formacie zajmuje już trochę czasu. Squash 2 zrobi to za jednym ruchem 

myszki. Wystarczy, że przeciągniemy w okno aplikacji zdjęcie, aby po kilku 

sekundach otrzymać jego skompresowaną – odchudzoną wersję. Nic nie 

stoi na przeszkodzie, abyśmy naraz zmienili rozmiary wszystkich zdjęć 

w folderze. Szybkie działanie, wysoka wydajność w zmniejszaniu wagi 

plików i jeden gest myszą przydadzą się każdemu, kto pracuje z obrazka-

mi w sieci.

www.realmacsoftware.com

Cena: 15,00 $

https://www.realmacsoftware.com/squash/
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MAGNET
Odpowiednie rozmieszczenie okien aplikacji daje możliwość swobodnej 

pracy na wielu dokumentach. Złap okno programu i przeciągnij je do krawę-

dzi ekranu, aby Magnet dokładnie umieścił je w połowie ekranu. Dzięki 

temu okna możemy tak rozmieścić, aby się nie zasłaniały, a my będziemy 

mogli optymalnie wykorzystać przestrzeń ekranu do pracy. Znając skróty 

klawiaturowe, będziemy w stanie jeszcze szybciej ułożyć okna w naszym 

środowisku pracy. Magnet współpracuje z najnowszym systemem macOS 

i wspiera zewnętrzny monitor, co jeszcze bardziej rozszerza możliwości 

organizacji okien.

www.magnet.crowdcafe.com

Program w AppStore

Cena: 4,99 zł

http://magnet.crowdcafe.com
https://itunes.apple.com/pl/app/magnet/id441258766?mt=12
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THINGS 3
Ten menedżer zadań przyciąga wzrok swoim dopracowanym wyglądem. 

Przejrzysty podział na wydarzenia dnia dzisiejszego oraz nadchodzące 

zadania pozwala skrupulatnie zaplanować czas. W każdej liście czynno-

ści, jakie przed sobą postawimy, będziemy mogli dodawać notatki oraz 

tworzyć nagłówki, które pozwolą łatwiej rozdzielić grupy zadań wymaga-

ne do zakończenia projektu. Aplikacja pozwala tworzyć przypomnienia, 

dzięki którym system poinformuje nas o tym, co właśnie powinno zostać 

wykonane.  Ciekawostką jest możliwość tworzenia zadań poprzez wysła-

nie e-maila na specjalnie wygenerowany adres. W ten sposób, przesyłając 

otrzymaną wiadomość e-mail, będziemy mogli automatycznie dopisać ją 

do akcji, jakie mamy podjąć w projekcie.

www.culturedcode.com

Program w AppStore

Cena: 239,99 zł

https://culturedcode.com/things/
https://itunes.apple.com/pl/app/things-3/id904280696?l=pl&mt=12
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CLOUDMOUNTER
Możesz zgromadzić wszystkie swoje cyfrowe chmury w jednym miejscu. 

CloudMounter pozwala korzystać z plików umieszczonych w usługach 

Dropbox Google Drive, OneDrive czy FTP. Aplikacja daje nam dostęp do 

wszystkich plików w chmurach bezpośrednio z Findera. W łatwy sposób 

będziemy mogli zgrać dane na dysk lub przesłać je do internetowych serwi-

sów. W każdej chwili będziemy wiedzieć, co dzieje się z naszymi danymi. 

Ikony aktywności które wyświetlają się obok plików, podpowiedzą czy 

dane są pobierane na dysk czy trwa ich wysyłanie na serwer elektronicz-

nych usług. Program nie tylko pomoże zaoszczędzić miejsce na dysku, ale 

znacznie usprawni dostęp do wszystkich danych ulokowanych w różnych 

miejscach w internecie.

www.cloudmounter.net

Cena: darmowy

http://www.cloudmounter.net
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UNCLUTTER
Podczas pracy z komputerem trzy elementy najczęściej są przez nas używa-

ne: pliki, kopiowanie i notatki. Dzięki Unclutter w łatwy sposób będziemy 

mieli dostęp do tych rzeczy poprzez jeden prosty gest – przesunięcie 

myszki do górnej krawędzi ekranu. Od góry wysunie się wtedy obszar, 

który będziemy mogli wykorzystać w naszej pracy. Z dowolnego miejsca 

metodą przeciągnij-upuść skopiujemy pliki, które możemy porządko-

wać w folderach. Również ostatnio skopiowane do schowka informacje 

(komendą command+C) będą widoczne po lewej stronie. Tutaj również 

stworzymy szybkie zapiski w osobnych notatkach. Największym atutem 

programu jest jego szybkość i błyskawiczny dostęp do informacji. 

www.unclutterapp.com

Program w App Store

Cena: 47,99 zł

https://unclutterapp.com 
https://itunes.apple.com/pl/app/unclutter/id577085396?l=pl&mt=12
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MAILTAGS 5
Aplikacja do poczty elektronicznej – Mail ma w sobie ogromny potencjał, 

aby stać się bardzo efektywnym narzędziem do zarządzania e-mailami. 

Z pomocą przychodzi możliwość organizowania korespondencji przy 

pomocy tagów i doskonała wtyczka MailTags. Program pozwala tworzyć 

reguły, które pozwolą na sortowanie wiadomości, oznaczanie ich odpo-

wiednimi słowami kluczowymi, a nawet kolorami. Do każdej wiadomości 

będziemy mogli stworzyć notatkę, która ułatwi nam odnalezienie się 

w natłoku cyfrowej poczty. Funkcja wyszukiwania i reguły wiadomości 

pozwolą szybko odnaleźć wiadomości, które są dla nas najważniejsze, i te, 

na które musimy odpowiedzieć w pierwszej kolejności. 

www.smallcubed.com

Cena: 140,91 zł

https://smallcubed.com/mt/
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CHRONO PLUS
Jeśli zajmujemy się wieloma zadaniami w ciągu dnia, możemy tracić 

z kontrolę nad tym, ile czasu poświęcamy na każde z nich. Wtedy warto 

zainteresować się aplikacją Chrono Plus. To narzędzie zdecydowanie 

będzie dla nas wybawieniem z opresji. Pozwala nam oprócz tradycyjnego 

zarządzania zadaniami i projektami śledzić czas poświęcony na ich wyko-

nywanie. Dzięki temu w bardzo łatwy sposób zapanujemy nad naszym 

czasem. To jeszcze nie wszystko, bowiem w program Chrono Plus może 

nam także pomóc w prowadzeniu biznesu. Po wprowadzeniu wysoko-

ści naszej stawki godzinowej możemy otrzymać szczegółowe wyliczenie 

kosztu naszej pracy w poszczególnych zadaniach. Aplikacja jest bardzo 

prosta i wygodna w użytkowaniu; dostępna jest na iOS i macOS, a wszyst-

kie nasze dane oczywiście bez problemu się synchronizują.

Program w App Store

Cena: 23,99 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/chrono-plus-time-tracker-timesheet/id946047238?l=pl&mt=12
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HOURS TIME TRACKING
Kolejna aplikacja, która wspiera naszą produktywność poprzez analizę 

przepracowanego czasu, to Hours. Dzięki temu narzędziu możemy zdecy-

dowanie lepiej angażować nasze zawsze ograniczone zasoby. Choćby 

poprzez wykonywanie tylko tych zadań, które w krótszym czasie pracy 

przynoszą nam większy zysk. Takie analizy możemy przeprowadzić za 

pomocą programu Hours Time Tracking. Możemy za jego pomocą doko-

nywać pomiarów czasu poświęconego przez nas na realizację różnych 

projektów. Do każdego projektu możemy dodawać poszczególne zadania, 

co pozwoli szacować, ile czasu poświęciliśmy na każde z nich. Dodatkowo 

aplikacja pozwala oznaczać, dla kogo wykonujemy poszczególne „taski”, 

co umożliwi skuteczne rozliczanie czasu w przypadku gdy pracujemy dla 

wielu klientów. Z Hours Time Tracking możemy korzystać na iPhonie, 

Apple Watchu lub przez www.

www.hourstimetracking.com

Program w AppStore

Cena: od 0 zł

https://www.hourstimetracking.com/ 
https://itunes.apple.com/pl/app/hours-time-tracking/id895933956?mt=8
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SELF CONTROL
Wiemy już, w jaki sposób mierzyć czas poświęcony na naszą pracę. Niestety, 

nierzadko zdarza się, że poddajemy się pokusie marnotrawienia naszej 

energii w trakcie wykonywania naszych obowiązków. Na przykład na 

przeglądanie rozpraszających nas stron www bądź portali społecznościo-

wych. Dzięki aplikacji Self Control możemy czasowo zablokować dostęp 

do odciągających nas od pracy witryn. Aplikacja posiada zdefiniowaną 

listę popularnych wśród użytkowników rozpraszaczy, ale warto dodać do 

niej naszą „czarną listę”. Po ustaleniu, które serwisy są dla nas najwięk-

szym problemem w skupieniu się nad pracą, nie będziemy mieli do nich 

dostępu w ustalonym przez nas czasie. Dzięki takim zabiegom aplikacja 

mocno przyczyni się do „wyśrubowania” naszej produktywności, a efekty 

będą zauważalne naprawdę błyskawicznie.

www.selfcontrolapp.com

Cena: Bezpłatny

http://selfcontrolapp.com
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FOCUS KEEPER
Technika Pomodoro została wynaleziona przez Włocha Francesco Cirillo. 

Jej nazwa pochodzi od kuchennego czasomierza w kształcie pomidora 

odmierzającego czas. Polega na wykonywaniu zadań w dokładnie określo-

nym czasie – 25 minutach, po czym zrobienie sobie 5-minutowej przerwy. 

Dzięki takiemu podziałowi lepiej się koncentrujemy na naszej pracy. 

W skorzystaniu z tej techniki może nas skutecznie wesprzeć program 

Focus Keeper, który pomaga utrzymać wysoką produktywność, a chro-

nić przed wypaleniem, i to właśnie za pomocą stopera odliczającego czas 

pracy. Prosty i czytelny interfejs jest dużym atutem aplikacji. Bardzo 

szybko wdrożymy się w istotę działania techniki Pomodoro, a dodatkowo 

będziemy mogli śledzić swoją produktywność dzięki zawartym w aplika-

cji wykresom. Program synchronizuje dane przez iCloud i jest dostępny 

dla wszystkich urządzeń z systemem iOS.

Program w AppStore

Cena: 8,99 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/focus-keeper-work-study-timer/id830466924?mt=8


60TEMAT MIESIĄCA

30/30
Przed chwilą poznaliśmy możliwości techniki Pomodoro. Jest ona bardzo 

skuteczna, ale czasem musimy się dopasować ściślej lub bardziej elastycz-

nie do naszego planu dnia. Przydałoby się zatem mieć w aplikacji możliwość 

manipulowania czasem wykonywania zadań. Do tego celu nada się ideal-

nie aplikacja o nazwie 30/30. Z  jej pomocą z  łatwością rozplanujemy 

wszystkie zadania do wykonania w ciągu całego dnia. Na dodatek będzie-

my mogli ustawić praktyczny timer do odliczania czasu potrzebnego na 

ich wykonanie. Interfejs oparty na gestach powoduje, że aplikacje obsłu-

guje się naturalnie i bardzo intuicyjnie. Z łatwością możemy manipulować 

zadaniami, przemieszczając je na naszej liście zadań i dopasowując ją do 

zmieniającej się sytuacji w ciągu dnia. 30/30 to aplikacja, która z pewno-

ścią może zostać z nami na dłużej i wspierać nas w naszych codziennych 

potyczkach z produktywnością.

Program w AppStore

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/pl/app/30-30/id505863977?mt=8
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FORKLIFT 3
Nad umiejętnością zarządzania plikami zlokalizowanymi na naszym 

komputerze z pewnością warto pracować. Im sprytniej i szybciej poru-

szany się w gąszczu naszych plików i folderów, tym mniej czasu tracimy. 

Oczywiście wiele zależy od naszego podejścia do magazynowania danych 

i struktury katalogów, ale nie zmienia to faktu, iż sam Finder mimo jego zalet 

i stałego rozwoju jego funkcji może się okazać niewystarczający. Dlatego 

warto poznać menedżera plików, który potrafi szybko i łatwo pomóc nam 

zapanować nad naszymi plikami. Jest to program Forklift 3, który dzięki 

interfejsowi opartemu na dwóch oknach sprawdzi się w tej robocie dosko-

nale. Mnóstwo funkcji i możliwości podłączania się do różnych zasobów 

dyskowych, także w sieci, lokuje ten sprytny program w czołówce stawki.

www.binarynights.com

Cena: $29.95

https://www.binarynights.com/forklift
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BUFFER
Media społecznościowe pod kontrolą? To oczywiście niemożliwe. Ale mamy 

sposób na to, aby ułatwić sobie życie w zarządzaniu wieloma kontami na 

różnych portalach społecznościowych. Buffer to bardzo sprytny planner 

wpisów właśnie dla tego typu mediów. Współpracuje z Facebookiem, Insta

gramem, Twitterem, Pinterestem, LinkedInem i Google+. Za jego pośrednic-

twem przygotujemy plan publikacji nawet na kilka dni. Oczywiście media 

społecznościowe wymagają interakcji z użytkownikami i sam Buffer tego 

nie zapewni, ale z pewnością zaoszczędzimy dzięki niemu wiele czasu 

i uda się nam utrzymać ciągłości publikacji w sytuacjach, kiedy nie będzie-

my mogli samodzielnie opublikować ważnych dla nas treści. Ten program 

z pewnością spodoba się osobom, które planują zawodowo związać się 

z social mediami. Buffer jest dostępny na iPhone’a, iPada, Apple Watch oraz 

w przeglądarce. 

Program w AppStore

Cena: od 0 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/buffer-social-media-manager/id490474324?mt=8
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POPCLIP
PopClip to sprytny przyjaciel każdego Macusera. Pojawia się w postaci 

dodatkowego menu, wyświetlającego się po zaznaczeniu tekstu za pomo-

cą myszy bądź gładzika na naszym komputerze. Pozwala to na dostęp do 

opcji, które są powiązane z kontekstem wykonywanej przez nas pracy. 

Może to być kopiowanie, wklejanie lub poprawki w przypadku błędnie 

wprowadzonego słowa. Po wybraniu dowolnego tekstu możemy wyszu-

kiwać go w sieci lub uzyskać definicję ze słownika. PopClip pozwala także 

na szybki dostęp do wybranego rozszerzenia z ponad 100 dostępnych 

bezpłatnie. Może to być tłumaczenie, wysyłanie do Evernote, liczenie 

słów, pisanie wielkimi literami. To bardzo praktyczny program, który ma 

duże możliwości, a na dodatek często bywa objęty dobrymi promocjami. 

Warto się nim zainteresować.

Program w AppStore

Cena: 47,99 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/popclip/id445189367?mt=12
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DAY ONE
Powiecie, że pamiętnik nie powinien znaleźć się w naszym zestawieniu. 

Przecież tworzenie wpisów w dzienniku wręcz zabiera nam nasz cenny 

czas. Niby tak, ale korzyści z prowadzenia zapisków związanych z naszym 

życiem jest o wiele więcej. Zapisując te ważne, a nawet drobne wydarzenia 

budujemy ogromną bazę, dzięki której łatwo możemy wrócić do prze-

szłości i wyciągnąć z niej informacje, które są nam potrzebne tu i teraz. 

Ileż to razy chcemy sobie przypomnieć, kiedy coś zrobiliśmy? To jednak 

nie koniec korzyści. Pisząc dziennik, zyskujemy kontrolę nad naszym 

życiem. Uczymy się podsumowywać nasze poczynania i tak niezbędnej 

w tym szybkim świecie systematyczności. Grunt to mieć do dyspozycji 

aplikację, z którą tworzenie zapisków będzie czystą przyjemnością. A Day 

One to najlepsza aplikacja, jaką możecie znaleźć w kategorii programów 

do prowadzenia dziennika. Możliwości zapisywania zdjęć, lokalizacji czy 

tagowania wpisów powinna zadowolić nawet najbardziej wymagających 

użytkowników. Na dodatek piękny minimalistyczny interfejs, który nie 

przestaje zachwycać.

www.dayoneapp.com

Program w AppStore dla maOS / dla iOS

Cena: od 0 zł

http://www.dayoneapp.com
https://itunes.apple.com/pl/app/day-one/id1055511498?mt=12&app=apps&ign-itsct=1055511498-1055511498&ign-itscg=0176&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/day-one-journal/id1044867788?mt=8
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TEAM VIEWER
Wiele razy zdarzają się w naszej pracy sytuacje, w których potrzebujemy 

wykonać jakieś działanie na innym komputerze. Coś się komuś zepsuło, 

musimy skonfigurować komputer oddalony od nas setki kilometrów lub 

chcemy pracować wspólnie. Oczywiście możemy to zrobić za pośrednic-

twem FaceTime i innych programów komunikacyjnych pozwalających 

udostępniać nasze Biurko, ale warto się zainteresować doskonałym progra-

mem przeznaczonym do tego typu działań. Jest to TeamViewer. Bardzo 

wygodne narzędzie do zdalnego kontrolowania systemu operacyjnego 

poprzez Internet. Prostota korzystania z programu i bezpieczeństwo połą-

czeń dzięki wykorzystaniu kluczy i kodowania sesji RC4 powodują, że 

znajduje on także profesjonalne zastosowania w centrach pomocy i korpo-

racjach. Niewątpliwie należy się z programem zapoznać, gdyż może nam 

się przydać w wielu sytuacjach.

www.teamviewer.com

Cena: od 0 zł

https://www.teamviewer.com/pl/
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POCKET
Żyjemy ogromnym tempie i skanujemy przedstawiane nam w Internecie 

informacje, ponieważ nie mamy czasu na spokojne ich doczytanie.  

Gdy znajdziemy już tę chwilkę, wybrana przez nas treść ginie w odmętach 

sieci i niełatwo nam do niej wrócić. Właśnie dlatego należy zaopatrzyć 

się w program Pocket. To aplikacja, która pozwala nam odkładać ciekawe 

treści w Internecie do przeczytania „na później”. Wtedy, gdy możemy się 

spokojnie skupić, będzie czekała na nas w naszej „kieszonce”. Zachowane 

artykuły da się tagować w celu ich kategoryzacji i szybszego odnalezienia. 

Możemy je także szybko usuwać, dodawać do ulubionych i oznaczać mate-

riały jako przeczytane. Program pozwala na synchronizację z komputerem 

Mac i urządzeniami z iOS. Dzięki temu, siadając wieczorem wygodnie 

z iPadem na kanapie, będziemy mieli pewność, że w Pocket znajdzie-

my te same treści,  które  rano tam schowaliśmy w  przeglądarce np. 

MacBooka. Pocket sprawdzi się także w pracy, gdyż wyzwoli nas z niewoli 

zakładek w przeglądarce internetowej. Naprawdę warto go poznać.

Program w AppStore dla macOS / dla iOS

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/pl/app/pocket-save-stories-for-later/id309601447?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/pocket/id568494494?l=pl&mt=12
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DROPBOX
Szybkie i skuteczne dzielenie się plikami jest podstawą produktywnej 

i wygodnej pracy. Chmury, którym powierzamy nasze dane, stały się 

standardem i wyparły przesyłanie plików e-mailem czy za pośrednic-

twem serwerów ftp. Jedną z najpopularniejszych usług przechowujących 

nasze dane w chmurze jest Dropbox. Praca z nim jest bardzo przyjemna 

dzięki przyjaznym aplikacjom dla iOS i macOS. Wymiana plików za jego 

pośrednictwem jest łatwa i bezproblemowa. Możemy za pomocą linków 

udostępniać całe foldery bądź pojedyncze pliki. Wyślemy je do wybra-

nych użytkowników lub do każdego, kto otrzyma link. Synchronizacja 

plików przebiega sprawnie, a nieopatrznie usunięte pliki możemy łatwo 

przywrócić. Sporym mankamentem Dropboxa jest mała ilość darmowej 

przestrzeni dyskowej – 2 GB – i dosyć wysoka cena pakietu 1 TB, za który 

trzeba zapłacić prawie 100 euro rocznie.

www.dropbox.com

Cena: od 0 zł

https://www.dropbox.com
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TEXTEXPANDER
Jak przyspieszyć codzienną pracę na komputerze? Należy zacząć od 

uproszczenia najczęściej wykonywanych, powtarzalnych czynności. A jest 

to choćby wpisywanie swoich danych, adresu mailowego, odpisywanie 

na e-maile o podobnej treści. Wszystkie te czynności może robić za nas 

aplikacja TextExpander. Potrafi ona pod krótkimi dowolnie wymyślonymi 

hasłami zapisywać teksty, których najczęściej używamy podczas pisania. 

Dzięki temu po wpisaniu np. „mmm” na ekranie pojawi się na przykład 

zapisany przez nas napis „Mój Mac Magazyn”. Pod tak krótkimi hasłami 

możemy zapisywać także dłuższe fragmenty tekstu, które TextExpander 

będzie dla nas wklejał w wybranym przez nas momencie. Dzięki zgro-

madzeniu wszystkich naszych często używanych fraz będziemy mogli 

łatwo i szybko komponować dokumenty, e-maile czy wprowadzać teksty 

do formularzy, co powinno znacząco przyspieszyć naszą pracę.

www.textexpander.com

Cena: od 3,33, $ / miesięcznie

https://textexpander.com/
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PASTE 2
Kiedy systemowy schowek przestaje nam wystarczać (dzieje się to już po 

drugim kolejno skopiowanym elemencie) warto rozejrzeć się za progra-

mem, który potrafi obsłużyć większą ilość sekwencji kopiowania i zachowa 

je w pamięci do późniejszego wykorzystania.

Aplikacja Paste 2 to mocno rozbudowana wersja schowka. Program moni-

toruje i zapisuje wszystkie operacje kopiowania. Dzięki opcji szukania 

możemy odszukać nawet bardzo stare zawartości schowka. Do tego apli-

kacja ma świetnie wyglądający interfejs z podglądem wklejanych treści. 

To jeszcze nie koniec. Program ma możliwość synchronizowania schowka 

przez iCloud i możemy z niego korzystać na wielu komputerach. Wisienką 

na torcie jest możliwość kategoryzowania skopiowanych przez nas szablo-

nów treści do późniejszego wykorzystania tzw. Snipchetów czy dzielenia 

się zawartością naszego schowka za pomocą iMessage.

Program w AppStore

Cena: 47,99 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/paste-clipboard-history-manager/id967805235?mt=12&ign-mpt=uo%3D6
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KALENDARZ
Wyobrażacie sobie życie bez kalendarza? W produktywnej pracy i codzien-

nym życiu jest on po prostu niezbędny. Ten oferowany przez Apple wcale 

nie jest taki zły. Wręcz przeciwnie – to doskonałe narzędzie w pracy 

każdego człowieka, który stoi w obliczu spotkań, terminów czy współ-

dzielonych wydarzeń. Dzięki przejrzystemu interfejsowi i łatwej nawigacji 

szybko i prosto dodamy terminy i spotkania, a także ich miejsca. To syste-

mowe narzędzie dzięki doskonałej synchronizacji przez iCloud pozwoli 

na wygodną pracę na wszystkich urządzeniach firmy Apple. Możemy 

tworzyć własne dodatkowe kalendarze, by sprawnie oddzielić obowiązki 

zawodowe od codziennych zadań, możemy także podpinać 

zewnętrzne kalendarze, np. Google. Zanim zaczniemy 

szukać zamiennika, warto sprawdzić, czy faktycznie 

go potrzebujemy, bo kalendarz Apple jest napraw-

dę dobrym narzędziem.

Cena: Bezpłatny
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FANTASTICAL 2
Jeśli jednak Kalendarz Apple to za mało dla naszej potrzeby produktyw-

ności, wtedy trzeba poznać aplikację Fantastical 2. To jeden z liderów tej 

kategorii oprogramowania dla systemów operacyjnych firmy z Cupertino. 

Główną zaletą Fantasticala jest rozpoznawanie parametrów dodawanych 

wydarzeń przy użyciu naturalnej składni. Działa to tak: wszystkie para-

metry dotyczące dodawanego terminu definiujemy w linii jego nazwy, na 

przykład „Spotkanie z Katarzyną 18-19 22.02” zostanie dodane 22 lutego 

w godzinach 18-19 z nazwą Spotkanie z Katarzyną. Pozwala to w bajecz-

nie prosty sposób dodawać wszystkie nasze terminy do pamięci naszego 

cyfrowego asystenta. A to dopiero początek możliwości, jakie niesie nam 

współpraca z Fantasticalem. Wsparcie dla przypomnień iCloud, pełne 

okno kalendarza z widokami dnia, tygodnia, miesiąca i roku czy małe 

okno szybkiego dostępu to dopiero początek. Choć za te wszystkie 

możliwości musimy zapłacić, to przyjemność i wygoda 

korzystania z  programu szybko zrekompensują 

wyrwę w portfelu.

Program w AppStore dla macOS / iPhone / iPad

Cena: 239,99 zł macOS /  

23,99 zł iPhone / 47,99 zł iPad 

https://itunes.apple.com/pl/app/fantastical-2/id975937182?mt=12
https://itunes.apple.com/us/app/fantastical-2-for-iphone/id718043190?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/fantastical-2-for-ipad/id830708155?mt=8
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CALENDARS 5 BY REEDLE
Innym zastępnikiem systemowego kalendarza jest aplikacja Calendars 5 

firmy Reedle. Tu również w łatwy sposób będziemy mogli zarządzać naszy-

mi terminami. Dzięki przyjaznemu interfejsowi kontakt z programem 

to miłe doświadczenie. Za jego pomocą możemy przenosić wydarzenia 

z pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”, będziemy mogli szybko przełączać 

się między datami i edytować w razie potrzeby terminy spotkań. Widoki 

kalendarza są bardzo czytelne, a wbudowana wyszukiwarka łatwo pozwo-

li odnaleźć nasze terminy. Dodatkowo program Calendars współpracuje 

z kalendarzem systemowym i kalendarzem Google’a, dzięki czemu nic 

nam nie umknie. Synchronizacja kalendarza także nie będzie doprowa-

dzała nas do szału. Jedynym mankamentem może się okazać brak aplikacji 

dla macOS. Warto zatem sprawdzić, czy propozycja firmy Reedle na pewno 

okaże się dla nas rozwiązaniem „szytym na miarę”.

Program w AppStore

Cena: 32,99 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/calendars-5-by-readdle/id697927927?mt=8
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ALFRED
Korzystanie wyłącznie z  klawiatury pozwala wykonywać nam nasze 

zadania na komputerze zdecydowanie szybciej niż z użyciem myszy czy 

gładzika. Aby nie odrywać rąk od klawiszy podczas pracy, warto skorzy-

stać z Alfreda. Jest to sprytny asystent pozwalający na wykonanie wielu 

czynności tylko z użyciem klawiatury. Jest wywoływany skrótem klawia-

turowym i dysponuje sporymi możliwościami przyprawiającymi Spotlight 

o ból głowy. Możemy dzięki niemu uruchamiać potrzebne nam progra-

my. Wystarczy po prostu zacząć wpisać nazwę aplikacji i wybrać z listy tę 

właściwą. Alfred może również przeszukiwać zawartość dysku i wyszuki-

warki internetowej oraz współpracować z innymi aplikacjami. Nie trzeba 

przekopywać się przez wielopoziomowe menu, by dotrzeć do używanej 

przez nas funkcji. Aplikacja jest darmowa w wersji podstawowej, można 

do niej dokupić tzw. Power Pack, który zwiększa i tak duże możliwości 

Alfreda.

www.alfredapp.com

Cena: od 0 zł

https://www.alfredapp.com
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1PASSWORD
To już klasyk. Chyba nie ma osoby, która nie znałaby tego popularne-

go menedżera haseł. To jeden z najważniejszych programów na macOS. 

Aplikacja do przechowywania haseł pozwala nam zapomnieć o żmud-

nym logowaniu do wielu serwisów każdego dnia. Wystarczy kliknąć i już. 

Dzięki jej wykorzystaniu zyskujemy mnóstwo czasu. Możemy tam prze-

chowywać zaszyfrowane hasła do stron internetowych, poufne notatki 

z wrażliwymi danymi oraz kody licencji na aplikacje. Siłą 1Password jest 

jego obecność na każdej platformie oraz możliwość łatwego sortowania 

danych. Program elegancko integruje się z przeglądarką internetową, 

generując i zapisując hasła czy loginy do odwiedzanych serwisów interne-

towych. Nie trzeba zapamiętywać każdego z nich lub – co gorsza – używać 

do logowania na stronach wszędzie takiego samego hasła, co nie jest zbyt 

roztropnym, aczkolwiek popularnym rozwiązaniem. 1Password po prostu 

trzeba mieć!

www.1password.com

Cena: od 2,99 $ / miesięcznie

http://www.1password.com
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AIRMAIL 2
Poszukiwanie idealnego klienta poczty e-mail to bardzo trudne zadanie. 

Aktualnie prawdopodobnie niemożliwe, bo jeszcze takiego nie ma na rynku. 

Pewne jest to, że małymi kroczkami zbliża się do tego niedoścignionego 

ideału aplikacja AirMail 2. Choć nadal zdarzają się jej małe wpadki, to dobra 

jest zdecydowanie więcej. Pierwsze, co rzuca się w oczy po uruchomie-

niu programu, to bardzo szerokie możliwości konfiguracyjne. Są bardzo 

rozbudowane i możemy dopasować program idealnie do naszych potrzeb. 

Dzięki bardzo intuicyjnemu i dobrze zaprojektowanemu interfejsowi, 

nawet posiadając wiele kont, będziemy mogli nimi sprawnie zarządzać. 

Aplikacja pozwala wygodnie kategoryzować naszą pocztę, dodawać maile 

do listy „To Do” bądź odkładać je na później. Dzięki temu możemy lepiej 

dbać o „higienę” naszej skrzynki, zapobiegać jej przepełnieniu i zmierzać 

do magicznego Inbox Zero! Program jest dostępny dla wszystkich naszych 

urządzeń z Cupertino.

www.airmailapp.com

Cena: 47,99 zł

http://www.airmailapp.com
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SPAM SIEVE
Spam to jeden z największych problemów Internetu. Nie pomaga wypi-

sywanie się z niechcianych list ani nawet zmiana adresu, na który po 

pewnym czasie zaczynają przybywać kolejne niechciane informacje. Warto 

zatem zaopatrzyć się w narzędzie, które pozwoli nam stanąć do boju w tej 

nierównej walce. Jest nim SpamSieve. Jest to aplikacja „z brodą”. Ma swoje 

lata, ale nadal bezwzględnie walczy ze spamem. Właśnie to, że już od tak 

dawna jest na rynku, stanowi wyłącznie jej atut. Współpracuje z bardzo 

dużą liczbą klientów pocztowych takich jak systemowy Mail, MS Outlook, 

PowerMail czy wspomniany już w tym przeglądzie Airmail. Oczywiście 

lista wspieranych programów jest dużo dłuższa. Moduł SpamSieve musi-

my nauczyć filtrować odpowiednio pocztę przychodzącą. Z każdym 

dniem „nauki” działa coraz lepiej i dostajemy coraz mniej niechcianej 

korespondencji. Gdy poświęcamy mniej czasu na filtrowanie skrzynki 

pocztowej, nasza produktywność zdecydowanie wzrasta.

wwww.c-command.com

Cena: 30,00 $

https://c-command.com/spamsieve/
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RECORDER HQ
Pomysły przychodzą nam do głowy bardzo szybko, jednak czasem wystar-

czy jedna chwila, by o nich błyskawicznie zapomnieć. Dlatego warto 

nagrywać na dyktafon wszystkie erupcje naszej kreatywności, by móc to 

potem szybko odtworzyć. Nie dość, że nie tracimy czasu na wpisywanie ich 

na niewygodnej klawiaturze telefonu, to potem szybko możemy ich odsłu-

chać i wybrać te godne uwagi. Chociaż iOS posiada systemowy dyktafon, 

mimo wszystko warto poznać RecorderHQ. To bardzo fajna aplikacja, która 

sprawi, że nasze iUrządzenia staną się sprytnymi dyktafonami. Program 

obsługuje następujące formaty zapisu: mp3, m4a oraz wav i pozwala na 

udostępnianie plików audio do popularnych chmur. Jedną z najciekaw-

szych możliwości RecorderHQ jest aplikacja na Apple Watch. Dzięki niej  

w biegu, bez wyciągania telefonu z kieszeni możemy szybko nagrać ważne 

informacje lub pomysły, które nagle wpadły nam do głowy.

Program w AppStore

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/pl/app/recorderhq-recorder-for-cloud/id592288593?mt=8
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CLEAR 
Clear to wyjątkowa lista zadań dla miłośników minimalizmu i prostoty. 

Robi tylko to, do czego została stworzona. Ale robi to naprawdę fanta-

stycznie. Jej genialny interfejs jest dopracowany w każdym szczególe. 

Jego prostota powoduje, że wszystko jest czytelne już w pierwszej chwi-

li i łatwo możemy sprawdzić, co mamy jeszcze do zrobienia. Opiera się 

na tworzeniu prostych, kolorowych list zadań sterowanych za pomocą 

gestów. Obsługa naszej listy i zarządzanie nią jest banalnie proste i intu-

icyjne. W Clear możemy tworzyć proste listy z zadaniami, dodając do 

nich terminy. Zadania na liście możemy łatwo przenosić, by zmienić ich 

kolejność. Wszystkie operacje w programie są bardzo naturalne, więc 

obcowanie z nim sprawia użytkownikowi przyjemność. Jednak dla fanów 

szerokich możliwości i mnogości opcji może się okazać niewystarczający.

Program w AppStore

Cena: 8,99 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/clear-tasks-reminders-to-do-lists/id504544917?l=pl&mt=12
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2DO
Jeśli potrzebujecie rozbudowanego programu do obsługi codziennych 

zadań i projektów, przetestujcie koniecznie program 2Do. To doskonała 

lista zadań ze wsparciem skrzynki wejściowej znanej z techniki zarządza-

nia czasem GTD. Pozwala zarządzać bardzo dużą ilością zadań. Stworzymy 

w niej zadania zwykłe, listy kontrolne, a nawet projekty. To bardzo wygod-

ne, gdyż często potrzebujemy w jednym zadaniu zagnieździć  jeszcze 

kilka „podzadań”. Możemy określać różnorodne ich typy, dodawać alar-

my, lokalizacje i tagi. Zadaniami możemy łatwo zarządzać dzięki dobrze 

rozplanowanemu interfejsowi i doskonałemu systemowi wyszukiwania. 

Mnogość funkcjonalności i możliwości konfiguracji może nas przyprawić 

o zawrót głowy, ale po kilku dniach spędzonych z programem czujemy, 

że wszystko jest na swoim miejscu. Mankamentem programu jest brak 

wsparcia dla pracy grupowej, ale przecież nie można mieć wszystkiego.

www.2doapp.com

Cena: od 0 zł iOS / 239,99 zł macOS

http://www.2doapp.com
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TO-DO MICROSOFT
Microsoft dzięki przejęciu firmy produkującej popularne-

go  Wunderlista  „dorobił  się” aplikacji wspierającej produktywność. 

Program „To-Do” to prosty manager do zarządzania zadaniami.

Aplikacja jest dostępna dla iOS, ale posiada także wersję webową dostęp-

ną z przeglądarki. Do korzystania z programu niezbędne jest posiadanie 

konta Microsoft, które służy do synchronizacji danych. To-Do opiera się 

na widoku Mój dzień, który pozwala nam kontrolować bieżące czynności 

zaplanowane do wykonania i skupiać się tylko na nich. Można oczywiście 

tworzyć dodatkowe listy, do których możemy dodawać nasze zadania. 

Zadaniom przypiszemy terminy ich wykonania, przypomnienia i notatki. 

Możemy je także przesuwać, sortować i ukrywać. Nie znajdziemy opcji 

pracy grupowej, tworzenia podzadań czy projektów. Nie przypiszemy 

naszym zadaniom tagów ani priorytetów. To prosty program, ale w prosto-

cie często drzemie moc, o czym użytkownicy ekosystemu Apple wiedzą 

to doskonale.

Program w AppStore

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-to-do/id1212616790?mt=8


81TEMAT MIESIĄCA

PRZYPOMNIENIA
Systemowe Przypomnienia, które dostajemy za darmo wraz z wszystkimi 

systemami operacyjnymi firmy Apple to naprawdę bardzo interesujący 

program. Z pewnością nie można ich lekceważyć i z góry zakładać, że do 

niczego się nie nadają. Program Przypomnienia to w pełni funkcjonalna 

lista zadań. Prosty i czytelny układ jest atutem aplikacji. Łatwe i intuicyj-

ne dodawanie kolejnych zadań i list powoduje, że praca z programem to 

czysta przyjemność. Do każdego zadania możemy dodawać oprócz daty 

wykonania także lokalizację, w której otrzymamy powiadomienie o tym, 

że właśnie w tym punkcie globu (albo miasta) mamy tutaj coś do zrobienia. 

Sprawdza się doskonale w przypadku załatwiania spraw w wielu miejscach. 

Zadaniom możemy także nadać priorytet ważności i opatrzyć je notatka-

mi. Listy możemy współdzielić z innymi użytkownikami. Dzięki temu 

możemy stworzyć na przykład praktyczną listę zakupów. Przypomnienia 

to jednym słowem naprawdę dobra propozycja i warto je przetestować 

przed poszukiwaniem alternatyw.

Cena: Bezpłatny
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LISTONIC
Zakupy to w zależności od charakteru czynność ukochana bądź znienawi-

dzona. Bez względu jednak na uczucia towarzyszące temu obowiązkowi 

warto je robić szybko i mądrze. A mianowicie tworząc powtarzalne listy 

zakupów i zarządzać tym procesem w stu procentach. Może się jednak 

szybko okazać, że tworzenie listy zakupów w programie do zarządzania 

zadaniami będzie niewystarczające. Wtedy warto sięgnąć po aplikację 

wyspeacjalizowaną w tej codziennej czynności. Listonic to prosty i wygod-

ny program do organizowania zakupów. Oprócz tradycyjnie tworzonej 

listy zakupów program potrafi sugerować zakup cyklicznie kupowanych 

produktów, inteligentnie sortować produkty na liście, a nawet badać nasze 

wydatki. Wszystkie dane możemy łatwo synchronizować i udostępniać 

listy innym osobom, dzięki czemu łatwo zorganizujemy zakupy na impre-

zę ze znajomymi lub w rodzinną kolację.

Program w AppStore

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/pl/app/listonic-wygodna-lista-zakupow/id331302745?mt=8
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MOMENTUM
Z pewnością podjęliśmy ostatnio wiele ważnych postanowień nowo-

rocznych. Jeśli wśród nich znalazły się te związane z wykorzenieniem 

złych nawyków, to bardzo dobrze. Dzięki aplikacji Momentum otrzy-

mamy potężne wsparcie w walce z irytującymi nas przyzwyczajeniami. 

Program wygląda fantastycznie. Interfejs jest doskonale zaprojektowa-

ny i już samo obcowanie z aplikacją daje nam siłę do zmiany upodobań 

w niektórych kwestiach. Aplikacja pilnuje nas i sprawdza, czy walczymy 

z naszymi przyzwyczajeniami. Robi to poprzez przypomnienia, które 

zmuszają nas do przeprowadzenia swoistego „rachunku sumienia”. Wszak 

głupio oszukiwać samego siebie. Program w wersji bezpłatnej pozwala 

nam walczyć z trzema nawykami. Warto od tego zacząć, by później przejść 

na wersję płatną i pozbyć się wszelkich złych przyzwyczajeń z naszego 

życia. Aplikacja działa na iPhonie, Apple Watch i Maku.

www.momentum.cc

Program w AppStore

Cena: od 0 zł

http://momentum.cc
https://itunes.apple.com/us/app/momentum-habit-tracker-routines-goals-rituals/id946923599?mt=8
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ASANA
Asana jest jedną z najpopularniejszych aplikacji do zarządzania projektami 

w grupie. Dzięki prostemu podejściu do zarządzania zadaniami i komuni-

kacji w zespołach można w łatwy sposób skupić się na pracy, eliminując 

niepotrzebne elementy mogące sprawiać problemy i nieporozumienia jak 

na przykład komunikację e-mail w projekcie. Wszyscy członkowie grupy 

skupiają się za zadaniach, a wszelka komunikacja jest obsługiwana przez 

program, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Siłą Asany jest także 

prostota użytkowania. Program mimo mnogości funkcji jest łatwy w obsłu-

dze, a wszelkie informacje są bardzo czytelne. Szereg funkcjonalności 

takich jak kalendarz czy postęp pozwala łatwo ocenić stan pracy zespołu. 

W konsekwencji pozwala to na sprawne zarządzanie całym projektem 

i skupienie się na wymarzonym celu.

www.asana.com

Cena: od 0 zł

https://asana.com/
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TRELLO
Jest to aplikacja niezmiernie przydatna i  upraszczająca zarządzanie 

zadaniami. Jej ideą jest opracowany przez firmę Toyota system Kanban 

wspierający zarządzanie produkcją.  Trello  stanowi swoistą tablicę 

z przyklejonymi do niej karteczkami, gdzie każda z nich to inne zada-

nie. Trello wspiera pracę grupową i doskonale się w nie odnajduje. Dzięki 

temu w łatwy sposób kontrolujemy wykonanie zadań i przepływ pracy. 

Możemy tworzyć karty i listy zadań, którymi łatwo możemy operować 

i dowolnie je edytować. Na dodatek wszystkie zadania na każdym etapie 

realizacji możemy komentować. A wszystko to jest czytelne i bardzo 

proste w użyciu. O Trello jeszcze w tym numerze będziemy pisać więcej. 

Teraz więc zapraszamy do dalszej lektury i głębszego zapoznania się z tą 

fantastyczną aplikacją, zwłaszcza że już jej bezpłatna wersja jest w pełni 

funkcjonalna i z powodzeniem sprawdzi się w małym zespole.

www.trello.com

Cena: Bezpłatny

https://trello.com/
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NOTATKI
Nasze Notatki są stale modernizowane przez Apple i stały się w krótkim 

czasie bardzo potężnym narzędziem. Nie straciły jednak nic ze swojej 

prostoty, są bardzo intuicyjne i łatwe w użyciu. Możemy w nich trzymać 

praktycznie wszystkie nasze zapiski. Tworzyć listy zadań, rysować, doda-

wać załączniki, wideo i muzykę, a nawet skanować dokumenty. Dzięki 

możliwości katalogowania możemy łatwo zarządzać naszymi notatka-

mi, a funkcja wyszukiwania pozwoli nam odnaleźć potrzebne informacje 

w mgnieniu oka. Ponadto synchronizacja z iCloud pozwala nam bardzo 

płynnie pracować na wielu urządzeniach połączonych z naszym kontem, 

a w razie potrzeby udostępnić nasze zapiski innym osobom. Jeśli często 

tworzycie notatki, to musicie się koniecznie zaprzyjaźnić z tą aplikacją, 

tym bardziej że jest dostępna zupełnie za darmo.

Cena: Darmowy
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ONENOTE
Tworzenie szybkich i wygodnych notatek jest bardzo przydatne w codzien-

nej pracy. Szybkie zapiski mogą nam pomagać w realizowaniu nawet 

skomplikowanych projektów. Najważniejsze jest to, aby można było z nich 

łatwo skorzystać w każdym momencie. Jeśli szukamy tego typu aplika-

cji, warto sprawdzić OneNote firmy Microsoft. To prawdziwy kombajn 

do tworzenia cyfrowych notatek. Jej podstawowym i niezaprzeczalnym 

atutem jest multiplatformowość. Działa w przeglądarce oraz na wielu syste-

mach operacyjnych, w tym macOS i iOS. To w przypadku pracy na różnych 

komputerach i telefonach jest bardzo wygodne. Produkt z Redmond dyspo-

nuje podobnymi możliwościami jak Notatki Apple. Jest on jednak trochę 

bardziej rozbudowany. OneNote posiada interfejs rodem z Microsoft Office 

i być może dla niektórych użytkowników będzie to rozwiązanie bardzo 

wygodne i intuicyjne, a niektórych wprost przeciwnie – odstraszające. 

Jedno jest pewne. Ten program należy przetestować, bo może się okazać 

bardzo pomocny w codziennych zmaganiach z notatkami.

Program w AppStore dla iOS

Program w AppStore dla macOS

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/gd/app/microsoft-onenote/id410395246?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-onenote/id784801555?mt=12
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PIXAVE 2
Często tracimy mnóstwo czasu na zapanowanie nad naszą stale powięk-

szającą się kolekcją plików graficznych. Ciągle staramy się budować coraz 

wygodniejsze struktury katalogów, ułatwiające nam dostanie się do tego 

właściwego pliku. Warto wtedy się zastanowić, czy możemy uporać się 

z tym problemem i grożącym nam bałaganem w plikach za pośrednic-

twem jakiejś aplikacji. Prostą receptą jest instalacja programu Pixave 2. 

Wykorzystamy go do zarządzania naszą biblioteką obrazów. Aplikacja 

rozpoznaje praktycznie wszystkie popularne formaty plików graficznych, 

w tym także wektorowych. To ogromnie ułatwi pracę osobom zajmującym 

się na co dzień obróbką grafiki na komputerach. Pixave będzie importo-

wał, przechowywał i organizował nasze pliki graficzne, a my będziemy je 

mogli łatwo tagować, oznaczać i wyszukiwać. To przejrzysta i wygodna 

w użyciu maszyna do tworzenia kolekcji plików graficznych na naszych 

Makach, a od niedawna jest także dostępna na iPada.

www.littlehj.com

Cena: 69,99 zł

http://www.littlehj.com/mac/
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HAZEL 4
Nie można pisać o produktywności bez wspomnienia o tej aplika-

cji. Hazel instalowany jest jako element preferencji systemu, pozwala 

maksymalnie zautomatyzować wiele żmudnych czynności, które wykonu-

jemy na naszych komputerach. Należy tylko stworzyć do nich odpowiednie 

reguły – a resztę zrobi sam Hazel. Za jego pomocą automatycznie zorganizu-

jemy pliki według stworzonych przez nas zasad, posortujemy nasze zdjęcia, 

filmy i inne pliki. Zmienimy im nazwy i posortujemy je do podfolderów na 

podstawie dowolnej kombinacji atrybutów. W sprawnych rękach program 

może zdziałać cuda. Jednak na początku jego obsługa może dezoriento-

wać i stwarzać problemy. Mamy na to rozwiązanie: lekturę publikowanego 

przez cały ubiegły rok na naszych łamach kursu Marka Teleckiego. Dzięki 

niemu nie będziecie mieli większych problemów z tworzeniem własnych 

reguł i przyspieszeniem swojej pracy.

www.noodlesoft.com

Cena: 32,00 $

http://www.noodlesoft.com 
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PASTEBOT
To kolejne narzędzie, które pomoże nam zapanować nad zawar-

tością systemowego schowka. Jeśli często wykonujemy tego typu 

operacje, z pewnością zyskamy w ten sposób mnóstwo czasu. Pastebot jest 

dziełem firmy Tapbot, znanej z aplikacji Tweetbot, czyli popularnego klien-

ta Twitera dla macOS i iOS. Pastebot przechwytuje całą zawartość schowka 

systemowego (oczywiście można blokować możliwość kopiowania haseł). 

Zachowane w pamięci rzeczy dzięki wygodnemu podglądowi możemy łatwo 

kontrolować. Pozwala nam to określić rodzaj zachowanych danych, datę 

czy nawet ich wielkość.  A to tylko początek możliwości Pastebota. Posiada 

on wiele bardziej zaawansowanych możliwości i sporo bardzo przydat-

nych filtrów, które zautomatyzują naszą pracę.  Aplikacja synchronizuje 

się z kontem iCloud i możemy mieć dostęp do naszych danych na wszyst-

kich posiadanych przez nas komputerach Mac.

Program w AppStore

Cena: 47,99 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/pastebot/id1179623856?mt=12&ign-itsct=1179623856-1179623856&ign-itscg=0176&ign-mpt=uo%3D4
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GEMINI 2
Ilość danych zapisywanych na naszych twardych dyskach stale wzrasta. 

Plików mamy coraz więcej, a nasze komputery częstokroć mają wlutowaną 

pamięć, którą niełatwo rozbudować. Dlatego częstokroć, i to w newral-

gicznych momentach, borykamy się z „dyżurnym” problemem braku 

miejsca na dysku. Często przyczyną tego stanu rzeczy są duplikaty naszych 

plików. Zdarza się nam powielać te same pliki i katalogi, a z czasem ich 

ilość drastycznie wzrasta. Rozwiązaniem tego problemu jest skorzysta-

nie z programu Gemini 2. To jeden z produktów ukraińskiego dewelopera 

MacPaw znanego z takich aplikacji jak CleanMyMac. Gemini skanuje nasz 

dysk w poszukiwaniu duplikatów i podobnych plików. Pozwala szybko 

pozbyć się duplikatów plików nawet wtedy, kiedy mają one inną nazwę. 

O wstrząsającej (zazwyczaj) liczbie siedzących na naszym dysku dupli-

katów i możliwościach programu można łatwo się przekonać, instalując  

na dysku jego wersję testową. Polecamy.

www.macpaw.com

Program w AppStore

Cena: 19,00 $

https://macpaw.com/gemini
https://itunes.apple.com/us/app/id1090488118?mt=12
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BETTER RENAME 10
Podstawą produktywnej pracy jest utrzymanie stałego porządku na naszym 

komputerze. Nie jest to łatwe zadanie, ale w końcu trzeba się go podjąć,  

by zapewnić sobie łatwy dostęp do plików. Bo ileż to razy nazwaliśmy różne 

pliki przypadkowymi znakami. Teraz, by je odnaleźć, musimy się mocno 

nagimnastykować. Jest jednak wyjście z tej trudnej sytuacji. Wystarczy 

zaopatrzyć się w program Better Rename 10. Jego zadaniem jest wspieranie 

nas w zmienianiu nazw naszych plików. Bez względu na to, jak ogromną 

masz kolekcję muzyki, zdjęć czy dokumentów, Better Rename wydobędzie 

z nich odpowiednie dane pozwalające zapanować nad wygodnym nazew-

nictwem. Możemy zmieniać nazwy całych grup plików, wykorzystując 

do ich nazywania zawarte w nich dane lub nasze pomysły. Program jest 

dosyć drogi, ale często bywa przeceniany i można go kupić po przystęp-

nej cenie, a warto. Z pewnością powinien znaleźć się na dysku twardym 

każdego posiadacza komputera Mac.

Program w AppStore

Cena: 94,99 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/better-rename-10/id1063663640?l=pl&mt=12
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NIECH SIEĆ  
PRACUJE DLA CIEBIE
SEBASTIAN SZWARC

http://twitter.com/Behinder


94TEMAT MIESIĄCA

W dzisiejszych czasach jesteśmy podłączeni do całej masy usług i portali. Wykonujemy 

przy tym masę czynności każdego dnia, które po jakimś czasie zaczynają być 

powtarzalne i być może nawet nudne. Dodajemy fotki na Instagramie, stworzy-

liśmy właśnie superposta na swoim blogu, ale przecież trzeba się nim pochwalić  

na Facebooku. Mamy zaplanowane spotkanie biznesowe, które dodajemy do kalen-

darza, gdy w międzyczasie przychodzi mail z ważną treścią, którą mieliśmy gdzieś 

przechować w Evernote, ale nie przechowaliśmy, bo ważniejsze było oglądanie 

kocich ubranek na Pinterest, a przecież w kolejce czeka jeszcze wybranie linków  

do cotygodniowego newslettera na MailChimp... Uff! Ciężkie jest życie, prawda? 

A może dałoby się prościej?

Jak się okazuje, po raz kolejny potrzeba jest matką wynalazków, stąd mój poniższy 

skrócony z konieczności opis usług, za pomocą których możemy chociaż trochę 

zautomatyzować różne procesy.

Webhooks
Pod tą nieco groźnie brzmiącą nazwą kryje się bardzo potężne narzędzie. Osobom 

nieobeznanym z anglojęzycznym żargonem wyjaśniam, iż „hooks” w tym znacze-

niu to metody pozwalające podpiąć się pod jakąś czynność usługi i w odpowiedni 

sposób na nią zareagować. Haki muszą być stworzone przez programistów danego 

serwisu i aby z nich skorzystać, wymagana jest już pewna wiedza programistyczna. 

Przykładami usług oferujących hooks są:

Dropbox — monitorowanie zmian w plikach czy katalogach, reagowanie na dodanie 

nowego pliku
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Slack — popularne narzędzie do pracy zespołowej na hookach opiera całą technolo-

gię tworzenia kanałowych botów, które mogą np. automatycznie przekazywać nam 

wiadomości z RSS na kanał.

Github — a jakże, popularne repozytorium projektów programistycznych również 

wspiera możliwości, jakie dają gitowe post-hook. Oznacza to możliwość wyko-

nania dowolnej operacji po stronie serwera, gdy tylko wrzucimy poprawiony plik  

na serwer. Z tej możliwości korzystają często blogerzy używający Jekylla.

IFTTT
Ponieważ bezpośrednie stosowanie hooks nie jest takie łatwe dla niewtajemniczo-

nych, twórcy serwisu If This Then That poszli inną drogą i zaprosili do współpracy 

programistów z wybranych usług, by stworzyli tzw. kanały. Kanał to nazwa usługi, 

która definiuje równocześnie składniki wejścia i wyjścia. Wejściowe to te, na których 

usługa nasłuchuje, wyjściowe to działania, jakie są podejmowane na konkretny 

bodziec.

Spójrzmy dla przykładu na ulubiony notatnik Naczelnego, czyli Evernote, i na akcje, 

jakie oferuje. Obserwować możemy albo dodawanie taga do notatek, albo tworzenie 

nowej notatki, za to akcji związanych z notatkami jest więcej — można je zarówno 

tworzyć, jak i dopisywać tekst.

Jak stworzyć skrypt? Bardzo prosto, strona prowadzi nas za rączkę, pozwalając 

wybrać nam dowolny trigger z jednej usługi i powiązać go z dowolną akcją z drugiej, co 

może tworzyć zupełnie absurdalne zestawienia.A w jaki sposób ja z tego korzystam? 

Mam na przykład regułkę, która każde zdjęcie dodane na Instagram publikuje na 

Facebooku i dodaje do osobnego albumu. Ponieważ często chodzę do kina, pamiętam, 

by robić *check-in* przy użyciu aplikacji Swarm, wpisując tytuł filmu, a odpowiedni 

wpis dodaje się do arkusza w Google Docs, dzięki czemu pod koniec roku mam listę 

obejrzanych tytułów, które mogę następnie wyeksportować do CSV.

Równie dobrze możemy także archiwizować wszystkie tweety Prezydenta Dudy, 

zapisywać polubione artykuły z Instapaper automatycznie na Pocket czy ustawić 

sobie powiadomienie telefoniczne, jak tylko Apple poinformuje o dostępności Pay 

w naszym kraju :)

Bardzo ważną regułą jest też archiwizowanie w arkuszu każdego kontaktu dodanego 

do książki adresowej. Obserwując na Facebooku przeboje androidowych znajomych, 

którzy co chwila ogłaszają „padł mi telefon i nie mam kontaktów”, zastanawiam się 

czy aby na pewno mamy już XXI wiek :)

To także wspaniałe narzędzie dla użytkowników Spotify, bo dzięki tej regułce coty-

godniowe playlisty „Discover Weekly” nie znikną na amen.

IFTTT to wspaniałe narzędzie integrujące masę usług, nawet takich, o jakich słyszy-

cie pierwszy raz w życiu. Do tego całkowicie darmowe, co ma pewne wady, które 

rozwiązać ma...

https://itunes.apple.com/us/app/foursquare-swarm-check-in-app/id870161082?mt=8&at=10lc9Y&ct=mmm
https://ifttt.com/applets/37790261d-discover-weekly-archive
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Zapier
Portal reklamuje się jako „easy automation for busy people” i nie ma w tym przesady. 

Zapier w podstawowej wersji jest bezpłatny i wówczas funkcjonalność jest mocno 

ograniczona, na wzór tej z IFTTT. Jeśli jednak zapłacimy — na początek niemało,  

bo około 900zł rocznie — zrozumiemy dlaczego.

Pierwszą korzyścią jest czas działania — usługa momentalnie wyłapuje triggery, 

podczas gdy w IFTTT może to trwać nawet do 40 minut. Znacznie potężniejsza 

jest jednak druga funkcja — akcje wielokrotne. Coś, co możliwe jest do zrobienia 

w IFTTT, jednak należy znać TypeScripta, podczas gdy Zapier pozwala „programo-

wać” w bardzo przyjaznym interfejsie. Innymi słowy: łącząc ze sobą dwie usługi, 

mamy do dyspozycji jeszcze masę kroków pośrednich. Możemy więc na przykład 

przed dodaniem artykułów do MailChimpa z RSS odpowiednio je przeformatować, 

zdjęcie dodane na Instagram może iść na 500px w kopii czarno-białej itp. Zapier 

integruje ponad 1000 różnych usług i odpowiednio ustawiony — dokona cudów.

Workflow
To potężne narzędzie, którego niestety w redakcji nikt poza mną nie rozumiał.  

Tak było do momentu, gdy Apple zdecydowało się wykupić programistów pracujących 
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nad projektem. Jest to według mnie jedna z najlepszych aplikacji dostępnych na 

system iOS. Działa podobnie jak IFTTT, ale skrypty budujemy tutaj z klocków zwanych 

Akcjami. Możemy je prawie dowolnie łączyć, gdyż Workflow jest na tyle inteligent-

ny, iż dokonuje w locie odpowiednich konwersji. Bo co na przykład dostaniemy, 

jeśli pobierzemy obrazek, a następnie poprosimy o wyciągnięcie z niego tekstu? 

Ścieżkę dostępu. Co będzie, jeśli każemy wyszukać utwór muzyczny w iTunes, 

a następnie pobrać obrazek? Mamy okładkę albumu. Nie zawsze jest to takie oczy-

wiste i możliwości programu sięgają dużo dalej, od kiedy pojawiła się możliwość 

wykonywania zapytań GET i POST. Oznacza to, że Workflow potrafi współpracować 

z dowolnym zewnętrznym API, co na przykład pozwoliło mi zbudować regułkę prze-

noszącą playlisty ze Spotify do Apple Music. Zachęcam do wypróbowania, zwłaszcza  

że program jest dostępny za darmo w AppStore.

To tylko pobieżny opis narzędzi, jakie można wykorzystać do ułatwienia sobie życia 

w Sieci. Ogranicza nas tak naprawdę tylko pomysłowość i potrzeby. Nawet jeśli nie 

wykorzystamy w pełni możliwości wyżej wymienionych usług, zawsze warto o nich 

wiedzieć, bo nigdy nie wiadomo, kiedy staną się potrzebne.

https://itunes.apple.com/pl/app/workflow/id915249334?mt=8&uo=4&at=10lc9Y&ct=mmm
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THE ROOM: OLD SINS
MACIEJ WINIARSKI
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(Prawie) udany powrót do korzeni
Po miesiącach oczekiwania w końcu pojawiła się. Ona. Czwarta odsłona jednej 

z najlepszych serii gier mobilnych wszech czasów.

Oryginalne The Room (w które grałem na pierwszym iPadzie z Retiną). To była jedna 

z tych gier, które zachwycały nie tylko atmosferą czy modelem rozgrywki, ale także 

bajecznie piękną oprawą graficzną. Później przyszedł czas na dwa nadal rewelacyj-

ne, ale jednak nie rewolucyjne sequele. Gdzie wśród nich prezentuje się najnowsza 

odsłona cyklu?

Rozgrywka
„Stare grzechy” to pod tym względem powrót do korzeni. Polega on na tym, że 

podobnie jak w pierwszej części akcja gry rozgrywa się w jednym pokoju. Jest to, 

moim zdaniem, korzystna zmiana. W „dwójce” i „trójce” zbyt dużo czasu bowiem 

marnowaliśmy na spaWcery między kolejnymi pomieszczeniami.`Zmianą jest to, 

że zamiast rozkładającej się walizeczki do dyspozycji mamy domek dla lalek.

Sama rozgrywka to to samo po raz czwarty. Rozwiązujemy zagadki środowiskowe, 

czasem korzystając ze specjalnego okularu. Tu trzeba coś przełożyć, tu coś przenieść, 
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a gdzie indziej przekręcić. Same zagadki niestety sprawiają wrażenie dużo łatwiej-

szych niż wcześniej, co nieco psuje wrażenie z gry. Jest to jednak jedynie moje 

odczucie, które może wynikać z tego, że jestem przyzwyczajonych do mechanik 

obecnych w cyklu. Za mało jest też moim zdaniem wykorzystania okularu.

Ocena rozgrywki: 4/5

Grafika
Jest prześliczna. Jest stabilne 60 klatek, ładnie wygładzone krawędzie, szczegóło-

we tekstury i modele oraz eleganckie oświetlenie. To jest najwyższa mobilna półka 

i tylko dlatego warto kupić grę. Również sam design obiektów zagadek jest niezwykle 

miły dla oka. Grę testowałem na iPhonie 7 i iPadzie Pro 10.5 i na obu zachowywała 

się wzorowo. Zdecydowanie najmocniejszy aspekt produkcji.

Ocena grafiki: 5/5

Udźwiękowienie
Tutaj jest nieźle, ale nie tak doskonale, jak było w poprzednich odsłonach. Co praw-

da mamy charakterystyczny, znany z poprzednich motyw w menu, ale niestety 
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w trakcie samej gry tło muzyczne jakoś ucieka. Mogłoby go w ogóle nie być. Dźwięki 

środowiska są, zgodnie z oczekiwaniami, przyzwoite, ale nic więcej. Mimo to zdecy-

dowanie odradzam grę bez słuchawek.

Ocena udźwiękowienia: 3/5

Podsumowanie
„The Room: Old Sins” to bez wątpienia godna polecenia produkcja, która, choć nie 

dorównuje oryginałowi, to jednak (koncepcyjnie) stanowi sporą poprawę względem 

sequeli.

Na minus zaliczam brak polskiego tłumaczenia. Uważam, że było to dopuszczalne 

wcześniej, natomiast sukces sprzedażowy powinien mimo wszystko zobowiązywać 

do przygotowania lokalizacji. Co prawda myślę, że osoby bez znajomości języków 

obcych też byłyby w stanie przejść tę grę, jednak nie mogłyby one czerpać pełnej 

satysfakcji z rozgrywki.

Grę warto kupić nawet za pełną cenę 24 złotych (tak jak ja to uczyniłem), choć nie 

jest ona specjalnie długa (mi przejście zajęło niecałe 5 godzin). Spokojnie można ją 

przejść w dwa-trzy posiedzenia.

I jeszcze jedno — grę trzeba koniecznie przechodzić wieczorem, w zaciemnionym 

pokoju ze słuchawkami na uszach.

Program w App Store

Cena: 23,99 zł

ZDJĘCIE:
str. 99 © Anthony 

Boyd

https://itunes.apple.com/pl/app/the-room-old-sins/id1286676015?mt=8
https://www.anthonyboyd.graphics
https://www.anthonyboyd.graphics
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UNCLUTTER
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Są aplikacje które od pierwszego uruchomienia mogą się stać podstawowym narzę-

dziem pracy. Nie zdarza się to często, bo na prawdziwe „perełki” coraz trudniej trafić. 

Może też w świecie macOS widzieliśmy już bardzo dużo świetnych programów 

i aby nas zaskoczyć, potrzeba naprawdę czegoś wyjątkowego. Unclutter ma w sobie 

to coś. Jest wręcz doskonałym narzędziem do codziennej pracy przy komputerze. 

Łączy w sobie trzy funkcje, z których najczęściej korzystam: notatki, obsługę plików 

oraz rozbudowany schowek kopiowanych tekstów.

Notatki, menedżer plików i schowek.
Wszystko w jednym miejscu
Najwięcej pracuję z tekstem. Przygotowując materiał, robię notatki i zdjęcia, które 

wykorzystuję w publikacjach. Do tej pory zrzucałem wszystko na biurko i w apli-

kacji Notatnika przygotowywałem szkic. Otwieranie kilku programów i nieustanne 

przeklikiwanie się pomiędzy różnymi oknami było kłopotliwe. I chociaż człowiek 

przyzwyczaił się już do tego rytmu pracy, to gdzieś czułem, że brakuje mi swobody 

i przejrzystego działania. Unclutter rozwiązał ten problem. Natychmiast. Obojętnie, 

gdzie jesteś w macOS, zawsze możesz przesunąć kursor do górnej krawędzi ekra-

nu, aby „wyciągnąć” od góry menu aplikacji. Znajdziemy tu okno podzielone na trzy 

części zawierające: informacje skopiowane do schowka, okno z plikami i notat-

nik. Jednym gestem możemy dotrzeć do tych trzech elementów i wykorzystać je 

w naszej pracy.
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Szybkość pracy  
to największy atut programu
Już dawno nic mnie tak nie zaskoczyło jak Unclutter. Jedna aplikacja pozwoliła mi 

diametralnie zmienić przyzwyczajenia podczas korzystania z komputera. Szybki 

dostęp do notatek bez konieczności zamykania okna aplikacji daje niesamowitą 

wygodę pracy. Mając nawet przed sobą program w widoku pełnego ekranu, możemy 

bez przeskakiwania między biurkami mieć dostęp do Uncluttera. To samo doty-

czy menedżera plików, który umieszczono w tej aplikacji. Każdy załącznik e-mail, 

dowolny plik będziemy mogli łatwo przenieść do okna Uncluttera. Tutaj również 

mamy możliwość segregowania plików w folderach, sortowania ich według nazwy, 

daty oraz typu plików. Z tego mini-Findera skorzystamy na wiele sposobów, mnie 

natomiast niezawodnie przydaje się do przygotowywania publikacji; wyciągam 

z niego obrazki i umieszczam je w swoich tekstach. Rozbudowany schowek to 

ostatni element, który jest doskonałym uzupełnieniem możliwości programu. To, co 

skopiuję komendą command+C, pojawi się na liście gotowe do ponownego użycia. 

W przypadku gdy korzystam z kilku tekstów wielokrotnie zapisanych do schowka, 

dzięki Unclutter mam do nich dostęp z jednego miejsca.
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WITRYNA

CE
CH

YUnclutter

44,99 zł

www.unclutterapp.com

 + Wygodny dostęp do okna programu
 + Możliwość gromadzenia plików  

i segregowania ich w folderach
 + Synchronizacja poprzez iCloud i Dropbox
 + Interfejs w języku polskim

NAZWA

CENA

OCENA

Synchronizacja pozwoli nam  
pracować na wielu komputerach
Zarówno notatki, jak i pliki gromadzone są w wewnętrznym folderze aplikacji. 

Dzięki temu, że w preferencjach programu możemy wybrać miejsce ich zapisywa-

nia, nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy wskazali lokalizację iCloud lub Dropbox. 

Obojętnie, na jakim komputerze pracujemy, wszystkie dane z Unclutter podążą  

za nami. Na obecną chwilę jedynie zawartość schowka nie jest wspierana w syste-

mie synchronizacji.

Jedna  
aplikacja wystarczy
Unclutter zastępuje mi trzy oddzielne aplikacje, z których do tej pory korzystałem. 

W jednym, świetnie zaprojektowanym programie mam dostęp do tworzenia notatek, 

zarządzania plikami i schowka. Łatwość obsługi, świetne działanie i to, jak Unclutter 

przyspieszył moją pracę, stawia go wśród aplikacji, które są dla mnie podstawo-

wymi narzędziami podczas pracy z komputerem. Chciałbym krótko podsumować 

moje wrażenia z obsługi aplikacji Unclutter i będzie to zachęta — musisz ją mieć.

https://unclutterapp.com
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TRELLO. POTRAKTUJ  
SWÓJ CZAS JAK PROJEKT
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Trello  
to popularna aplikacja
do zarządzania projektami i współpracy grupowej. Daje ona błyskawiczny prze-

gląd sytuacji i pozwala efektywnie planować zadania własne i całego zespołu przy 

zastosowaniu metodologii Kanban. Doskonale sprawdza się również jako menadżer 

zadań do zrobienia.

Założeniem  
metodologii Kanban
 jest skupienie się na tym, co jest w danym momencie najważniejsze i dostosowanie 

nakładu pracy do dostępnych zasobów. Każde zadanie jest wizualnie reprezento-

wane za pomocą karty, którą przesuwamy przez poszczególne etapy procesu. Ilość 

kart na każdym etapie jest zależna od naszych możliwości, czyli mocy przerobo-

wych. Jeśli w naszym zespole mamy tylko jednego grafika, to nie jesteśmy w stanie 

wykonywać więcej niż jednego zadania graficznego naraz. Pozwala to odpowiednio 

priorytetyzować zadania i nie tracić zasobów (czasu) na to, co nie jest najważniejsze.
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Twój czas  
to Twój projekt
To, co doskonale sprawdza się w  zarządzaniu projektami, może nam pomóc 

w niezmiernie ważnym projekcie, jakim jest nasze codzienne życie. Trello można 

bardzo łatwo wykorzystać jako managera ToDo, który ułatwi nam wybranie najważ-

niejszych zadań i efektywne zarządzanie czasem.

Każde zadanie do wykonania umieszczamy na liście Backlog. To pula wszystkie-

go, co musimy zrobić. Następnie każdego dnia wybieramy zadania do wykonania 

na dziś. W trakcie dnia zadanie, które aktualnie wykonujemy, przenosimy do listy 

In Progress. Na tej liście w danym momencie powinna znajdować się zawsze tylko 

jedna karta — zadanie, które aktualnie wykonujemy i na którym koncentrujemy 

całą naszą uwagę. Zakończone zadania przenosimy do listy Zrobione i co jakiś czas 

archiwizujemy.

Trello pozwala na tworzenie dowolnych list i takie zaprojektowanie całego prze-

pływu zadań, aby odpowiadał on naszym potrzebom. Najważniejsze jednak, żeby 

zawsze mieć listę, do której będziemy dodawać wszystkie zadania, i tę, na której 

znajdują się rzeczy wyselekcjonowane na dany okres, i wreszcie listę z zadaniem, 

które aktualnie wykonujemy. Taki układ można wzbogacić, dodając poza Backlogiem 
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chociażby listę z zadaniami, które już wykonaliśmy i teraz czekamy, aż inni wyko-

nają zwoje zadanie, żebyśmy mogli kontynuować.

Zadania domowe i służbowe  
razem, a jednak osobno
Na tej samej tablicy możemy zarządzać zadaniami zarówno domowymi, jak i służ-

bowymi, poprzez dodanie do kart odpowiednich etykiet. Trello pozwala filtrować 

widoki i w danym momencie pokazywać tylko zadania do pracy, a w innym tylko 

do domu. Dzięki temu możemy zaplanować czas na cały dzień i po wyjściu z pracy 

po prostu przełączyć widok.

Do dyspozycji mamy także kalendarz, który pozwala planować zadania na przy-

szłość i nie zapomnieć o żadnych terminach. Jeśli karta ma dodaną datę na dzisiaj, 

to ikonka zegarka wyświetli się na żółto i na pierwszy rzut oka zobaczymy, co musi-

my dziś koniecznie zrobić.

Trello pozwala błyskawicznie określić, jak dużo mamy do zrobienia, i skupić się 

na tym, co najważniejsze, na wykonywaniu w danym czasie tylko jednego zadania. 

Zdecydowanie zwiększa to produktywność i zmniejsza ryzyko przeoczenia czegoś 

ważnego. Metodologie Kanban i Trello dowiodły swojej przydatności w wielu firmach 

i projektach, więc czemu nie potraktować własnego czasu jak projektu i nie zacząć 

zarządzać nim jak profesjonalista?



Poznaj lepiej system macOS 
Kliknij i pobierz bezpłatny e-boook 

http://sztuczkiwmacos.pl
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KOOGEEK  
SMARTSOCKET
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Każda żarówka  
może być „inteligentna” 
Dzięki SmartSocket będziemy mogli używać naszych starych żarówek w systemie 

inteligentnego domu Apple — HomeKit.

Koogeek stworzył bardzo sprytne rozwiązanie problemu, który mógł zniechęcać 

do inwestycji w „inteligentne oświetlenie”. Osobiście zadawałem sobie dwa pytania, 

gdy myślałem o możliwości sterowania światłem z iPhone’a — co robić z posiada-

nymi już żarówkami, a drugie to wątpliwość, czy wydanie kilkuset złotych za jedną 

żarówkę nie jest przypadkiem zbyt dużym kosztem. Przyzwyczajeni jesteśmy,  

że żarówki mogą kosztować po kilkanaście złotych, jednak trudno znaleźć w tej cenie 

sprzęt działający z HomeKit. Rozwiązanie okazuje się proste — oprawka żarówki 

mogąca się komunikować z iOS.

Nic bardziej prostego  
nie da się wymyślić
Działanie i montaż są proste. Wkręcamy w lampkę SmartSocket, a w niej montuje-

my żarówkę. Kiedy lampka jest, włączona to jej aktywnością steruje już urządzenie 

Koogeek. I w ten sposób każda żarówka, która jest obecna w naszym mieszkaniu, 

będzie mogła współpracować z HomeKitem. Dodatkowo na obudowie SmartSocket 

znajdziemy przycisk włączania, na wypadek gdybyśmy chcieli włączyć światło, 

a bateria w naszym telefonie czy iPadzie właśnie się wyczerpała.
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YKoogeek SmartSocket

149,00 zł

www.mobidick.pl

 + Prosta instalacja
 + Pełne wsparcie dla HomeKit

 − Spore gabaryty
 − Trudność w montażu  
do lampek biurowych

NAZWA

CENA

OCENA

Rozmiar  
ma znaczenie
Na jedną rzecz musimy tylko zwrócić uwagę — rozmiar. Do większości lamp podłogo-

wych SmartSocket zamontujemy niezauważenie. Również przy lampach wiszących 

zakładam, że nie będzie większego problemu. Jednak uważnie należy podejść  

do montażu inteligentnej oprawki przy lampkach biurowych. Musimy dodać kilka-

naście gramów wagi oraz wysunięcie się żarówki z klosza o prawie 40 milimetrów. 

W moim przypadku żarówka wyszła poza granice osłony lampy i straciła możliwość 

kierunkowego rzucania światła. Tym samym SmartSocket uznałem za niemożliwy 

do użycia w ulubionej lampce Anglepoise.

Coraz większa popularność budowania inteligentnego domu na HomeKit sprawia,  

że coraz więcej producentów dostosowuje swoją ofertę do systemu Apple. Koogeek 

jest marką chińską, ale nie odbiega niczym w jakości wykonania od innych producen-

tów. Trudno się dziwić, bo Apple stawia takie same wymagania dla certyfikowanych 

urządzeń każdemu z  producentów sprzętu, którzy chcą wspierać HomeKit. 

SmartSocket to sprytny sposób, aby w naszym domu zagościły pierwsze elemen-

ty, którymi możemy sterować z iPhone’a. Nie musimy wyrzucać swoich żarówek 

do kosza, bo dzięki urządzeniu od Koogeek każda żarówka może komunikować się 

z urządzeniami z iOS.

https://mobidick.pl/sklep/koogeek-smart-socket-e27/
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LOGITECH CRAFT
ARTUR JOPEK



116TESTY

Chcemy być ciągle lepsi, szybsi i dokładniejsi. Starannie dobieramy narzędzia do 

naszej codziennej pracy, a często zapominamy o kluczowym elemencie naszego 

komputera — klawiaturze. To właśnie ona odpowiada za komfort i wydajność naszej 

pracy. Oczywiście gdy pracujemy na komputerach przenośnych, jesteśmy skazani 

na klawiaturę dostarczoną nam przez producenta. I o ile w produktach Apple była 

ona zawsze na najwyższym poziomie i nie stwarzała problemów, o tyle rozwiązanie 

zastosowane w nowych MacBookach Pro i MacBooku nie wszystkim użytkownikom 

przypadło do gustu. Ale właściciele iMaców i Maców Pro bądź osoby korzystające 

z MacBooków w inny sposób, np. podpinając do zewnętrznych monitorów, mogą 

sobie pozwolić na małą zdradę i zobaczyć, co nowego w tej materii przygotowała 

dla nas firma Logitech.

Craft
Jak sama nazwa wskazuje, będziemy mieli do czynienia z urządzeniem służącym 

do pracy. I już na pierwszy rzut oka klawiatura firmy Logitech wydaje się speł-

niać wymagania, jakim będzie musiała sprostać. Solidne wykończenie i materiały, 

z których jest wykonana, budzą zaufanie już w pierwszym kontakcie. Aluminium 

w połączeniu z wysokiej jakości plastikiem robi doskonałe wrażenie i przyciąga 

wzrok.
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Oprócz tradycyjnej pełnowymiarowej klawiatury Craft jest wyposażony w alumi-

niowe pokrętło funkcyjne, które możemy dostosować do naszych potrzeb. Na tylnej 

części panelu z pokrętłem znajdziemy elegancki włącznik podobny do tego, który 

steruje wyciszeniem w iPadzie. Obok niego znajduje się gniazdo ładowania USB-C. 

Jednak w zestawie zakończony jest on z drugiej strony wtyczką USB typu A. Zatem 

właściciele urządzeń z USB-C będą musieli zaopatrzyć się w dodatkowy kabelek.

Klawiaturę możemy podłączyć do komputera za pośrednictwem dołączonego  

do zestawu odbiornika Unifying (również USB typu A) lub poprzez interfejs Bluetooth. 

Przy czym jeśli posiadamy już jakieś urządzenie firmy Logitech, np. mysz, i korzysta-

my właśnie z tego odbiornika, to nie trzeba podpinać tego dołączanego do zestawu 

i klawiatura połączy się bez problemu na jednym Unifyingu. 

Łączenie zaś jest banalnie proste. Wystarczy przycisnąć dłużej jeden z numero-

wanych od 1 do 3 klawiszy w górnym rzędzie i już. Klawiaturę możemy sparować 

z trzema różnymi urządzeniami, przełączając się między nimi za pośrednictwem 

tychże klawiszy.

Pokrętło wejściowe
Aby maksymalnie wykorzystać możliwości naszej klawiatury, należy zaopatrzyć się 

w program Logitech Options, który pobierzemy ze strony producenta. Pozwoli on 
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na skonfigurowanie naszej klawiatury i jej pokrętła. 

Od razu nasuwa się skojarzenie z pokrętłem Surface 

Dial z komputera Surface Studio Microsoftu, jednak 

filozofia działania w Crafcie jest nieco inna. Mamy 

tu trzy możliwości obsługi: możemy je przekręcić, 

przycisnąć i przekręcić naciśnięte. 

Dwie pierwsze akcje możemy dowolnie konfiguro-

wać w programie Logitech Options i przypisywać 

konkretne czynności lub skróty dla każdego z posia-

danych programów. Możemy wykorzystać także 

predefiniowane profile, które są dostępne dla 

najnowszych programów graficznych Adobe CC, 

Microsoft Office czy przeglądarek internetowych. 

Jednym słowem — nasza w tym głowa, jak sobie 

przyspieszyć robotę. Pokrętło jest precyzyjne i działa 

pewnie. Korzystanie z jego możliwości szybko wcho-

dzi w nawyk i trzeba przyznać, że to bardzo udana 

funkcjonalność. Oprócz samego pokrętła może-

my w podobny sposób zaprogramować wszystkie 

klawisze funkcyjne naszej klawiatury.

Użytkowanie
Klawiatura Logitecha jest szalenie wygodna. 

Powiem więcej, palce same rwą się do pisa-

nia. Klawisze posiadają okrągłe wgłębienia na 

opuszki palców, dzięki czemu mamy bardzo 

pewne oparcie na klawiszach i  dobrze je 

czujemy. Kąt pochylenia klawiatury również 

dobrze wpływa na układ dłoni i jest wygodny. 

Do Crafta bardzo łatwo jest się przyzwyczaić, 

gdyż jest naprawdę bardzo ergonomiczny. 

Dodatkowo nie hałasuje zbytnio i praca na 

nim jest bardzo przyjemna nawet w nocy. 

Jeśli już jesteśmy przy nocnej porze warto 

wspomnieć o podświetlaniu klawiatury, 

które zostało przygotowane perfekcyj-

nie. Posiada czujnik, który uruchamia 

podświetlenie, gdy tylko zbliżamy ręce 

do klawiatury. Doskonale spasowany kolor 

i intensywność tworzą z tej dość praktycz-

nej funkcji prawdziwy powód do zachwytu.
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Wady
Można by powiedzieć, że to produkt idealny, ale tak niestety nie jest. Dlaczego?  

Bo produktów idealnych po prostu nie ma. Czy Logitech Craft ma zatem jakieś wady? 

Niestety kilka. 

Podstawowy mankament to stałe umiejscowienie pokrętła. Skutecznie eliminu-

je leworęcznych użytkowników. Nie da się wtedy z niego sensownie korzystać, 

a wystarczyłoby zaprojektować możliwość odpinania panelu z pokrętłem i krąg 

odbiorców znacząco by się poszerzył. 

Druga sprawa to klawisze Cmd i Opt i fn. Z uwagi na to, że klawiatura jest uniwer-

salna dla systemu Windows i macOS, producent musiał iść na pewne kompromisy. 

Dlatego będziemy musieli bawić się w przestawianie funkcji klawiszy w systemie 

lub za pośrednictwem dodatkowego oprogramowania. Dostarczona przez Logitecha 

aplikacja nie pozwala nam na tego typu zmiany. 

Ostatnim problemem jest pojemność akumulatora, niedostosowana do potrzeb 

urządzenia. Klawiatura wytrzymuje na jednym ładowaniu ok. 3—4 dni pracy,  

co powoduje dyskomfort, gdyż ciągle trzeba ją podłączać do źródła zasilania. Nie są 

to osiągi znane właścicielom innych klawiatur bezprzewodowych. Dlatego kabel do 

ładowania należy mieć zawsze pod ręką.
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WITRYNA

CE
CH

YLogitech Craft

879,00 zł

logitech.pl

 + Jakość wykonania 
 + Komfort pisania
 + Wiele możliwości konfiguracji
 + Podświetlenie

 − Bateria
 − Wysoka cena

NAZWA

CENA

OCENA

Cena
Przy komputerze spędzamy znaczną część naszego dnia. Warto zadbać o to, aby 

urządzenie, z którym obcujemy na co dzień, było skrojone „na naszą miarę”. Dlatego 

chciałbym się jeszcze chwilę pochylić nad ceną urządzenia. 879 złotych to dosyć 

wysoka kwota, ale pamiętajmy, że klawiatura ma służyć do pracy i pracę tę przy-

spieszać oraz ułatwiać. A owo przyspieszenie może się okazać warte zdecydowanie 

więcej. Dlatego nie traktuję ceny jako wady, ponieważ jest ona wartością względną 

i podejście do niej u różnych użytkowników może być odmienne. Nie oznacza to 

też, że ta klawiatura jest tania, bo nie jest.

Podsumowanie
Podsumowując: Craft to bardzo dobry produkt, doskonale wykonany i bardzo wygod-

ny w obsłudze, a dzięki pokrętłu wejściowemu otwarty na nowe możliwości. Jednak 

wszystko zależy od tego, z jakich narzędzi korzystamy i czy faktycznie pokrętło 

przyda nam się w naszym codziennym obcowaniu z komputerem. Jeśli tak, to 

w przypadku klawiatury nie warto iść na kompromisy i wybrać urządzenie, które 

naprawdę nam pasuje i praca na nim nie tylko jest szybsza, ale sprawia nam przy-

jemność. A klawiatura Logitech Craft pozwala się tak czuć.
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XTORM XB203
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Powerbank, którym naładujesz praktycznie każdy sprzęt. Nieważne, czy jest to 

telefon, czytnik e-książek lub MacBook Pro. Dzięki Xtorm XB203 jesteśmy w stanie 

przedłużyć życie naszego urządzenia o kilka godzin pracy.

Duży może więcej
Xtorm XB203 posiada potężną baterię, zdolną zasilać aż cztery urządzenia równo-

cześnie. Niespełna 27000 mAh pozwala na kilkunastokrotne ładowanie telefonu. 

Dzięki dużej mocy wyjściowej bateria poradziła sobie z naładowaniem do pełna 

nawet tak wymagającego sprzętu jak MacBook Pro 13” z Touch Barem. Dzięki zasto-

sowaniu układu APM powerbank jest w stanie odpowiednio dopasować proces 

ładowania kilku podłączonych sprzętów. Xtorm wyposażył swoje urządzenie w trzy 

porty USB oraz jedno złącze USB-C, które można wykorzystać do ładowania lapto-

pów. Maksymalna moc na wyjściu tego złącza wynosi 45 W, co gwarantuje szybkie 

ładowanie. Po dwóch godzinach bateria w MacBooku Pro 13 Touch Bar pokazywała 

już 90% mocy. To jest świetny wynik pozwalający nam zostawić kable i ładowarkę 

do komputera, nawet gdy będziemy pracować poza biurem.

Wszystko, czego potrzebujemy  
do pracy „w ruchu”
Nie oszczędzano tu na dodatkowych przewodach. Razem z zewnętrzną baterią 

Xtorm zapewnia nam przewody: USB-C na USB-C, Micro-USB oraz USB na USB-C. 
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Dwa ostatnie kable są przymocowane do obudowy specjalnymi magnesami. Dzięki 

temu przewody będziemy mieli zawsze przy sobie. Świetne rozwiązanie, dzięki 

któremu nie będzie trzeba szukać potrzebnych przewodów w plecaku i nie grozi 

nam, że zapomnimy ich spakować na wyjazd.

Wyróżniony  
za wygląd
Lubimy piękne rzeczy. Wprawdzie przy zewnętrznej baterii wygląd staje się sprawą 

drugorzędną, lecz mimo to Xtorm zadbał o to, aby ich produkt został wyróżniony 

w dwóch prestiżowych konkursach: Red Dot Design Award 2017 oraz iF DESIGN 

AWARD 2017. Nie jestem zaskoczony. XB203 już po wzięciu go do ręki przyciąga 

wzrok i sprawia wrażenie urządzenia wykonanego z wysokiej jakości materiału. 

Gumowa powierzchnia na górze i spodzie gwarantuje, że bateria wrzucona do pleca-

ka nie będzie podatna na zarysowania jak inne podobne produkty wykonane z niskiej 

jakości plastiku. Przycisk włączania poinformuje nas o statusie naładowania. Palące 

się wokół guzika cztery diody mówią o tym, ile energii zostało w powerbanku. Nawet 

przewody umieszczone na krawędziach akcesorium prezentują się wyjątkowo 

dobrze dzięki przyciągającemu kolorowi i plecionemu wykończeniu osłony kabla.
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WITRYNA

CE
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YXtorm XB203

119,00 €

www.xtorm.eu

 +  Duża pojemność baterii
 + Bogate wyposażenie w przewody
 + Przemyślana konstrukcja
 + Duża moc ładowania USB-C
 + Świetnie wykonany produkt

NAZWA

CENA

OCENA

Gwarancja  
energii w podróży
Xtorm kolejny raz udowadnia, że jego powerbanki są przemyślanymi konstrukcjami 

dla wymagających użytkowników. Model XB203 powinien przyciągnąć uwagę osób 

które spędzają bez prądu z gniazdka wiele godzin, a muszą mieć pewność, że ich 

sprzęt będzie zawsze gotowy do pracy. Nie jest to produkt „do wyjścia na miasto”. 

Xtorm XB203 ma również swoją masę. Ponad 600 gramów sprawia, że dwa razy 

obliczymy planowany czas pieszej wędrówki, zanim zapakujemy tę potężną baterię 

do plecaka. Rozmiar i waga tej baterii nie zachęcają do wkładania jej na co dzień do 

plecaka. Ten powerbank ma być kołem ratunkowym podczas bardziej wymagających 

zadań. I będzie nim. Musisz wiedzieć, że XB203 poradzi sobie w najtrudniejszych 

warunkach. Rzeczywiście gwarantuje nam, że zarówno telefon, jak i komputer będą 

w stanie pracować przez wiele godzin na zasilaniu awaryjnym.

https://www.xtorm.eu/en/product/xtorm-45w-usb-c-power-bank-infinity-27-000


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

https://www.backupacademy.pl/qnap-ebook/
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10 TRIKÓW  
ZWIĄZANYCH Z ADOBE XD
EDUWEB
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Adobe XD jest jednym z najczęściej wykorzystywanych przez UX oraz UI desi-

gnerów programów z pakietu Adobe. To uniwersalna aplikacja pozwalająca na 

projektowanie stron internetowych i aplikacji mobilnych — ale i o wiele więcej. 

Ułatwia w znacznym stopniu prototypowanie, a dzięki temu, że udostępnienie 

projektu innym osobom nad nim pracującym nie wymaga żadnego wysiłku — jest 

często wykorzystywana w codziennej pracy.

Za główne zalety Adobe XD uważa się szybkość, precyzję oraz wysoką intuicyjność. 

Programy z pakietu Adobe na przestrzeni lat zdobyły renomę bardzo rozbudowa-

nych, a czasem wręcz przeładowanych funkcjami — zatem miłą niespodzianką 

w przypadku Adobe XD jest prosty i czytelny interfejs, mogący niektórym czytel-

nikom skojarzyć się z omówionym przedtem przez nas Sketchem.

Okazuje się jednak, że często nawet osoby pracujące na co dzień z Adobe XD podczas 

tworzenia stron internetowych lub aplikacji mobilnych nie wykorzystują w pełni 

potencjału tkwiącego w aplikacji. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie 

dziesięciu trików dla użytkowników urządzeń Apple, które mogą usprawnić i przy-

spieszyć codzienną pracę.

1 — Mockupy w Adobe Comp
Z użyciem aplikacji mobilnej na iOS — Adobe Comp możesz przygotowywać proste 

mockupy oraz wireframe’y — na przykład podczas spotkania z klientem. Do głów-

nych zalet tego rozwiązania należy szybkie i intuicyjne prototypowanie z użyciem 

palca lub rysika, a obsługa jeszcze zyskuje po zapoznaniu się z przypisanymi gesta-

mi. Mimo tego, że Adobe Comp nie pozwala na eksport bezpośrednio do Adobe XD 
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— możesz eksportować projekt do Illustratora, a następnie skopiować i wkleić do 

Adobe XD, by uzyskać możliwe do edytowania, wektorowe kształty.

2 — Importowanie wektorów z Photoshopa
Jeżeli chcesz przetransportować bitmapy pomiędzy Photoshopem i Adobe XD  

— wystarczy zaznaczyć dany element w Photoshopie, wcisnąć Cmd + Shift c, a następ-

nie Cmd + v w Adobe XD. Możesz też eksportować warstwy wektorowe z Photoshopa 

poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na warstwę i zaznaczenie „kopiuj SVG”, 

a następnie wklejenie w XD.

3 — Dziel się prototypami i przypinaj komentarze
Z Adobe XD możesz uzyskać natychmiastowy feedback od innych osób pracujących 

nad projektem. Wystarczy skopiować i przesłać link współpracownikom albo użyć 

osadzonego kodu, by umieścić go na Dribble albo Behance. Użytkownicy, którzy 

otrzymają link, mogą umieszczać i przypinać komentarze w konkretnym miejscu 

w prototypie.

4  — Linie pomocnicze
W Adobe XD nie znajdziesz takich linii pomocniczych jak w Photoshopie, ale auto-

matyczne linie pomocnicze pojawiają się podczas przesuwania elementów celem 
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lepszego umieszczenia ich w odpowiednim miejscu. Czasem jednak może się 

zdarzyć, że obiekt przesunie się za daleko. Wystarczy, że podczas przesuwania 

elementu wciśniesz Cmd, by chwilowo wyłączyć automatyczne linie pomocnicze.

5  —  Trik związany z wielkością fontu
Możesz zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar fontu, przesuwając niewielki, okrą-

gły element na dolnej części obramowania pola tekstowego. Pole tekstowe musi 

mieć „point type”, czyli zostać utworzone pojedynczym kliknięciem myszy, a nie 

przeciągnięciem. Każde pole tekstowe może zawierać substyle z innymi właściwo-

ściami tekstu, takimi jak kolor czy pogrubienie. Dodatkowo gdy skopiujesz dowolny 

tekst i wkleisz go bezpośrednio do Adobe XD — pole tekstowe zostanie utworzone 

automatycznie.

6  —  HEX
W oknie wybierania koloru używaj wartości szesnastkowych, by uzyskać konkret-

ny kolor. Możesz wpisać pojedynczą literę lub cyfrę, jak na przykład #f, by uzyskać 

wynik #ffffff lub użyć 2—3 liter/cyfr dla innych wyników.

7 —  Kopiowanie obrazów i maski
Możesz przeciągnąć i upuścić obrazki bezpośrednio do Adobe XD — z Findera albo 

nawet ze strony internetowej. Oprócz tego możesz również upuścić obrazek na 

dowolnym kształcie, aby go wypełnić. W niektórych przypadkach możesz prefero-

wać maskowanie części grafiki. Pamiętaj, że ta maska jest aplikowana z warstwy na 

wierzchu w sposób niedestruktywny.
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8 —  Repeat Grid 
Użyj opcji Repeat Grid (Cmd + R), aby duplikować jedną grupę lub warstwę. Potem 

rozszerz obszar horyzontalnie albo wertykalnie, aby wykonać kopie. Możesz ustawić 

margines, przełączając się między kopiami. Niekiedy możesz również wykorzystać 

Repeat Grid do operacji takich jak tworzenie ikon. Pamiętaj, że możesz również 

ustawić ujemne wartości marginesów, aby uzyskać skomplikowane wzory przez 

nakładające się kształty.

9 — Pozbywanie się Repeat Grid
Czasem praca z Repeat Grid niekoniecznie jest optymalnym rozwiązaniem. Zdarzają 

się sytuacje, w których możesz chcieć użyć grida, aby skopiować elementy, i wyłą-

czyć tę funkcję, klikając Cmd + Shift + G w celu dalszej edycji.

10 —  Symbol Overrides
Symbole to reużywalne elementy w Adobe XD. Możesz użyć wielu instancji, na 

przykład przycisku, a potem zmienić jedną z nich i wszystkie pozostałe zostaną 

zaktualizowane. Dobrą praktyką jest używanie symboli w Twoich Style Guides.

Naturalnie, Adobe XD kryje w sobie znacznie więcej prostych, ciekawych funkcji, 

które mogą usprawnić codzienną pracę. Z pewnością dobra znajomość tej aplikacji 

zaowocuje znacznym przyspieszeniem i ułatwieniem projektów związanych z UX/

UI designem, takich jak tworzenie aplikacji mobilnych czy prototypowanie.

Uwaga!
Specjalnie dla Czytelników mamy 15% rabatu na kurs Adobe XD i Muse. 

Kod: MOJMAC należy wpisać w pole „Chcę zrealizować Kartę podarunkową” na stronie 

zakupu kursu. Kupon będzie ważny do 28 lutego.

Artykuł powstał 

przy współpracy 

z eduweb.pl wy-

dawcą kursów 
z dziedziny 
UX oraz UI.

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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PRODUKTYWNOŚĆ  
ZA POMOCĄ  
„PRZECIĄGNIJ I UPUŚĆ”

JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Odkąd poznałem w 1991 roku komputery Apple, a było to za czasów, gdy ich OS 

nosił prostą i znaczącą nazwę: System 7, poczułem potęgę graficznego interfej-

su użytkownika oraz myszy. Choć w domu używałem wtedy Amigi, której system 

w wielu kwestiach prześcigał Apple (np. w wielozadaniowości i automatyzacji), 

a mysz posiadała dwa klawisze, to interfejs użytkownika Macintoshy nie miał sobie 

równych. Jedną z jego możliwości był „drag&drop”, czyli po naszemu „przeciągnij 

i upuść”. Tak pokochałem tę funkcję, że nadal wolę zarządzać plikami, przenosząc 

je za pomocą myszy, niż z użyciem klawiszy i „schowka”.

Wraz z rozwojem systemów rozwijały się również możliwości Drag&Drop. Przytoczę 

kilka z moich ulubionych zastosowań tej metody.

Otwieranie dokumentu w konkretnej aplikacji. Najłatwiej jest to osiągnąć, prze-

ciągając dokument na ikonę programu. Nie ma znaczenia, czy znajduje się ona 

w Docku czy np. w teczce Aplikacje. Jeżeli program obsługuje dany plik, to po trafie-

niu w ikonę zmieni ona kolor, a po puszczeniu guzika myszy (czy gładzika, którym 

się od lat w zasadzie wyłącznie posługuję) program otworzy przenoszony dokument.

Dodawanie plików do dokumentów. Tu warto poeksperymentować, bo sposób obsłu-

gi jest określany przez programistę i może być różny. Bardzo często gdy chcę dodać 

do dokumentu obrazek, po prostu przeciągam ikonę pliku graficznego na okno 

programu. W niektórych programach można od razu precyzyjnie umieścić plik 

w docelowym miejscu dokumentu.

Przenoszenie fragmentów tekstu. Czasem wystarczy zaznaczyć tekst, aby móc go 

„wyrwać” i przenieść w inne miejsce tego samego dokumentu lub do innego okna. 
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Bywa to wyjątkowo wygodne i szybkie, gdy przenosimy tekst np. pomiędzy polami 

arkusza kalkulacyjnego czy bazy danych. Sprawdza się też przy kopiowaniu tekstów 

w Wiadomościach. Zaznaczamy tekst, „szarpiemy” go i przenosimy na przykład do 

innej konwersacji, aby móc go uzupełnić i wysłać.

Eksport danych. Często tworzę sobie na biurku folder gdzieś w rogu ekranu i wrzu-

cam za pomocą gładzika (myszy) do niego fotografie wprost z aplikacji Zdjęcia. 

Pojedynczo lub stadami.

W zasadzie większość elementów z dokumentu daje się przenosić za pomocą kurso-

ra pomiędzy oknami lub zmieniać kolejność czy ułożenie w oknie. Oczywiście, jak 

wspominałem, wiele zależy od aplikacji.

Ważna podpowiedź: gdy chcemy przenieść coś z innego okna, które jest zakryte 

częściowo przez okno docelowe, wystarczy podczas przenoszenia (łapania za obiekt) 

użyć klawisza cmd. Dzięki temu okno, z którego pobieramy element, nie wysunie 

się na wierzch i nie zasłoni okna docelowego. Podobnie gdy chcemy przesunąć 

okno znajdujące się częściowo pod innym, wystarczy, że podczas przesuwania (lub 

zmiany jego rozmiarów) wciśniemy klawisz cmd.

Na koniec jeszcze jedno przypomnienie o możliwościach duetu strzałka i klawisz 

cmd. Czasem na belce ekranu kolejność ikon, które się tam znajdują, nie jest dla 

nas odpowiednia. Właśnie wciskając cmd, możemy je przenosić za pomocą myszki. 

Gdy jakaś ikona wydaje nam się zbędna, po prostu wyciągamy ją z belki, aby się jej 

pozbyć.

Zachęcam do eksperymentów z gładzikiem (myszką) i kursorem. Często można 

odkryć przydatne i zaskakujące możliwości.



https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/

	Nowości sprzętowe
	Przegląd aplikacji macOS
	Wywiad 
z Jakubem Ujejskim
	HomePod to powrót 
do korzeni firmy Apple
	TRZECIA PÓŁKULA
	Produktywność. 
Pro i kontra
	Korzystanie 
z Dashboard 
przy pomocy VoiceOver
	PRZEGLĄD PRODUKTÓW
DLA PRODUKTYWNYCH
	50 aplikacji
DLA produktywnośCI
	Niech Sieć 
pracuje dla Ciebie
	The Room: Old Sins
	Unclutter
	TRELLO. Potraktuj 
swój czas jak projekt
	Koogeek 
SmartSocket
	LOGITECH CRAFT
	Xtorm XB203
	10 trików 
związanych z Adobe XD
	Produktywność 
za pomocą 
„przeciągnij i upuść”

	Przycisk 4: 
	Przycisk 7: 
	Przycisk 2: 
	Strona 4: Off



