


TL
-P
B2

60
0

BA
N

K 
EN

ER
G

II

BS
10
01

G
ŁO

ŚN
IK

https://przyspieszwifi.pl


03TESTY 03SPIS TREŚCI

07

APLIKACJE

10

SIRI, BIG DATA I... 

39

PORADY DLA IW
ORKS 

INFORMACJE

OPINIE

TEMAT MIESIĄCA

10 SIRI, BIG DATA I POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Jędrzej Fulara

07 NOWOŚCI SPRZĘTOWE 
Redakcja MMM

14 NIKT NIE CHCE KOŃCA FACEBOOKA 
Przemysław Marczyński

17 DOSTĘPNOŚĆ PAKIETU IWORK... 
Piotr Witek

TWITTER FACEBOOK

08 PRZEGLĄD APLIKACJI  
Redakcja MMM

21 JAK DRUKOWAĆ DOKUMENTY...
Redakcja MMM

26 DLACZEGO IWORK 
Jaromir Kopp

31 MARCOWE NOWOŚCI W IWORK 
Jaromir Kopp

34 JAK UŻYWAĆ IWORK NA WINDOWS 
Jaromir Kopp

39 PORADY DLA IWORKS 
Redakcja MMM



04TESTY 04SPIS TREŚCI

91

1PASSW
ORD 7

96

IPAD 9,7" 2018 

116

SZYBKI EPISANIE...

RECENZJE

TESTY

PORADY

TWITTER FACEBOOK

82 MOTORSPORT MANAGER 2 
Maciej Winiarski

87 PRINTOPIA 
Jaromir Kopp

91 1PASSWORD 7 
Przemysław Marczyński

96 IPAD 9,7" 2018 
Artur Jopek

103 TP-LINK DECO M5
Przemysław Marczyński

107 TANIA KAMERKA O DUŻYCH... 
Robert Wojno

112 JAK ZOSTAĆ DEWELOPEREM HOMEKIT 
Jaromir Kopp

116 SZYBKIE PISANIE W MACOS I IOS 
Przemysław Marczyński



05REDAKCJA

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

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

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

adres: ul. Klonowa 33, 26-200 Końskie 

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

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

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

informacje są chronione prawami autorskimi i nie mogą być rozpowszechniane  

bez zgody autorów. 

SKŁAD REDAKCJI 
Redaktor naczelny: Przemysław Marczyński 

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

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

Piotr Witek, Marek Szlachta, Robert Wojno, Łukasz Banaszak, Robert Poczekaj, 

Maciej Winiarski.

Współpracownicy: Krzysztof Radzikowski, Sebastian Kończak.

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

TWITTER

NUMER ISSN: 
2392-3156

CREATIVE DIRECTOR
Darek Niedźwiedź

MANAGING ART DIRECTION 
Olga Antkiewicz

SKŁAD MAGAZYNU
Digipub

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

               KOREKTA 
                    Artur Czesak (www.dobryslownik.pl)

FACEBOOK

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


06NA WSTĘPIE

Zastanawiam się, dlaczego 
wśród użytkowników sprzętu Apple
ciągle pokutuje przekonanie, że jedyny słuszny pakiet biurowy pochodzi od 

Microsoftu. Zapewne powiesz mi o makrach z programu Excel, które pomagają Ci 

w pracy. Drugi argument to kompatybilność dokumentów w edytorze Word. Jeśli 

na pierwszy argument mogę rozłożyć ręce i powiedzieć, że faktycznie nic nie da 

się tu zrobić, to w kwestii otwierania dokumentów przez iWork dzieją się napraw-

dę niezwykłe rzeczy pozwalające w ogromnej większości spokojnie pracować na 

dokumentach z edytora tekstu Microsoftu. Dalej widzę już tylko przewagę aplikacji 

biurowych Apple, zaczynając od ważnego atutu — ceny. iWork jest darmowy, działa 

szybko i zaskoczy Cię możliwościami tworzenia dokumentów. Dodatkowo każdy 

z użytkowników macOS i iOS ma go na swoim komputerze i iPadzie czy telefonie. 

Praca mobilna i łatwość przygotowywania świetnie wyglądających prezentacji, 

wykresów i broszur jest tu niepodważalna. Razem z macOS otrzymujemy wyjąt-

kowe programy, które bez żadnych dodatkowych kosztów mogą stać się naszymi 

podstawowymi narzędziami w pracy i szkole. Dziś chcemy przybliżyć Wam te 

programy, skłaniając równocześnie do sięgnięcia po aplikacje Pages, Numbers 

i doskonały Keynote.

Przyjemnej lektury wśród wyjątkowych treści życzy 

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

LaCie DJI Copilot

The Button

Woodcessories Ecocase Cevlar
Stylowy wygląd i niezrównana wytrzymałość. Firma 

Woodcessories wprowadza drewniane etui dla iPho-

ne’a, które mają  być trwalsze niż stal. Tajemnica 

tego etui tkwi w wykorzystaniu kewlaru do produk-

cji obudowy. Każdy egzemplarz to niepowtarzalna 

konstrukcja, charakteryzująca się wyjątkową struk-

turą użytego drewna. Etui są dostępne na wszystkie 

modele iPhone’a od modelu 6 do X.

www.woodcessories.com

Nowy dysk LaCie pozwala na wykonanie kopii 

danych bez potrzeby podłączania go do komputera. 

Wystarczy wpiąć do dysku kartę SD lub telefon, aby 

automatycznie zapisały się informacje na 2 TB prze-

strzeni dyskowej DJI Copilot. Dysk świetnie sprawdzi się 

w terenie, gdzie nie mamy ze sobą komputera. Użytkownicy 

dronów oraz fotograficy pracujący w plenerze powinni docenić 

to rozwiązanie. Dysk posiada bogate wyposażenie. W pudełku znaj-

dziemy przewody USB oraz Lightning do podłączenia telefonu. 

www.lacie.com

Długo wyczekiwane akcesorium do HomeKita 

trafia do sprzedaży. The Button firmy Fibaro 

pozwala obsługiwać elementy inteligent-

nego domu poprzez naciśniecie przycisku. 

Użytkownik może skonfigurować trzy sper-

sonalizowane akcje lub sceny w HomeKit. Dzięki 

temu kontrolerowi „obsługa” elementów cyfrowego 

mieszkania nie wymaga od nas używania telefonu 

i aplikacji Dom.

www.fibaro.com

https://www.woodcessories.com
https://www.lacie.com/gb/en/products/dji-copilot/
https://www.fibaro.com/pl/products/the-button/
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Przegląd aplikacji
PDFpen 10
PDFpen to jeden z  najstarszych programów do 

edycji plików PDF na macOS. Nowa wersja przy-

nosi wiele zmian w narzędziach do precyzyjnego 

przemieszczania obiektów w  plikach oraz ich 

edycji. Aplikacja firmy Smile pozwala umieszczać 

nagłówki i stopki w dokumentach. Osoby pracują-

ce z dużą ilością plików PDF będą mogły korzystać 

z funkcji OCR w wielu dokumentach równocześnie.

CENA: 74,95 $

www.smilesoftware.com

Skanowanie dokumentów iPhone’em jeszcze nigdy nie było 

tak proste. Za jednym dotknięciem ekranu będziemy mogli 

zarchiwizować nasze papierowe dokumenty w wysokiej jako-

ści i przesłać je automatycznie do usług w chmurze: iCloud, 

Dropbox, Evernote i wielu innych. Program oferuje możliwość 

skanowania wielu stron do jednego pliku PDF. Już w aplika-

cji Scanbot będziemy mogli dodać notatki do pliku. Skaner 

wspiera rozpoznawanie tekstu OCR.

CENA: darmowy / 32,99 wersja Pro 

www.scanbot.io

Przepełniony dysk? Aplikacja DiskDrill pomoże 

nam zlokalizować, jakie dane zajmują najwięcej 

miejsca, i zrobić odpowiednie porządki. Program 

w wyjątkowo ciekawy sposób przedstawia pliki, 

które skutecznie obciążają dysk i w pozwala na 

łatwe dotarcie do nich. Wersja 4.5 aplikacji wspiera 

nowy system plików APFS w macOS. 

CENA: 10,99 €

www.daisydiskapp.com

Scanbot 7

DiskDrill 4.5

https://smilesoftware.com/PDFpen/
https://scanbot.io/
https://daisydiskapp.com/
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SIRI, BIG DATA  
I POLITYKA PRYWATNOŚCI 
JĘDRZEJ FULARA
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Kilka dni temu zespół Siri w Apple poznał swojego nowego szefa — jest nim John 

Giannandrea, ekspert od sztucznej inteligencji i architekt Asystenta Google, który 

pracował dla technologicznego giganta z Mountain View ponad siedem lat. W tym 

czasie udało mu się zintegrować w ramach systemu Google różne elementy big data 

i sztucznej inteligencji, dzięki czemu możliwe stało się stworzenie inteligentnego 

asystenta. Teraz Apple ma nadzieję zrobić to samo z Siri.

Siri wciąż dwa kroki  
za Alexą i Google Assistant
Nie ma wątpliwości, że firma z Cupertino ma już wszystkie narzędzia, by pobić 

dotychczasowego lidera na rynku inteligentnych systemów — Asystenta Google. 

Jednak do ich pełnego wykorzystania jest jeszcze daleko. Siri w dalszym ciągu nie 

potrafi bowiem robić rzeczy, które konkurencyjne produkty już dawno opanowały. 

Mowa tu między innymi o aktywnym uczestnictwie w różnego rodzaju grach czy 

efektywnym rozpoznawaniu głosów i języków.

Zakres dostępu do danych  
a wykorzystanie potencjału big data
Największym problemem przy rozwijaniu możliwości Siri nie są kłopoty ze sprzę-

tem (choć i w tym zakresie pojawiają się trudności związane z integracją systemu na 

różnych urządzeniach), a zaangażowanie firmy w ochronę danych użytkowników. 
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Wyzwanie dla Apple’a wynika bowiem z tego, że cały mechanizm machine lear-

ningu wykorzystywanego w inteligentnych asystentach oparty jest na dostępie do 

zagregowanych baz danych. Tam jednak, gdzie Google i Amazon używają do budo-

wania algorytmów uczenia maszynowego informacji bezpośrednio pozyskanych 

od konkretnego użytkownika, Apple do nauczania Siri wykorzystuje dane znacznie 

bardziej zabezpieczone. Oznacza to, że osobiste interakcje z Siri pozostają tylko na 

wybranym telefonie, a wszelkie dane zbierane centralnie przez Apple są mieszane 

z losowym „hałasem”, który sprawia, że poszczególne informacje stają się anoni-

mowe. Dzięki temu niemożliwe jest zidentyfikowanie konkretnego użytkownika na 

podstawie informacji pobranych z baz Siri.

W efekcie jednak system Apple 
ciągle pozostaje w ogonie technologicznego wyścigu. Systemy Google’a czy Amazona 

dostają bowiem stałą porcję danych, na których mogą ćwiczyć swoje sieci neurono-

we i stosunkowo szybko „uczyć” inteligentnych asystentów nowych umiejętności, 

Apple zaś ma w tym zakresie zdecydowanie bardziej utrudnione zadanie. Firma 

z Cupertino podkreśla jednak, że mimo większych trudności tworzenie mechani-

zmów uczenia maszynowego na zabezpieczonych danych nie jest niemożliwe. Jeśli 

bowiem wiele osób przesyła te same dane, hałas, który został dodany, może zostać 

uśredniony względem dużej liczby punktów danych, zaś Apple może zidentyfiko-

wać, kiedy pojawiają się ważne informacje.
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W przypadku Asystenta Google dopóki nie zostanie wystosowana wyraźna proś-

ba o  zabezpieczenie danych, firma może dowolnie wykorzystywać interakcje 

z Asystentem w celu uczynienia go bardziej inteligentnym. Gdy się weźmie ten 

aspekt pod uwagę, nie dziwi fakt, że produkt Google jest na bardziej zaawansowa-

nym etapie wdrożenia niż inteligentny asystent Apple.

Głównym wyzwaniem dla Giannandrei na nowym stanowisku staje się zatem 

stworzenie systemu, w ramach którego big data będą umiejętnie wykorzystywane 

w uczeniu maszynowym, przy zachowaniu jednocześnie wysokich standardów 

ochrony danych użytkowników Apple.

Jędrzej Fulara — architekt i lider zespołu programistów w firmie Sparkbit, odpo-

wiedzialny za definiowanie założeń technologicznych firmy oraz projektowanie 

architektury dla kluczowych klientów.

Ekspercką wiedzę i doświadczenie zdobywał, pracując dla polskich dostawców 

oprogramowania oraz jako konsultant dla klientów brytyjskich i niemieckich. 

Zajmował się projektami obejmującymi obszary przetwarzania języka natural-

nego, sieci semantycznych i monitorowania danych w czasie rzeczywistym. 

Pracował również na Uniwersytecie Warszawskim, uczestnicząc w kilku euro-

pejskich oraz polskich projektach badawczych i grantach. Doktor informatyki 

Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie analizy statycznej kodu i weryfikacji 

oprogramowania.
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NIKT NIE CHCE 
KOŃCA FACEBOOKA
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Dbamy o naszą prywatność… — … — wybacz tę chwilę milczenia, ale musiałem 

zetrzeć uśmiech z twarzy. Dziś znów widziałem zdjęcia Twoich nowych felg. Czasem 

widuję Cię pod palmami, gdy opowiadasz mi o wakacjach. Nie wspomnę o tym, 

ile masz kotów, i że Twoje dzieci bardzo lubią rysować śmieszne domki. Wiesz,  

ile mogę się o Tobie dowiedzieć dzięki jednemu kliknięciu? Fakt, Facebook patroszy 

nas z prywatności, ale tylko tej, którą sami chcemy się dzielić.

Ktoś krzyknął…  
usuwajmy konta z Facebooka! 
Oni są źli, bo kradną nasze dane. Nie będę z tym polemizował, ale przecież sami je 

sprzedajemy. Może nie mamy świadomości, jaką kulę śnieżną, toczymy opowia-

dając o sobie. Spójrz mi jednak w oczy i powiedz, czy faktycznie chciałbyś zniknąć 

z Fejsa? Nie mógłbyś wzbudzać zazdrości znajomych, pokazując zdjęcia nowego, 

lśniącego auta. Pocieszę Cię… nie Ty jeden jesteś przeciw masowej akcji kasowania 

kont z tego serwisu. Stoją za tym miliony dolarów, które firmy inwestują w reklamy 

na tej platformie. A ta inwestycja musi się zwrócić.

Świat biznesu kocha Facebooka. Dotarcie z reklamą tak precyzyjnie jak dziś nie było 

jeszcze nigdy tak proste. Mieszkasz w Polsce, słuchasz hip-hopu, masz mercedesa. 
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Nasza reklama radioodbiornika z potężnym basem pasująca do niemieckiego auta 

będzie Cię nęcić już od rana zakupem w promocyjnej cenie. Ty i Twoi znajomi jeste-

ście całkowicie monitorowani. Tu należy podziękować mechanizmowi śledzenia 

Pixel od Facebooka, który mnie jako reklamodawcy powie, co i kiedy klikałeś i ile 

czasu spędziłeś na mojej stronie. Tacy giganci jak Ford, Samsung czy Microsoft 

wydają miliony, a nawet setki milionów dolarów na kampanie reklamowe.

Trudno mi  
sobie wyobrazić, 
że któraś z firm chciałaby zrezygnować z możliwości tak łatwej sprzedaży w sieci. 

Z drugiej strony jesteśmy my — użytkownicy, którzy nie mają czasu na spotykanie 

się z bliskimi i zostaje nam jedynie społeczność w internecie, gdzie możemy pochwa-

lić się naszymi nowymi błyskotkami. Już dawno zapomnieliśmy o prywatności. 

Dziś jedynym właściwym wspomnieniem jest zdjęcie, które publikujemy w sieci. 

Facebook skrzętnie wykorzystuje naszą próżność. O hasłach ochrony wolności 

w tym medium za kilka tygodni nikt już nie będzie pamiętał. Zbyt mocno kochamy 

siebie samych, a giganci biznesu wielbią nasze pieniądze. Wszystkich nas łączy 

Facebook. I tak już zostanie.
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DOSTĘPNOŚĆ PAKIETU 
IWORK W SYSTEMIE MACOS
PIOTR WITEK

© xb100

http://fotolia.com
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Najczęstszą obawą osób zastanawiających się nad przesiadką ze środowiska Windows 

na macOS jest niepewność, czy w nowym systemie będą oni mogli korzystać z jakie-

gokolwiek pakietu biurowego. A ponieważ przyzwyczajenie Polaków do MS Office 

momentami przypomina uzależnienie, do biurowego pakietu iWork produkcji Apple 

początkowo podchodzą oni z dużą dozą nieufności. Co więcej, podejrzliwość ta 

wzrasta proporcjonalnie do poziomu niepełnosprawności użytkownika, który nie 

wie, w jakim stopniu ten pakiet biurowy będzie dostępny dla niego samego, i jego 

technologii asystujących.

Na szczęście, w odróżnieniu od aplikacji biurowych tworzonych w Redmond, pakiet 

iWork jest w pełni bezpłatny, co każdemu użytkownikowi komputera z logo nadgry-

zionego jabłka daje możliwość prowadzenia nieograniczonych testów użyteczności 

i dostępności wszystkich aplikacji wchodzących w skład wspomnianego pakietu.

Pages
Jako edytor tekstu, zarówno do domowych, jak i biurowych zastosowań, aplikacja 

ta sprawdzi się doskonale. W tym miejscu należy podkreślić, że Pages jest w pełni 

dostępna dla systemowych technologii asystujących, wykorzystywanych przez 

osoby o specjalnych potrzebach. Nie ma więc większego znaczenia, czy ktoś posia-

da ograniczenia manualne, czy jest zupełnie niewidomy, na Pages nie tylko napisze 

treść prostego dokumentu, ale będzie też w stanie przygotować profesjonalnie 

sformatowany dokument elektroniczny. Co więcej, większość skrótów klawiatu-

rowych do złudzenia przypomina te z MS Word, więc nie tylko myszkujący będą 

usatysfakcjonowani.
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Numbers
Arkusze kalkulacyjne to wspaniały wynalazek, do którego nikogo przekonywać 

nie trzeba. Osoby o specjalnych potrzebach, przesiadające się z Windy na macOS, 

często mówią: „A w razie czego będę mógł/mogła korzystać z Arkuszy Google…”.  

To oczywiste, bo to fajne narzędzie, ale według mnie, powinniśmy jednak zacząć od 

sprawdzenia tego, co już posiadamy na dysku, czyli aplikacji Numbers. Osobiście 

uważam, że jest ona o wiele bardziej intuicyjna w obsłudze niż Excel, a do swego 

działania nie potrzebuje Internetu.

Dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami najważniejsze jest to, że jest to 

program w pełni dostępny dla technologii asystujących. Ponieważ jest to olbrzymi 

kombajn, miejscami można trafić na pewne potknięcia w obszarze dostępności, ale 

sprowadzają się one głównie do utrudnień, a nie błędów. Przykładem może tutaj być 

brak automatycznego anonsowania przez program odczytu ekranu VoiceOver treści 

połączonych komórek. Z ich zawartością oczywiście można zapoznać się w inny 

sposób, np. poprzez edytowanie takiej komórki.

Keynote
Kto tam jeszcze 10 czy 15 lat temu słyszał o prezentacjach? Pojawiały się one jedy-

nie na większych konferencjach i mało kogo interesowały aplikacje do ich obsługi. 
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Tymczasem dziś wszystko musi być odpowiednio zaprezentowane. Projekty w szko-

le, w pracy czy na studiach. Programy do tworzenia i odtwarzania prezentacji 

dla wielu osób stały się podstawowym narzędziem pracy na komputerze.

To samo dotyczy osób o specjalnych potrzebach, które na swych komputerach 

Apple na szczęście korzystać mogą z aplikacji Keynote. Piszę na szczęście, ponieważ 

program ten, tak jak pozostałe aplikacje z pakietu iWork, jest w pełni dostępny dla 

apple’owskich technologii asystujących. Dzięki temu osoby z różnego typu niepełno-

sprawnościami mogą swobodnie tworzyć oraz odtwarzać najróżniejsze prezentacje 

multimedialne.

iWork jako całość
Cały pakiet iWork stworzony został zgodnie z najlepszymi zasadami uniwersalnego 

projektowania. Oznacza to, że nikt z osób o specjalnych potrzebach nie powinien 

mieć żadnych problemów z wykorzystaniem któregokolwiek z jego elementów. 

Oznacza to również, że najczęstsza oraz jedna z największych obaw osób migrują-

cych do środowiska macOS jest zupełnie płonna. Oczywiście zawsze należy wziąć 

pod uwagę przyzwyczajenia wyniesione z wcześniejszych platform systemowych. 

Wydaje mi się jednak, że po dość krótkim czasie korzystania z nowego pakietu biuro-

wego bardzo szybko pojawiają się nowe przyzwyczajenia, a nasze stare odruchy 

niemal niezauważalnie odejdą do lamusa.

ZDJĘCIA:
str. 18, 19, 20
apple.com
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JAK DRUKOWAĆ DOKUMENTY  
Z IPHONE'A I IPAD'A

REDAKCJA MMM

Praca z dokumentami nierozerwalnie wiąże się z drukiem. W pakiecie iWork bardzo 

łatwo przygotujecie swoje pliki do druku. Nasuwa się jednak pytanie, jaką drukarkę 

kupić, by oprócz doskonałej jakości wydruku dobrze współpracowała z urządzenia-

mi firmy Apple. Specjalnie dla Was znaleźliśmy najciekawsze propozycje urządzeń 

drukujących. Dzięki nim Wasze dokumenty będą zawsze wyglądać dobrze nie tylko 

wersji cyfrowej, ale także drukowanej.

© jat306

http://fotolia.com
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CENA
1500,00 zł

WWW
oki.pl

OKI MC573DN
Szukasz kolorowego MFP, które nie tylko doskonale drukuje, ale też daje Ci 

możliwość dostosowania go do swoich potrzeb? Idealnie sprawdzi się tu OKI 

MC573dn oparte na otwartej platformie OKI sXP, dzięki której będziesz mógł 

łatwo zarządzać swoimi dokumentami. MC573dn to wysoka jakość, elastycz-

ność w zakresie obsługi nośników i intuicyjna obsługa, dzięki 7-calowemu 

kolorowemu ekranowi dotykowemu LCD. Funkcja druku mobilnego i podą-

żającego, a także opcjonalny moduł Wi-Fi ułatwiają bezpośrednie drukowanie 

z dowolnego urządzenia. Bezpłatne oprogramowanie OKI SENDYS Explorer 

LITE umożliwia konwersję dokumentów, a także ich dystrybucję i przesyłanie 

do wybranej lokalizacji, co zapewnia większą swobodę i elastyczność edycji, 

dostępu, drukowania, wyszukiwania i udostępniania plików. Technologia LED, 

wysokowydajne tonery, duplex i funkcje oszczędzające energię sprawiają,  

Wże MC573dn charakteryzuje się niskim całkowitym kosztem posiadania. 

https://www.oki.com/pl/printing/products/colour-multifunction/mc500series/mc573dn/overview/
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BROTHER  
DCP-L2532DW
Nowe, laserowe monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne Brother 

DCP-L2532DW zostało stworzone z myślą o środowiskach biurowych i biurach 

domowych. Dlatego zapewnia krótki czas przygotowania do pierwszego wydru-

ku oraz szybkie generowanie dokumentów, wynoszące 30 stron na minutę. Fani 

marki Apple będą mogli łączyć się z DCP-L2532DW mobilnie za pomocą funkcji 

AirPrint, co umożliwi łatwe drukowanie dokumentów w pełnej jakości z kompu-

tera Mac, telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch. Docenią oni również niski 

poziom głośności urządzenia, który podczas działania nie przekracza 50 dB,  

co pozwala na komfortowe drukowanie przy pełnej prędkości (jest to istotne przy 

tworzeniu dużej ilości dokumentów). Urządzenie jest wyposażone w podajniki 

papieru na 250 arkuszy i jest objęte 3-letnią gwarancją.

CENA
580,00 zł

WWW
brother.pl

https://www.brother.pl/printers/all-in-one-laser/dcp-l2532dw
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OKI C542DN
Drukarka OKI C542dn zaprojektowana została w odpowiedzi na potrzeby użyt-

kowników wymagających wysokiej jakości kolorowego wydruku i dużej wydajno-

ści przy niskim koszcie eksploatacji. Prędkość druku 30 str./min, rozdzielczość 

1200 × 1200 dpi gwarantująca idealne odwzorowanie kolorów, wygodny 7-calo-

wy, dotykowy ekran LCD, 1 GB pamięci RAM, duplex w standardzie, technologia 

LED, otwarta architektura OKI sXP, szereg proekologicznych rozwiązań takich jak 

tryb eko, głębokiego uśpienia czy tryb automatycznego wyłączania, do tego możli-

wość drukowania bezpośrednio z iPada, iPoda touch i iPhone, dzięki wykorzysta-

niu funkcji AirPrint oraz opcjonalnej karcie Wi-Fi umożliwiającej bezprzewodową 

i bezpośrednią komunikację pomiędzy urządzeniami. Jakość tę potwierdza do-

datkowa 3-letnia gwarancja OKI oraz dożywotnia gwarancja na sprawność listwy 

LED.

CENA
950,00 zł

WWW
oki.pl

https://www.oki.com/pl/printing/products/colour/a4/c500series/c542dn/index.html
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BROTHER  
PJ-763MFI
Brother PJ-763MFi to przenośna drukarka termiczna formatu A4, stworzo-

na z myślą o osobach mobilnych. Charakteryzuje się bardzo kompaktowymi 

rozmiarami — ma zaledwie 26 cm szerokości i waży ok. 480 g bez akumulato-

ra. Urządzenie posiada USB 2.0 oraz obsługuje standard Bluetooth. Umożliwia 

drukowanie m.in. z komputera Mac, telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch 

— wymagany jest iOS 5 lub nowszy. Drukarka charakteryzuje się wysoką 

prędkością druku — do 8 stron na minutę, a oferowana rozdzielczość wynosi  

300 x 300 dpi. PJ-763MFi może drukować zarówno na arkuszach A4, jak i na 

rolkach papieru. Urządzenie można opcjonalnie uzupełnić o akcesoria takie 

jak akumulator, zasilacze sieciowe, obudowy ochronne, zestawy montażowe 

do pojazdów i etui. PJ-763MFi jest objęty 3-letnią gwarancją.

CENA 2800,00 zł WWW brother.pl

https://www.brother.pl/printers/portable-printers/pj-763mfi
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DLACZEGO IWORK
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Obecnie wydaje się, że świat programów biurowych jest opanowany przez Office 

Microsoftu, którego wersje dla macOS często są trochę uboższe od odpowiedników 

na Windows. Warto przypomnieć, że kiedyś było inaczej. Excel najpierw powstał 

dla Macintoshy i to już w 1985 roku. Na Windows trafił dwa lata później. W 1991 roku 

mieliśmy polską wersję Excela dla System 7 (Mac). Word również pojawił się na Mac 

w 1985 roku, a na Windows dopiero w 1989. Potem nastał w Apple ogromny kryzys 

i Steve Jobs musiał prosić o dalszy rozwój Office dla Mac OS.

A teraz od kilku lat mamy własny pakiet aplikacji, często niestety niedoceniany. Czas 

to zmienić.

Co to jest iWork?
Jest to pakiet trzech programów i powiązanych z nimi usług. W zestawie mamy 

Pages (edytor tekstu, odpowiednik Worda), Numbers (arkusz kalkulacyjny, odpo-

wiednik Excela), Keynote (program do prezentacji, odpowiednik Power Point). 

Keynote powstał pierwszy, jako odpowiedź na zapotrzebowanie Jobsa. Potrzebował 

on do swoich prezentacji wydajnego i efektownego narzędzia. Tym wymogom nie 

sprostał Power Point.

Aplikacje są dostępne na macOS oraz iOS, ale dzięki iCloud z iWork można korzy-

stać na niemal wszystkich platformach.
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Dlaczego iWork?
Jest dostępny za darmo
Aplikacje można pobrać z Mac App Store oraz z App Store. Jeżeli nie mamy urządzeń 

Apple, to za darmo można używać iWork dla iCloud, który jest dostępny również na 

Windows. Możecie o tym przeczytać w artykule: „Jak używać iWork na Windows, jak 

założyć Apple ID”. Aplikacje Microsoft Office są płatne, a do tego za te same pieniądze 

otrzymujemy często gorsze ich wersje niż dostępne dla Windowsa, a teoretycznie 

darmowa wersja web Office jest wyraźnie okrojona.

Integracja z systemem i usługami
iWork bardzo dobrze wykorzystuje wszelkie usługi ekosystemu Apple. Dzięki iClo-

ud dokumenty są szybko synchronizowane pomiędzy urządzeniami. Oczywiście 

na komputerze nie ma żadnych przeszkód, aby przechowywać pliki lokalnie lub 

w innych usługach chmurowych. Podobnie na iOS, dzięki aplikacji Pliki i pełnej 

z nią zgodności programów iWork, można korzystać z zapisu lokalnie lub w usłu-

gach innych firm, które integrują się z aplikacją Pliki (One Drive, DropBox, Google 

Drive). Dużo o tym pisaliśmy w styczniowym wydaniu magazynu.

https://mojmac.pl/2018/01/22/nowy-numer-moj-mac-magazyn-poznajemy-ios-11/
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iWork jest ładny i przejrzysty
Gdy po dłuższej przerwie popatrzyłem na Office, to przeraziła mnie ilość funk-

cji i znaczków w menu. W tym gąszczu naprawdę trudno się odnaleźć, zwłaszcza 

początkującemu. iWork jest zrobiony inaczej. Funkcje są odpowiednio zebrane 

w grupy i dyskretnie schowane. Mamy do nich szybki dostęp, ale nie jesteśmy nimi 

przytłoczeni. Inną sprawą jest to, że iWork ma tych funkcji mniej. Jednak są one 

wystarczające do większości zastosowań w domu, edukacji, a nawet biurze.

iWork otwiera i zapisuje dokumenty Office
To jest jedna z większych zalet, ale i wad zestawu aplikacji biurowych od Apple. 

Zdecydowana większość dokumentów Office, jakie do mnie trafiają, udaje się otwo-

rzyć bez problemów. Są wśród nich oferty, notki prasowe, cenniki, zestawienia czy 

raporty, które muszę uzupełnić i odesłać w takim samym formacie. Udaje mi się to 

bez dodatkowego nakładu pracy w mniej więcej 90% przypadków. Czasem trafiają się 

dokumenty, w których trzeba ręcznie uzupełnić niektóre elementy. Czasem, w moim 

przypadku na szczęście sporadycznie, ale trafiają się dokumenty, z którymi iWork 

sobie nie poradzi. Najczęściej są to arkusze kalkulacyjne, w których użyto niedo-

stępnych w Numbers funkcji. Dokumenty Worda też czasem potrafią się rozsypać. 

Jednak jak już pisałem, większość plików daje się wymieniać w obie strony pomię-

dzy Office i iWork bez trudu, choć sporo zależy od specyfiki branży. Pamiętajmy też, 

że Office nadal miewa problemy sam ze sobą, a dokumenty otwierane i zapisywane 

na innych komputerach potrafią się od siebie różnić

Poza formatami Office prace z iWork można eksportować w postaci plików PDF 

i zależnie od aplikacji: rtf, tekst, epub, film (movie), HTML, obrazków, csv.
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Praca grupowa w czasie rzeczywistym
Ta funkcja w Office pojawiła się dopiero w tym roku i nadal pozostawia wiele do 

życzenia. W iWork wyszła już z wieloletniej fazy beta, a wygoda i szybkość, z jaką 

działa, jest zadziwiająca (zwłaszcza w zestawieniu z Office). Nad jednym dokumen-

tem może jednocześnie pracować nawet 50 osób. Zmiany są nanoszone niemal 

natychmiast. Oczywiście przy słabszym łączu i dodawaniu do dokumentu np. obraz-

ka 9 MB musimy chwilę poczekać, zanim ukaże się on na wszystkich urządzeniach. 

Przypomnę, że jednocześnie można używać macOS, iOS oraz iWork dla iCloud 

(przez www).

Inne funkcje chmurowe
Bardzo interesujące jest Keynote Live. Dzięki tej funkcji możemy odtwarzać naszą 

prezentację na wielu, nawet odległych urządzeniach również przez WWW, a w sali 

nie potrzebujemy projektora. Oczywiście działa Handoff i inne funkcje ułatwiające 

zachowanie ciągłości pracy przy zmianie urządzeń oraz wysyłanie plików, ale to 

już jest zaleta iCloud Drive.

Znacznie więcej o możliwościach iWork oraz o tym, jak z nich korzystać efektywnie, 

dowiecie się z artykułów tematu głównego tego wydania. Wiem, że wielu z naszych 

czytelników nie trzeba namawiać do używania iWork, jednak tych, którzy mają 

jakieś obawy, zapraszam do własnych eksperymentów z darmowym pakietem 

Apple. Niniejsze wydanie Mój Mac Magazynu, mam nadzieję, pozwoli na pokonanie 

obaw i przełamanie niechęci przed nieznanym.
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MARCOWE  
NOWOŚCI W IWORK
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Konferencja edukacyjna  
w marcu przyniosła kilka nowości
Za niektóre trzeba będzie zapłacić, ale sporo dostaliśmy za darmo. Tymi darmowy-

mi prezentami są aktualizacje wszystkich wcieleń iWork: na iOS, macOS oraz wersji 

webowej w iCloud.com.

Wydawałoby się, że najbardziej z nowości ucieszą się posiadacze iPadów, bo nowe 

wersje iWork dostały wsparcie dla Apple Pencil. I to prawda, ale w zasadzie we 

wszystkich funkcjach Apple Pencil można zastąpić, używając innego „rysika” lub 

nawet palca. Oczywiście za pomocą Apple Pencil adnotacje dodaje się szybciej, 

a dzięki rozpoznawaniu kąta pochylenia i siły nacisku ręczne rysunki są bogatsze.

W nowych wersjach na iOS 
możemy do dokumentów dodawać odręczne rysunki (za pomocą Apple Pencil lub 

innych rysików, a nawet po prostu palca), które w Keynote mogą być animowane 

tak jak inne grafiki. Dodatkowo możemy dodawać inteligentne adnotacje. Jest to 

funkcja, która swój debiut na iOS miała w pakiecie Office, teraz w końcu trafiła do 

iWork, ale ma tę przewagę, że adnotacje można też wprowadzać bez ołówka Apple.

To nie koniec nowości. Ciekawostką jest współpraca z usługą Box. W najnowszych 

wersjach iWork nad jednym dokumentem może pracować wiele osób, również gdy 

nie możemy lub nie chcemy używać iCloud Drive. Możemy zastąpić to wieloplat-

formową usługą Box.com.



33TEMAT MIESIĄCA

W dokumentach można zamieszczać galerie zdjęćwzbogacać je nowymi edyto-

walnymi kształtami, wprowadzono też więcej rodzajów wykresów, w  tym 

pierścieniowe. Dodatkowo pojawiła się funkcja automatycznego formatowania 

ułamków. Zmniejszanie wielkości dokumentów jest teraz pod większą kontrolą.

Każda z aplikacji również  
dostała własny pakiet udoskonaleń
W Pages można składać książki, które następnie zapisujemy w formacie EPUB. 

Dodano widok dwóch stron i możliwość wprowadzania rozkładówek.

Numbers ma znacznie udoskonalony import z popularnych plików CSV. Można 

wybierać różne znaki rozdzielające pola i zmieniać warunki importu dynamicznie. 

Pojawiło się też wyróżnianie warunkowe komórek na podstawie wyświetlanych 

w nich danych.

Keynote poza animacją ręcznych rysunków i grafik pozwala teraz na szybką zmianę 

formatu, a nawet całego wzoru prezentacji. Wygodne jest również dostosowywanie 

proporcji slajdów do prezentacji.

Najeży przyznać, że po dość długim okresie, gdy iWork dostawał tylko niezbędne, 

pielęgnujące aktualizacje, pojawiło się dużo interesujących nowych funkcji, które 

czynią ten darmowy i uniwersalny pakiet jeszcze atrakcyjniejszym.
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JAK UŻYWAĆ 
IWORK NA WINDOWS
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Okazuje się, że niewielu z nas wie o tym, że iWork wraz z jego aplikacjami: Pages, 

Numbers i Keynote, której użytkownicy PC zazdroszczą nam najbardziej, działa na 

Windows. I co ważniejsze, pakiet jest całkowicie bezpłatny!

Aby skorzystać z darmowych dobrodziejstw iWork, wystarczy przeglądarka WWW. 

Apple podaje, że iWork dla iCloud działa za pomocą przeglądarki na systemach 

Windows 7 i nowszych oraz macOS 10.9 i nowszych. Zalecana przeglądarka na 

Windows to Google Chrome 50 lub nowsza, ale iWork działa również przez Internet 

Explorer 11, Microsoft Edge i Firefox 27, lecz z pewnymi ograniczeniami. Więcej 

o wymaganiach technicznych: Systemy operacyjne i przeglądarki obsługiwane przez pakiet 
iWork dla iCloud. Moje własne eksperymenty potwierdzają, że najlepszym wyborem 

będzie Google Chrome. Działa zdecydowanie najszybciej i najsprawniej na PC.

Wymagane jest Apple ID
Poza w miarę nowoczesną przeglądarką, aby skorzystać z iWork na Windowsie, 

konieczne jest Apple ID. Jeżeli używamy urządzeń z jabłuszkiem (nadgryzionym) 

to na 99% je już mamy. Jest to nasz e-mail i hasło, którym logujemy się do więk-

szości usług, jak np. iCloud w iPhonie. Jednak Apple daje możliwość założenia ID 

również, gdy nie mamy sprzętu tej firmy. Przydaje się to właśnie, aby skorzystać 

z dobrodziejstw iWork na Windowsie. Konto względem założonego na Macu lub 

iPhonie (iPadzie) ma pewne ograniczenia, np. pojemność do 1 GB. Zostanie ona 

automatycznie zwiększona do 5 GB, gdy użyjemy tego ID do logowania na którymś 

z urządzeń Apple.

https://support.apple.com/pl-pl/HT201484
https://support.apple.com/pl-pl/HT201484
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Jak założyć konto Apple ID  
za pomocą przeglądarki WWW?
Wchodzimy na stronę www.icloud.com. Pod miejscem na login i hasło znajdujemy 

„Nie masz konta Apple ID” i klikamy „Utwórz je teraz”.

Wypełniamy formularz, podając nasz istniejący adres e-mail, który nie był wcześniej 

użyty dla Apple ID. Wymyślamy dobre hasło według podanych wymagań, podaje-

my nasze podstawowe dane oraz wybieramy trzy pytania i odpowiedzi, które będą 

użyte, gdy zapomnimy hasła. Wielkie i małe litery mają znaczenie. Na dole podaje-

my captcha, wysyłamy maila weryfikującego adres, podajemy kod, który nadszedł 

mailem od Apple, akceptujemy warunki i już możemy zalogować się do iCloud.com.

Jeżeli przeglądarka zaproponuje nam instalację iCloud dla Windows, warto z tej 

możliwości skorzystać. Jeżeli nie zrobimy tego teraz, można do instalacji powró-

cić w ustawieniach iCloud na WWW. Bardzo ułatwi to dostęp do plików, na których 

iWork dla iCloud będzie pracował.
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Uruchamiamy iWork
Gdy mamy Apple ID, wystarczy, że w przeglądarce na PC, najlepiej Google Chrome, 

wpiszemy www.icloud.com i zalogujemy się na swoje konto. W przeglądarce zoba-

czymy wszystkie dostępne w iCloud aplikacje. Ich zasób może być różny w zależności 

od tego, czy z konta korzystamy wyłącznie przez WWW, czy również w urządzeniach.

Na pakiet iWork składają się trzy programy: Pages (edytor tekstu), Numbers (arkusz 

kalkulacyjny) oraz Keynote (program do prezentacji). I ten ostatni może być najbar-

dziej wartościowy dla użytkowników Windowsa. Jego odpowiednik z pakietu Office, 

czyli Power Point wypada przy Keynote bardzo słabo, a odtwarzanie prezentacji 

nawet za pomocą WWW w Keynote jest znacznie atrakcyjniejsze. To ten program 

jest używany podczas prezentacji i konferencji Apple.

Na co pozwala iWork przez WWW?
Na bardzo wiele. Możemy edytować, dodawać obiekty, w tym zdjęcia (do 10 MB). 

Pliki mają ograniczenie wielkości do 1 GB. Jeżeli w dokumencie już znajdują się 

większe niż 10 MB zdjęcia, to nadal są widoczne. Możemy importować i eksporto-

wać pliki w formatach znanych z Office i pdf. Dodatkowo Pages pozwala na zapis 

do pliku książek elektronicznych epub.
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Ograniczenia, poza wielkością 
oczywiście, są, ale niezbyt uciążliwe
Wykresy 3D iCloud pokazuje jako 2D, ale nie są zmieniane. Po powtórnym otwar-

ciu w aplikacji nadal działają jako 3D. Plik może być jednocześnie edytowany przez 

maksymalnie 50 osób. Do tego dochodzą ograniczenia w edycji wyglądu warunko-

wego pól, równań i zakładek. Więcej o tym, czego nie można, dowiecie się podczas 

własnych eksperymentów, do czego zachęcam, lub ze strony Apple: Praca z plikami 

aplikacji Pages, Numbers i Keynote w witrynie iCloud.com.

Wysyłanie do innych osób  
dokumentów iWork
moim zdaniem jest bardziej uczciwe niż plików Office. Z iWork można skorzystać 

za darmo na większości platform. Wystarczy „zmusić” odbiorcę do założenia Apple 

ID, co jest znacznie prostsze niż założenie konta w microsoftowym live.com.

https://support.apple.com/pl-pl/HT202690
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Jak usuwać tło 
z obrazków w iWork
Często chcemy użyć jakiegoś zdjęcia lub grafiki w prezentacji czy doku-

mencie. Jednak czasem w naszej kompozycji przydaje się zdjęcie o innym 

formacie niż to, którym dysponujemy. Zamiast szukać dodatkowego progra-

mu do edycji zdjęć, można spróbować zrobić to bezpośrednio w aplikacji 

Pages, Keynote lub Numbers.

Mamy dwie opcje. Pierwszą jest kadrowanie. Zaznaczamy grafikę.  

Po prawej na górze klikamy „Format”, niżej zakładkę „Obrazek” i wybiera-

my „Edycja maski”. Możemy przyciąć obrazek i go ewentualnie powiększyć.

Druga opcja jest ciekawsza. Klikamy „Kanał Instant alfa”. Dalej wskazujemy 

kolor, w którego miejscu chcemy otrzymać przeźroczystość. Trzymając 

wciśnięty guzik, przesuwamy kursorem, aby zmienić zakres „wycięcia”. 

Kolorów można wybrać wiele. W miejscach, które wybraliśmy, będzie 

pojawiać się tło spod obrazka.
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iWork przez WWW 
dla wszystkich
Aplikacje iWork są dostępne za darmo dla iOS i macOS, jednak czasem 

możemy mieć potrzebę użycia którejś z nich na komputerze, gdzie nie są 

zainstalowane lub wręcz nie mogą być. Tak, mamy na myśli komputery 

z Windows!

O tym, jak używać iCloud na Windows znajdziecie w tym wydaniu cały 

artykuł, jednak warto o tym wspomnieć i tu, w poradach.

Wystarczy, że w przeglądarce Google Chrome 50 lub nowszej (najlepiej), 

Explorer 11, Edge lub Firefox 27 wejdziecie na stronę www.icloud.com 

i zalogujecie się na swoje konto. Wszystkie wasze dokumenty, które trzy-

macie w iCloud Drive, będą tam wraz z aplikacjami iWork. Inne pliki będzie 

można wczytać z dysku, a skończoną pracę zapisać na nim. Posiadacze 

konta w usłudze Box.cim również mogą korzystać z iWork za pomocą 

przeglądarki bezpośrednio w Box.

Teraz wiecie już, co robić, gdy kolejny raz dostaniecie dokument w .doc? 

Odeślijcie go w .pages z załączonym linkiem do naszego magazynu!
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Hasło  
i zabezpieczenia 
Wszystkie pliki zapisywane przez aplikacje pakietu iWork można zabez-

pieczyć hasłem. Jest to szczególnie ważne, gdy chcemy pracować nad 

dokumentem wspólnie. Choć i tak w iCloud jest stosowanie mocne szyfro-

wanie, to dodatkowe zabezpieczenie plików indywidualnym hasłem jest 

przydatne.

Aby ustawić hasło na macOS, wchodzimy w menu Plik -> Ustaw hasło.  

Na iOS w otwartym dokumencie pukamy w … (trzy kropki) i niżej w opcjach 

wybieramy również Ustaw hasło. W iWork dla iCloud (WWW) klikamy 

w ikonkę klucza (narzędzia). W urządzeniach wyposażonych w uwierzy-

telnianie biometryczne możemy je włączyć podczas otwarcia dokumentu. 

Wystarczy, że przy podawaniu hasła wybierzemy odpowiednią opcję,  

aby następnym razem przyłożyć palec lub spojrzeć na iPhone’a.
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Przywracanie  
dokumentów
W każdej chwili możemy wrócić do poprzednio zapisanej wersji doku-

mentu, przywrócić go, otworzyć jako kopię lub skopiować z niego wybrane 

elementy (macOS). Wystarczy, że wejdziemy w programie w menu Plik -> 

Przywróć do -> Przeglądaj wszystkie wersje. Pojawi się widok podobny 

do tego z Time Machine. Po prawej będziemy mogli „cofnąć się w czasie” 

i wybrać starszą wersję dokumentu. Po jej wybraniu (i wczytaniu, jeżeli 

dokument jest w iCloud Drive) mamy trzy możliwości. Możemy odtwo-

rzyć zamiast wersji obecnej (Odtwórz), jeżeli wciśniemy Alt, to możemy go 

odtworzyć jako kopię, a po kliknięciu miniaturki zostanie ona powiększona 

i będziemy mieli możliwość zaznaczenia i skopiowania poszczególnych 

elementów dokumentu.

Na iOS wchodzimy w Przeglądaj, dalej pukamy Zaznacz i wybieramy doku-

ment, a potem na iPhonie pukamy w ikonkę zegarka, a na iPadzie w Wersje.
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Sprawdzanie 
podejrzanych plików
Niestety nadal bardzo często wykorzystuje się dokumenty Office i makra 

w nich zawarte do infekowania komputerów. Część z tych ataków może się 

powieść nawet w Office dla macOS. Oczywiście lepiej nie otwierać podej-

rzanych dokumentów od nieznanych nadawców, ale również znane nam 

osoby mogą paść ofiarą ataku i rozsyłać „zawirusowane” pliki. Zwłaszcza 

jeżeli używają komputerów z Windows.

Jeżeli bardzo zależy nam na sprawdzeniu pliku, to możemy zaznaczyć 

go w  programie pocztowym i  nacisnąć spację, aby uzyskać podgląd.  

Nie powinno wydarzyć się nic złego. Również jeżeli otworzymy plik 

w  którejś z  aplikacji iWork, powinniśmy być bezpieczni. iWork nie 

rozpoznaje makr z Office, co często nastręcza problemów ze zgodnością,  

ale w tym przypadku jest zaletą.
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Inteligentne  
adnotacje
Wprowadzenie obsługi Apple Pencil było jedną z najczęściej podkreśla-

nych nowości w iWork. Dodawanie ręcznych uwag do tekstu i innych 

obiektów w aplikacjach iWork jest na razie w wersji beta, ale już dzia-

ła bardzo dobrze. Adnotacje nie są związane ze stroną dokumentu,  

lecz z tekstem lub obiektem. Dzięki temu przenoszą się wraz z nim.

Gdy jesteśmy użytkownikami ołówka Apple lub jego edukacyjnego odpo-

wiednika marki Logitech, to wystarczy, że w miejscu, gdzie chcemy dodać 

swoje uwagi, pukniemy nim i zaczniemy pisać (szkicować). Jednak gdy 

go nie mamy, to na iOS (bo tylko tam mamy możliwość swobodnego ryso-

wania) pukamy w … (trzy kropki) i wybieramy „Adnotacje inteligentne 

(Beta)”. Jeżeli wcześniej nie były używane w dokumencie, to od razu po 

tym możemy je zacząć dodawać. Jeżeli były, to możemy je ukryć, wyma-

zać lub edytować i dodawać dalej. Na dole ekranu mamy listę narzędzi  

do dyspozycji.
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Wspólna edycja 
dokumentów w Box
W najnowszej wersji iWork nie jesteśmy już uzależnieni od iCloud drive, 

gdy chcemy wspólnie edytować dokument z wielu lokalizacji, w gronie 

wielu użytkowników. Apple zdecydował się na dodanie obsługi Box.

Box.com jest systemem chmurowym pozwalającym na jednoczesną pracę 

nad dokumentami przez kilku użytkowników. Jest to dość popularna 

usługa, choć na razie nie w Polsce. Poza wspólną pracą nad dokumenta-

mi iWork Box pozwala na ich synchronizację. Aby było jeszcze ciekawiej, 

możemy edytować dokumenty on-line w przeglądarce dokładnie tak jak 

na iCloud.com, ale przez nasz konto w Box! Apple udostępnił webowe 

wersje swojego pakietu w Box bez konieczności posiadania konta iCloud.
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Maskowanie  
zdjęć
Nasze dokumenty wyglądają zdecydowanie lepiej, jeśli używamy w nich 

obrazów. Jednak nie zawsze chcemy skorzystać z całego zdjęcia. W sytu-

acji, gdy tło jest zbyt skomplikowane bądź zależy nam na użyciu tylko 

pewnego wycinka naszego zdjęcia możemy skorzystać z maskowania 

kształtem. iWork wykona taką operację dla nas i nie musimy wtedy posił-

kować się programem graficznym. Po dodaniu do prezentacji obrazka 

zaznaczamy go i wybieramy z menu Format/Obrazek/Maskuj kształtem. 

Następnie wybieramy interesujący nas kształt z listy, po czym dostoso-

wujemy rozmiar i położenie naszej maski na obrazku (używamy klawisza 

Shift, jeśli nie chcemy, by przy rozciąganiu zmieniły się nam proporcje). 

Tym sposobem w kilka sekund zamaskowaliśmy niepotrzebną część zdję-

cia. Mamy miejsce na ciekawy podpis, a nasz dokument zdecydowanie 

zyskał na przejrzystości.
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Korzystanie 
z linii pomocniczych 
Linijki i  linie pomocnicze to bardzo przydatna funkcjonalność znana 

z wielu popularnych programów Są one także dostępne we wszystkich 

aplikacjach pakietu iWorks. Pozwalają nam precyzyjnie dopasowywać 

wszelkie elementy naszych dokumentów. Mogą to być zdjęcia, tekst czy 

wykresy. Dzięki nim łatwo wyrównamy nasze obiekty względem siebie 

bądź środka dokumentu. Linie pomocnicze można swobodnie persona-

lizować w Preferencjach każdego programu, by ustalić widoczność czy 

kolor. Wystarczy wejść do menu Nazwa Programu / Preferencje i wybrać 

zakładkę Linijki. Po ustaleniu preferencji możemy kontrolować widocz-

ność naszych linijek i linii w menu Widok Pokaż linie pomocnicze i Pokaż 

linijki. W każdej chwili możemy dodać własną linię pomocniczą, prze-

suwając kursor na linijkę i „wyciągając”, przytrzymując klawisz myszy, 

kolejną linię pomocniczą.
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Dostosowywanie 
paska narzędzi 
Jeśli często korzystamy z programów zawartych w pakiecie iWork, szyb-

ko odkrywamy, które narzędzia w danym programie są dla nas kluczowe. 

Aby pracować wydajnie i szybko, warto je mieć zawsze pod ręką. W celu 

dostosowania paska narzędzi w  programach biurowych firmy Apple 

wystarczy wejść do menu Widok i kliknąć w Dostosuj pasek narzędzi lub 

kliknąć prawym klawiszem myszki w pasek narzędzi, by wyświetliła się 

ta sam opcja. Po jej uruchomieniu pojawia się panel zwierający wszelkie 

dostępne narzędzia, dzięki któremu będziemy mogli precyzyjnie dopaso-

wać dostępne narzędzia do naszych potrzeb. W miarę zaznajamiania 

się z programem możemy także pozbyć się tekstowych opisów 

ikon zawartych na pasku narzędzi, dzięki czemu zyskamy 

więcej cennego miejsca na pracę z dokumentem. By to 

uczynić, w sekcji Pokaż wybieramy z rozwijanego 

menu opcję Tylko ikona.
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Eksport plików 
do innych formatów 
Pewną niedogodnością w korzystaniu z parkietu iWork jest pewien brak 

kompatybilności jego dokumentów z innymi standardami. Nie jest to duży 

problem, ale może się nam zdarzyć sytuacja, w której będziemy potrzebo-

wali podzielić się zawartością naszego dokumentu z osobami pracującymi 

na innych systemach operacyjnych bądź na innym oprogramowaniu. 

iWork radzi sobie jednak z  tym problemem doskonale, gdyż posiada 

genialne narzędzie do eksportu naszych plików do popularnych formatów 

w każdym programie pakietu. Wystarczy wejść do menu Plik> Eksportuj 

do i będziemy mogli wybrać jedną z wielu popularnych dla konkretnego 

dokumentu propozycji konwersji. Dzięki temu w prosty sposób będziemy 

mogli wysłać nasz dokument osobom pracującym w innym środowisku 

programowym.
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Style  
w iWork
Tworząc dokumenty w pakiecie biurowym firmy Apple warto korzystać 

ze stylów. Są niezmiernie przydatnie nie tylko przy pracy w edytorze 

tekstu, ale także Keynote czy Numbers. Zawsze gdy formatujemy jakikol-

wiek tekst, warto zapisać swój własny styl dla każdego elementu naszego 

dokumentu. Dzięki temu raz formatując tekst czy tabelę poprzez wybór 

odpowiedniego kroju fontu, jego wielkości czy koloru, możemy te ustawie-

nia wykorzystywać dla dowolnie wybranego akapitu w naszym tekście bez 

potrzeby ponownego ustawiania tych wartości. Tworząc style dla każdego 

elementu struktury naszego dokumentu jak tytuły, podtytuły czy same 

bloki tekstowe, zyskujemy pełną kontrolę nad wyglądem naszego doku-

mentu i pewność, że zawsze będzie wyglądał bardzo dobrze i spójnie. 

W iWork możliwości zmiany stylów znajdziemy w zakładce Format.
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Zmniejszanie 
rozmiaru pliku
W erze dysków półprzewodnikowych każdy megabajt pamięci jest na 

wagę złota. Wiedzą to zwłaszcza właściciele dysków 128 GB. Mimo że pliki 

dokumentów iWork z natury nie zajmują zbyt wiele miejsca na dysku,  

to w przypadku, gdy będziemy w nich umieszczać pliki graficzne, filmy 

czy dźwięk, zwłaszcza w dużych rozdzielczościach, mogą się rozrosnąć 

do dosyć znacznych rozmiarów. Na szczęście jest na to bardzo proste 

rozwiązanie. We wszystkich aplikacjach biurowych firmy Apple jest dostęp-

na bardzo ciekawa funkcjonalność, która pozwala zmniejszyć objętość 

pliku bez utraty jakości naszych dokumentów. Znajdziemy ją w menu 

Plik> Zaawansowane> Zmniejsz rozmiar pliku. Jeśli zauważymy, że nasze 

dokumenty zajmują zbyt dużo miejsca w pamięci naszych komputerów, 

możemy dzięki tej sprytnej opcji bardzo szybko rozwiązać problem.
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Jak pozbyć się  
selektora szablonów
Pojawiający się przy każdym uruchomieniu programów z  rodziny 

iWork selektor szablonów z pewnością na początkowych etapach pracy 

z  programami jest bardzo przydatny. Możemy dzięki niemu poznać 

możliwości programu lub zainspirować się gotowymi wzorcami. Jednak 

z czasem zaczyna być dla niektórych z nas uciążliwy. Jak się go pozbyć? 

 To bardzo proste. Wystarczy w dowolnym programie pakietu iWork wejść 

w Preferencje i w zakładce Ogólne możemy ustawić tę opcję w sekcji 

Nowe dokumenty. Możemy wybrać konkretny ulubiony szablon albo pusty 

dokument. Po zatwierdzeniu tych opcji podczas ponownego uruchomie-

nia programu nowy dokument pojawi się już w wybranym przez nas 

szablonie. Dzięki temu nie będziemy tracili niepotrzebnie czasu na klika-

nie w ikonę z pustym dokumentem lub wybrany szablon.
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Jak upiększyć filmy  
i tworzyć animacje
Większość z  nas wie, że Keynote jest rewelacyjnym programem do 

prezentacji. Jednak można go też użyć do tworzenia animacji w filmach. 

Niejednokrotnie mamy potrzebę, aby w klipie przygotowywanym np.  

za pomocą iMovie umieścić animowany wykres, obrazki czy pojawiające 

się w imponujący sposób napisy. Z Keynote jest to proste.

Wystarczy, że stworzymy prezentację z elementami, które pojawiają się 

w zaplanowany dla filmu sposób, a następnie wejdziemy w menu Plik -> 

Eksportuj do -> QuickTime i wybierzemy odpowiedni dla naszych potrzeb 

format filmu. Możemy użyć filmu w projekcie, odpowiednio poprzycinać 

go lub nałożyć na inny klip z np. wyciętym kolorem tła (nawet darmowy 

iMovie ma taką funkcję). Eksport do filmu działa w macOS.
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Keynote Live  
(wspólne prezentacje)
Zdarza się, że w dobrze wyposażonej sali „komputerowej” nagle projektor 

odmawia posłuszeństwa lub okazuje się, że zapomnieliśmy „przejściówki” 

i nie ma się jak podłączyć. Innym razem osoby, którym chcemy zapre-

zentować nasz pokaz, są w odległych miejscach. Na szczęście jest na to 

sposób.

Keynote Live pozwala na jednoczesne odtwarzanie prezentacji na aż 

35 urządzeniach w sieci lokalnej lub nawet 100 rozproszonych, dostęp-

nych w internecie. Prezentacja może być odtwarzana na aplikacji Keynote 

dla macOS, iOS lub za pomocą przeglądarek www. Ważne: oglądający nie 

muszą mieć Apple ID ani tym bardziej się logować. Prezentację do wspólne-

go oglądania udostępnia się za pomocą linku, który możemy zabezpieczyć 

hasłem. Gdy prezentacja jest odtwarzana przez widzów za pomocą apli-

kacji, można na żywo, zdalnie stosować oznaczenia i „wskaźnik”.
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Próba  
prezentacji
Czasem chcemy przetestować, jak będzie wyglądał pulpit prezentera, 

gdy podepniemy iPhone’a, iPada lub Maca do monitora czy projektora,  

nie mając takiego pod ręką.

Pulpit prezentera można konfigurować, aby pokazywał bieżący slajd, 

następny (z notatkami lub bez) lub oba jednocześnie. Dodatkowo widzimy 

na nim godzinę lub czas prezentacji, informację o odtwarzaniu animacji 

i możliwości przejścia do następnego slajdu, a na iOS dodatkowo narzę-

dzia do oznaczania i „laserowy” wskaźnik.

Aby uruchomić prezentację „na próbę” w iOS, pukamy w … (trzy kropki) 

i wybieramy „Próba pokazu slajdów”. Na macOS tę funkcję znajdziemy 

w menu „Odtwórz”. Program zachowuje się wtedy tak, jakby miał podpięty 

dodatkowy monitor lub używał AirPlay czy Keynote Live.
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Dodawanie i nagrywanie  
ścieżki dźwiękowej
Do slajdów lub całej prezentacji można dodać dźwięk z pliku, lub własną 

narrację. Aby to zrobić, wystarczy, że po wybraniu slajdu, od którego ma 

się zacząć odtwarzanie, klikniemy „Dokument” i wybierzemy zakładkę 

„Dźwięk”.

Ścieżkę dźwiękową możemy dodać z pliku i określić, czy ma się odtworzyć 

raz, czy powtarzać w pętli. Można ją również przyciąć. Jednak bardziej 

interesujące może być nagranie własnej narracji. Będzie to przydatne, 

zwłaszcza gdy chcemy udostępnić prezentację w formie do własnego 

odtworzenia lub jako Keynote Live.

Nagranie narracji wygląda podobnie jak Próba prezentacji. Możemy  

to zrobić na macOS, wybierając w menu „Odtwórz”, „Nagraj pokaz slaj-

dów” lub z zakładki „Dokument”, „Dźwięk”. Gdy będziemy gotowi, klikamy 

w  czerwone kółeczko i  mówimy, zmieniając slajdy według potrzeb.  

Po nagraniu możemy sprawdzić jego efekt i ewentualnie przyciąć.
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Używanie iPhone’a  
jako pilota
Dynamiczne prowadzenie prezentacji nie jest możliwe, jeżeli jesteśmy 

uwiązani kablem do projektora. Na szczęście, korzystając ze sprzętu Apple, 

mamy na to sposoby. Pierwszy to używanie Apple TV podpiętej do ekranu 

i AirPlay z iPhone. Jednak wymaga to dostępu do szybkiej lokalnej sieci 

Wi-Fi.

Druga metoda to użycie iPhone’a. Należy na urządzeniu, które będzie pilo-

tem, uruchomić Keynote i puknąć w ikonkę iPhone’a z „Play”. Następnie 

uruchamiamy Keynote na macOS i w „Preferencje” wybieramy „Piloty” 

i wskazujemy naszego iPhone’a. W iOS pukamy w ikonkę z narzędziami, 

„Pozwalaj używać pilota” i znów w naszego iPhone’a. Na obu urządzeniach 

pojawi się kod. Po sprawdzeniu zgodności potwierdzamy. Za pomocą 

zegarka również możemy sterować prezentacją.

Podczas sterowania z iPhone’a widzimy slajdy, notatki i możemy używać 

zaznaczeń i „wskaźnika”.
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Notatki  
prezentera
Zamieszczanie wszystkich informacji, które chcemy omówić, na slajdach 

nie jest najlepszą praktyką. Zdecydowanie korzystniej jest wykazać się 

znajomością tematu, a prezentacji używać jako wsparcia w wystąpieniu. 

Jednak zawsze dobrze jest mieć przygotowane notatki, aby nie pogubić 

się i utrzymać rytm pokazu.

W Keynote notatki do slajdów włącza się na macOS w menu „Widok”, 

„Pokaż notatki prezentera”. Na iOS pukamy w … (trzy kropki) i włączamy 

„Pokaż notatki…”.

Podczas odtwarzania prezentacji na podłączonym monitorze przez AirPlay 

lub Keynote Live na ekranie urządzenia możemy poza widokiem slajdu 

(bieżącego lub następnego), włączyć widok notatek. Wystarczy kliknąć 

ikonę z dwoma slajdami. Również gdy używamy urządzenia z iOS jako 

pilota, możemy wygodnie i dyskretnie podglądać notatki.
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Łącza  
w prezentacji
Do tekstów i obiektów w prezentacji można dodawać łącza. Mogą to być 

linki to stron www czy adresy e-mail oraz oczywiście inne slajdy. Kliknięcie 

(puknięcie) w link lub obiekt z linkiem otworzy stronę www w przeglądar-

ce lub program pocztowy. Jest to najbardziej użyteczne w prezentacjach 

typu „Kiosk”. Jednak podczas prezentacji publicznej, bardziej przydatne 

mogą być łącza do innych slajdów.

Aby dodać łącze, wystarczy, że zaznaczmy obiekt i w macOS w menu 

„Format” wybierzemy „Dodaj łącze”. W iOS należy puknąć w obiekt i z menu 

kontekstowego wybrać „Łącze”. Dalej wybieramy rodzaj łącza. Jeżeli jest to 

slajd, to możemy przejść do konkretnego numeru, następnego, poprzed-

niego lub wrócić do ostatnio wyświetlanego.

Jeżeli chcemy dodać łącze do tekstu, to stanie się to automatycznie, gdy 

Keynote rozpozna poprawny link lub adres. Jeżeli link nie jest w tym miej-

scu przydatny, można go usunąć za pomocą menu.
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Motywy  
dla prezentacji
Keynote dostarcza nam wielu motywów prezentacji. Są one bardzo 

dobrym punktem, od którego można zacząć tworzenie własnego pokazu. 

Zawsze, gdy zaczynamy nowy projekt, możemy wybrać motyw przewod-

ni. Następnie, gdy dodajemy kolejne slajdy, Keynote proponuje nam wybór 

spójny z motywem.

Jednak możemy również zapisywać własne motywy do użycia w kolej-

nych prezentacjach. Może to być już istniejący motyw z np. dodanym logo 

firmy. Jeżeli chcemy zachować prezentację jako motyw, to w menu „Plik” 

wybieramy „Zachowaj motyw”. Jeżeli chcemy dodać ten motyw do palety, 

klikamy stosowną opcję.

Jeżeli chcemy wcześniej zapisany motyw dodać do palety, to klikamy 

w plik lub przesyłamy go na urządzenie z iOS (np. za pomocą AirDrop lub 

maila) i wybieramy „Dodaj do palety”.

Motyw gotowej prezentacji zmieniamy w menu „Plik”, „Zmień motyw” lub 

w iOS … „Ustawienia dokumentu”.
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Dodawanie  
przejść i animacji
Przejścia i animacje mogą być dodawane do całych slajdów lub obiektów. 

Animacja będzie dotyczyć obiektu, jeżeli jakiś jest zaznaczony, lub slajdu 

— w przeciwnym wypadku. Aby edytować animację, w macOS klikamy 

w „Animacja”. W przypadku obiektów możemy wybrać: wejście, akcję 

i wyjście. W iOS animację wybiera się po puknięciu w slajd lub obiekt, 

z menu kontekstowego.

Bardzo interesujące jest „Magiczne przejście”. Jeżeli na następnym slaj-

dzie znajdą się te same obiekty, to możemy je przesunąć w inne miejsca 

lub przeskalować, aby uzyskać płynną animację podczas przejścia.

W przypadku tekstu można wybrać jego pojawianie się po bloku, akapi-

cie lub wierszu. Mamy również kontrolę nad kolejnością pojawiania się 

obiektów oraz możemy wywoływać je ręcznie lub automatycznie po okre-

ślonym czasie. Z animacjami i przejściami warto poeksperymentować,  

bo jest to jeden z najmocniejszych atutów Keynote. 



63TEMAT MIESIĄCA 63TEMAT MIESIĄCA

Tworzenie  
książek EPUB w Pages
Jedną z nowości Pages ogłoszonych w marcu jest możliwość bezpośred-

niego tworzenia elektronicznych książek w popularnym zwłaszcza na 

iOS i macOS formacie EPUB. Aby „wydać” własną książkę, wystarczy,  

że podczas tworzenia nowego dokumentu wybierzemy najbardziej odpo-

wiadający nam szablon z tych przygotowanych dla książek.

W naszej elektronicznej książce możemy dodawać zakładki i prowadzące 

do nich linki, aby ułatwić nawigację. Gotowe dzieło wystarczy wyekspor-

tować do formatu EPUB. W macOS zrobimy to w menu Plik -> Eksportuj 

do -> EPUB. W iOS pukamy w … (trzy kropki), a w Pages na WWW w ikonkę 

narzędzi, dalej Eksportuj -> EPUB i wyślij lub kopiuj do iBooks.
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Śledzenie zmian  
i ich nadzorowanie
Podczas pracy nad dokumentem w pojedynkę, a zwłaszcza grupowo, bardzo 

przydatne jest śledzenie zmian. Funkcji można używać w Pages na macOS 

i iOS, nie jest dostępna przez WWW. Z tego powodu jeżeli udostępniamy 

dokument do pracy grupowej, to włączenie śledzenia zmian uniemożliwi 

edycję przez WWW.

Aby włączyć zmiany, wystarczy, że w Pages na macOS w menu Edycja 

wybierzemy Śledź zmiany. W iOS funkcję włącza się to, pukając w … (trzy 

kropki) i wybierając Śledź zmiany.

Zmiany są wyróżniane kolorem zależnym od użytkownika. Mogą być 

zatwierdzane, komentowane lub odrzucane. Widoczność zmian można 

wyłączyć. Do tekstu, w którym śledzimy zmiany, można dodawać wyróż-

nienia i komentarze również na macOS.
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Stosowanie  
nagłówków i stopek
Dokumenty wyprodukowane w  programie Pages możemy opatrzyć 

eleganckim nagłówkiem lub stopką. Ich dowolnie przez nas przygotowa-

na zawartość może pojawiać się na każdej stronie dokumentu. Możemy 

tam wstawić logo naszej firmy bądź informacje tekstowe. Może się tam 

znaleźć również numeracja stron lub bieżąca data. Aby dodać informa-

cje do nagłówka lub stopki, wystarczy najechać na górną lub dolną część 

dokumentu i ukażą nam się trzy prostokątne pola. Klikając na nie, może-

my je dowolnie modyfikować, wypełniając je tekstem czy obrazami. Jeśli 

nie chcemy, aby nasz nagłówek był widoczny na pierwszej stronie, wystar-

czy, że wejdziemy w kartę Dokument na pasku bocznym i w zakładce 

Sekcja znajdziemy pozycję Nagłówki i stopki zaznaczymy opcję „Ukryj 

na 1. Stronie” W tej samej karcie znajdziemy narzędzia pomagające nam 

w zarządzaniu numeracją stron naszego dokumentu. Dzięki przygoto-

waniu nagłówków i stopek nasze dokumenty będą wyglądały elegancko 

i profesjonalnie.
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Punktory  
i numeracja
Wielokrotnie w naszych dokumentach tekstowych będziemy posługiwać 

się listami, by wyliczyć konkretne elementy czy poprawić czytelność nasze-

go tekstu. W Pages możemy je tworzyć na trzy sposoby — z punktorami, 

numerami lub literami. Do wszystkich typów list możemy zastosować 

wcięcia, by ustalić ich wewnętrzną hierarchę. Nasze listy możemy bardzo 

swobodnie formatować, nadając im odpowiedni styl lub charakter. Możemy 

szczegółowo określić głębokość wcięcia zarówno punktora, jak i tekstu. 

Wybrać jego rodzaj kolor czy wielkość. By to uczynić, wystarczy w karcie 

Format odnaleźć sekcje Punktory i listy, a potem precyzyjnie dopaso-

wać wygląd naszej listy. Możemy nawet wykorzystać w tym celu własne 

obrazki. Następnie, aby nasze listy zachowały spójny charakter w całym 

dokumencie, możemy skorzystać ze stylów i łatwo stosować ustalone 

parametry we wszystkich listach w naszym pliku.
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Przypisy  
dolne i końcowe
Przypisy dolne i końcowe to bardzo ważny element dokumentów teksto-

wych. Wie o tym nie tylko poważny autor czy pracownik naukowy, ale także 

każdy uczeń czy student. Dzięki nim będziemy mogli wskazać czytelnikowi 

źródło naszej wypowiedzi lub dodać komentarz. Oczywiście w programie 

Pages bez większych przeszkód będziemy mogli dodać do naszego tekstu 

przypisy. Aby to uczynić, wystarczy udać się do menu Wstaw i kliknąć 

Przypis dolny lub z paska narzędzi kliknąć w ikonę Wstaw. Po tej opera-

cji nasz przypis znajdzie się w dolnej części strony naszego dokumentu. 

Możemy definiować ich wygląd, zmieniając rozmiar czy kolor fontu. Oprócz 

tego swobodnie dostosujemy nasze przypisy, zmieniając ich format czy 

numerację w Karcie Dokument i zakładce Przypisy dolne. Tam też można 

zmienić ich typ z dolnych na końcowe.
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Spis treści 
dla dokumentu
Spis treści to integralny element większego dokumentu. Pozwala czytelni-

kowi szybko odnaleźć poszukiwane treści i poznać układ tekstu. Program 

Pages pozwala na łatwe generowanie spisu treści. Przede wszystkim 

niezbędne jest odpowiednie zastosowanie stylów akapitowych, o których 

pisaliśmy kilka porad wyżej. Dzięki temu program będzie wiedział, które 

nagłówki uwzględnić w spisie. Potem sprawa jest już banalnie prosta. 

Wystarczy zaznaczyć kursorem miejsce, w którym mamy zamiar osadzić 

nasz spis, wejść w menu Wstaw i wybrać polecenie Spis treści. Potem 

musimy już tylko ustalić, czy będzie to spis treści dla całego dokumentu 

czy dla jego części. Następnie tak powstały spis treści możemy dowolnie 

sformatować nadając mu odpowiedni styl i wygląd. Spis będzie się automa-

tycznie dostosowywał do zmian w tekście, a po eksporcie do formatu PDF 

będzie aktywny i po kliknięciu na jego element przeniesie nas w odpo-

wiednie miejsce.
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Wstawianie  
wykresów
Imponujące wykresy nie są tylko domeną programu Numbers. Z powo-

dzeniem możemy je stosować i edytować w Pages. Dzięki temu będziemy 

mogli w prosty sposób przedstawić na wykresach nasze dane liczbowe 

w dokumencie tekstowym, na dodatek w bardzo atrakcyjnej wizualnie 

formie. By utworzyć i skonfigurować wykres w Pages, wystarczy klik-

nąć ikonę wykresu w Pasku narzędzi lub z menu Wstaw opcję Wykres, 

aby umieścić ten tryb prezentacji danych w dokumencie. Do dyspozycji 

mamy kilkanaście możliwości. Od klasycznych po trójwymiarowe i inte-

raktywne. Po wybraniu konkretnego typu możemy go osadzić w naszym 

dokumencie. Następnym krokiem będzie edycja danych, które zamierza-

my zaprezentować na naszym wykresie. Służy do tego niebieski przycisk 

pojawiający się tuż pod wstawionym wykresem. Możemy tam wprowadzić 

dane i ich oznaczenia. Oczywiście w karcie Format możemy szczegółowo 

dopracować wygląd naszego wykresu.
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Wzorce  
obiektów
Jeśli potrzebujemy oznaczyć nasze dokumenty znakiem wodnym na 

każdej stronie długiego dokumentu, a myśl wstawiania obrazka na każdej 

stornie jest dla nas nieakceptowalna, jest rozwiązanie. Pages pozwala 

nam łatwo przygotować taki plik. Przede wszystkim musimy dodać obraz, 

który planujemy wykorzystać jako tło i w oknie Inspektora zmniejszamy 

jego krycie tak, aby tekst, który naniesiemy na nasz obraz, był czytelny. 

Następnie wybieramy z menu Uporządkuj opcję Wzorce sekcji, a następnie 

Przenieś obiekt do wzorca sekcji. Dzięki temu nasz obiekt przenoszony jest 

na każdą stronę w danej sekcji dokumentu. Jeśli nie dodamy dodatkowych 

sekcji, dokument ma domyślnie tylko jedną sekcję. Jeśli chcemy zmienić 

krycie lub usunąć nasz znak wodny, musimy wyłączyć zaznaczanie obiek-

tów wzorca w menu Uporządkuj.
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Liczba wyrazów  
i inne statystyki
Generując nasze teksty w Pages, potrzebujemy czasem uzyskać dostęp 

do informacji związanych z naszą pracą. Warto wiedzieć, ile znaków czy 

wyrazów napisaliśmy. Apple nie rozpieszcza nas w mnogości parame-

trów mierzących nasze poczynania w edytorze tekstów. Na szczęście 

do podstawowych statystyk możemy mieć dostęp. Należy w  menu 

Widok kliknąć opcję Pokaż liczbę wyrazów lub skorzystać ze skrótu  

Shift + Cmd + W. Wtedy w dolnej części ekranu pojawi się minimalistyczny 

licznik. Po najechaniu na niego kursorem otrzymamy możliwość rozwi-

nięcia listy. Możemy wtedy poznać liczbę znaków, znaków ze spacjami, 

stron dokumentu czy akapitów. Informacje te powinny być wystarczające 

dla większości użytkowników i pozwolą kontrolować swój talent twórczy 

lub motywować się do dalszej pracy.
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Formatowanie  
komórek
Numbers, mimo nazwy, to nie tylko same liczby. W jego komórkach można 

umieszczać także inne formaty danych. Dzięki temu możemy wprowadzić 

do niego czysty tekst, waluty czy daty i godziny. Oczywiście Numbers auto-

matycznie wykrywa i formatuje komórki każdej tabeli, więc nie musimy się 

tym zbytnio przejmować. Jednak gdy chcemy zapanować nad sposobem 

ich wyświetlania bądź jeśli nasze dane nie zostały poprawnie rozpoznane, 

możemy je dostosować do naszych potrzeb. Na przykład przy wprowa-

dzaniu kodu produktu zaczynającego się od zera. Numbers potraktuje go 

jako zwykłą liczbę i automatycznie usunie początkowe zero. Trzeba mu 

wtedy zasugerować inne rozwiązanie. Aby to uczynić, wystarczy w karcie 

Format wybrać zakładkę Komórka. Tam możemy wybrać jeden z kilkuna-

stu typów danych. W zależności od wybranego formatu danych będziemy 

mogli swobodnie dostosować jego parametry. Są one inne dla każdego 

typu danych. Jeśli to okaże się niewystarczające, możemy również stwo-

rzyć własny typ tylko dla naszych potrzeb.
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Tworzenie  
własnego formatu
W Numbers możemy tworzyć własne formaty komórek w celu wyświe-

tlania liczb, tekstu, dat oraz wartości czasu. Utworzenie własnego formatu 

tekstu dla liczb może się okazać niezbędne wtedy, gdy chcemy używać 

arkusza w specyficznych sytuacjach. Możemy stworzyć odpowiednie regu-

ły, w których komórka po wprowadzeniu do niej konkretnej wartości będzie 

mogła wyświetlać stosowną etykietę. Dzięki temu będziemy mogli zadbać 

o to, by do naszego arkusza trafiały właściwe dane. Możemy na przykład 

ustalić, że po wpisaniu wartości mniejszej niż 20 pojawi się informacja 

„za mała liczba” lub przy formatowaniu kodu pocztowego bądź numeru 

telefonu możemy ustalić konkretny format liczb, a odstępstwa od normy 

korygować odpowiednia etykietą. Z pewnością każdy znajdzie jakieś zasto-

sowanie dla tej nader przydatnej funkcji. Nasze ustawienia możemy nazwać 

i zapisać, tak aby móc z nich skorzystać później w danym pliku.
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Przenieś  
wiersz lub kolumnę
Dane w arkuszu kalkulacyjnym są zorganizowane w postaci kolumn, 

którym nadano literowe oznaczenie i numerowanych wierszy. Dzięki 

temu szybko i łatwo możemy lokalizować zawarte w komórkach wartości 

i kontrolować wprowadzane dane. Co zaś, jeśli okaże się, że popełnili-

śmy błąd i jedna z naszych kolumn lub wiersz powinien zmienić swoją 

lokalizację? Na dodatek cała tabela jest już naszpikowana formułami 

obliczeniowymi? Nie ma żadnego powodu do obaw. Numbers sprawnie 

pomoże nam wybrnąć z sytuacji. Możemy w nim przenieść cały wiersz lub 

kolumnę, chwytając kartę adresu i przesuwając ją na inne miejscu tabeli. 

Dokładnie tak. Wystarczy ją przeciągnąć w żądane miejsce. Najfajniejsze 

jest to, że po takim przeniesieniu zastosowane formuły obliczeniowe auto-

matycznie się aktualizują. Tego chyba nawet Excel nie potrafi.
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Tworzenie  
formuł
Jak w praktycznie każdym arkuszu kalkulacyjnym, tak również i w Numbers 

możemy stosować formuły, które za nas wykonują obliczenia z zastoso-

waniem danych, które wskażemy jako składniki tego typu działań. Mogą 

to być zadania matematyczne, statystyczne, logiczne czy finansowe. 

Możliwości jest mnóstwo. By wykonać najprostsze dodawanie, wybiera-

my komórkę, w której chcemy otrzymać wynik działania i wprowadzamy 

znak równości „=”, a następnie zaznaczamy jeden ze składników naszego 

działania następnie wybieramy znak dodawania „+” i klikamy w komórkę 

z drugim składnikiem. Zatwierdzamy i w naszej komórce z formułą pojawi 

się wynik naszego działania. W ten sposób będziemy wykonywać działa-

nia. W Numbers mamy do dyspozycji ponad 250 funkcji, które możemy 

wykorzystać w naszej pracy z programem. Informacje o nich znajdziemy 

na stronie pomocy programu. Warto je przejrzeć, by znać możliwości nasze-

go arkusza.

https://help.apple.com/functions/mac/7.3/
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Tworzenie  
odwołań do komórek
Jak już wcześniej wspominaliśmy, każda komórka w Numbers posiada 

swój „adres” w postaci współrzędnych z litery kolumny i liczby wiersza 

w których się znajduje. Możemy także odwoływać się do większej liczby 

komórek, wtedy początkowa i końcowa są oddzielone symbolem dwukrop-

ka, np. M7:M97. Kolejna możliwość to odwoływanie się do kolumn i wierszy. 

W tym przypadku wystarczy podać literę kolumny czy numer wiersza 

Jeśli odwołujemy się do konkretnej kolumny bądź wiersza posiadające-

go nagłówek, również możemy skorzystać z jego nazwy. Jest to bardzo 

wygodny i intuicyjny sposób. Ostatnim sposobem jest odwoływanie się 

do danych z innej tabeli bądź arkusza Jednak wtedy musza one zawierać 

nazwę tejże tabeli i/lub arkusza podzielone podwójnym dwukropkiem 

Arkusz 2::Tabela 1::C2:G2.
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Wykresy  
w arkuszu 
Wykresy to domena Numbers. Ciężko znaleźć kogoś, kto nie był zachwy-

cony ich wyglądem i funkcjonalnością. My także, pracując w naszych 

arkuszach, możemy pokusić się o graficzną prezentację naszych danych. 

Tym bardziej że możliwości są bardzo szerokie i jest to bardzo łatwe zada-

nie. Przede wszystkim jednak powinniśmy poznać rodzaje wykresów, 

jakimi dysponuje Numbers. Każdy bowiem pracuje na innych seriach 

danych i nie zawsze będziemy mogli zastosować ten, który nam się podo-

ba. Ale bez obaw. Apple przygotowało dla nas bardzo jasny przewodnik 

po świecie wykresów, a znajdziemy go w selektorze szablonów, który 

pojawia się po uruchomieniu programu (chyba że go wcześniej 

wyłączyliśmy w Preferencjach). Tam w sekcji Podstawowe 

znajdziemy arkusz o  nazwie Podstawy wykresów, 

w którym znajdziemy opisy i przykłady zasto-

sowań poszczególnych typów wykresów.  

Ta wiedza zapewni nam zachwyt każdego, 

kto będzie przeglądał nasze dane. 
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Wyróżnianie  
warunkowe 
Przy okazji tworzenia własnych formatów danych wspomnieliśmy już 

o tym, że możemy tworzyć własne etykiety w konkretnych sytuacjach. 

W Numbers możemy także automatycznie zmieniać wygląd komórki lub 

znajdujących się w niej wartości, spełnia ona określone kryteria. Komórki 

mogą zmieniać kolor w zależności od zawartej w nich wartości. Możemy 

w ten sposób zaznaczać na przykład: przekroczenie budżetu czy warto-

ści ujemne. By osiągnąć ten cel, musimy utworzyć regułę wyróżnienia 

warunkowego. W tym celu musimy zaznaczyć komórki, które mają być nią 

objęte, i na karcie Format w zakładce Komórka musimy kliknąć w przy-

cisk Wyróżnianie warunkowe, a następnie w Dodaj regułę. Naszym oczom 

ukaże się panel, w którym będziemy mogli w zależności od formatu danych 

wybrać odpowiednią regułę wyróżniania. Po jej wyborze klikamy w rozwi-

jane menu z etykietą pogrubienie i wybieramy styl zachowania się naszej 

komórki po osiągnięciu wartości z reguły.
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Warstwy, grupowanie 
i blokowanie obiektów 
Numbers posiada wiele ciekawych funkcjonalności. Niektóre są oczywi-

ste ze względu na jego przeznaczenie, a niektóre są bardzo ciekawymi 

i przydatnymi dodatkami. Do tej drugiej kategorii zaliczają się znane 

z programów graficznych warstwy czy grupowanie obiektów. W Numbers 

możemy bez żadnych przeszkód nakładać tabele, wykresy czy inne obiekty.  

Aby tego dokonać, wystarczy przeciągnąć na siebie obiekty, a następnie 

ustalić kolejność ich nakładania według uznania. Będziemy mogli ją ustalić 

w karcie Format w zakładce Uporządkuj. Tam też, oprócz narzędzi, które 

pomogą nam wyrównywać względem siebie obiekty, będziemy mogli 

zablokować zaznaczony element przed przypadkową edycją. Ponadto 

aby łatwo zarządzać większą ilością obiektów, możemy je grupować. Taka 

operacja pozwoli na zmianę ich pozycji lub skalowanie wielkości tak samo 

jak w przypadku pojedynczego obiektu, co przyspiesza znacząco naszą 

pracę. Wystarczy je tylko zaznaczyć i z menu podręcznego wybrać pole-

cenie Grupuj.
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Drukowanie  
arkuszy
Drukowanie z arkuszy kalkulacyjnych może się wydawać problema-

tyczne. Zwłaszcza większe tabele z danymi mogą się wydawać trudne 

do opanowania. Jednak z Numbers ta czynność jest doskonale zorgani-

zowana, a co za tym idzie — banalnie prosta. Wystarczy wybrać z menu 

Plik polecenie Drukuj i zobaczymy nasz arkusz kalkulacyjny ukazany na 

drukowanych stronach. Dzięki narzędziom w sekcji Inspektora możemy 

doskonale zarządzać plikiem przygotowanym do druku. Z powodzeniem 

zmienimy orientację strony, marginesy, a za pomocą suwaka wyskaluje-

my elementy na stronach. Dzięki temu możemy odpowiednio dopasować 

nasz dokument, by zawrzeć na stronie wszystko to, co jest nam potrzebne. 

W przypadku dłuższych tabel warto zostawić zaznaczoną opcję Powtarzaj 

nagłówki tabel, aby na kolejnych stronach było wiadomo, czego dotyczą 

poszczególne kolumny w naszych tabelach. Potem wystarczy tylko klik-

nąć polecenie Drukuj.



81TESTY

http://lugallery.com


82TESTY 82

MOTORSPORT  
MANAGER 2
MACIEJ WINIARSKI
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Wyścigi  
podniesione do kwadratu
Parę lat temu miałem okazję zapoznać się z Motorsport Manager. Gra, choć raczej 

niezbyt skomplikowana, przypadła mi do gustu ze względu na wciągający charak-

ter rozgrywki. Parę miesięcy temu nadjechał sequel, jednak aż do teraz nie miałem 

możliwości zapoznania się z nim.

Rozgrywka
Podobnie jak poprzedniczka gra dzieli się w zasadzie na dwie fazy. W pierwszej 

z nich zarządzamy naszym zespołem — zatrudniamy i dbamy o kierowców, bolidy, 

sponsorów oraz zaplecze techniczne, w drugiej zaś bierzemy udział w weekendzie 

wyścigowym (kwalifikacje + wyścig). Najlepiej zmiany widać w fazie pierwszej.

Interfejs został zupełnie przeorganizowany i zostało dodanych bardzo wiele opcji. 

Wymienienie wszystkich zmian zdecydowanie wykracza poza ramy tego tekstu. 

Mnie do gustu przypadł rozbudowany system ulepszania samochodu oraz ulepszony 

system sponsorów. Jak każda dobra gra strategiczna Motorsport Manager 2 często 

zmusza gracza do wybierania tzw. mniejszego zła. Wrzucić pieniądze w rozwój 
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auta czy ulepszyć siedzibę? Któremu kierowcy dać nową część (ten drugi może być 

niezadowolony, co może pogorszyć jego osiągnięcia)? Wziąć sponsora, który więcej 

wypłaci, ale będzie wymagał lepszych wyników, czy postąpić odwrotnie? To spra-

wia, że produkcja jest angażująca i niesamowicie wciąga.

Ulepszenia fazy drugiej, czyli właściwego wyścigu, są może nie aż tak spektaku-

larne, ale też bardzo ważne. Najistotniejszą moim zdaniem zmianą jest dodanie 

zużycia paliwa. Jego brak dziwił nieco w pierwszej części, bo rzeczą oczywistą dla 

osoby mającej jakakolwiek wiedzę o wyścigach jest nierzadko kluczowy charakter 

tej części. Już w jednym z pierwszych sezonów Formuły 1 wolniejszy Talbot doje-

chał na metę za sporo szybszymi, ale jednocześnie dużo bardziej paliwożernym 

Alfami Romeo. Tutaj tak drastycznych sytuacji raczej nie będzie, ale mimo to cieszy 

zwiększenie realizmu rozgrywki. Podoba mi się też, że kwalifikacje może za nas 

rozegrać komputer.

Jeśli miałbym wskazać jakieś braki, to przydałby się bardziej rozbudowany aspekt 

szkolenia młodych kierowców. Chciałbym też mieć jakieś wskazania, jak cyfer-

kowe statystyki auta przekładają się na rzeczywiste osiągi samochodów. Pewnie 

znalazłoby się parę innych drobiazgów wartych poprawy, ale to już byłoby zwykle 

czepialstwo.

Ocena rozgrywki: 4+/5
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Grafika
Jest zwyczajnie ładna. Nie rzuca na kolana i nie powoduje opadu szczęki, ale to 

nie ma większego znaczenia. Ważne, że jest czytelnie, schludnie i przejrzyście. 

Tekstury, przyciski itp. dobrze wyglądają nawet na dużym ekranie iPada Pro 10,5. 

Do gustu przypadły mi modele torów — posiadają sporo szczegółów, choć szkoda, 

że ich otoczenie nie jest już tak śliczne.

Menu, w którym spędzamy sporo czasu, też jest ładne, czytelne i przejrzyste, mimo 

że liczba dostępnych opcji jest faktycznie duża.

Ocena grafiki: 4/5

Udźwiękowienie
Jest. Nie wyróżnia się specjalnie, co nie jest w zasadzie wadą, bo w grze strategicz-

nej ma ono drugorzędne znaczenie. W menu gra sobie muzyczka, w czasie wyścigu 

wyją silniki i słychać odgłosy deszczu (jeśli pada). Po zapoznaniu się z zasadami gry 

można spokojnie włączyć sobie podcast (najlepiej redakcyjny MacPodcast oczywi-

ście) i też będzie dobrze.

Ocena dźwięku: 3/5
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Podsumowanie
Motorsport Manager 2 to gra zdecydowanie godna uwagi, szczególnie dla fanów 

strategii i wyścigów samochodowych. Gra solidnie rozwija koncepcje z pierwszej 

odsłony, dodaje sporo nowości, a przy tym zachowuje pewne charakterystycz-

ne elementy. Mikropłatności są dostępne, ale nie trzeba (i nie powinno się, moim 

zdaniem) z nich korzystać — cieszy zaś, że twórcy nie zrobili z niej tytułu pay-to-

-win. Rozgrywka, choć nieco złożona, jest w miarę relaksująca. Na plus zaliczam 

także niewysokie zużycie baterii — na moim iPadzie Pro 10,5 można wyciągnąć 

przynajmniej 5 godzin rozgrywki.

Łyżką dziegciu w tej beczce miodu jest brak polskiego tłumaczenia. Szkoda, bo przy-

dałoby się — osoby nieznające dobrze żadnego języka obcego mogą się przez to odbić 

od tego świetnego tytułu.

Grę kupiłem w przecenie za 5 złotych, i to jest cena rewelacyjna jak za tak fanta-

styczną produkcję, jednak nawet przy pełnej cenie zdecydowanie warto rozważyć 

zakup. Tytuł spokojnie zapewni kilka do kilkunastu godzin przyjemnej rozgrywki. 

Odradzam kupno, jeśli mamy długą listę rzeczy do zrobienia „na wczoraj” — gra 

potrafi niesamowicie wciągnąć.

Ocena końcowa: 4.5/5

WITRYNA

CE
CH

YMotorsport Manager 2

18,99 zł

Gra w App Store

 + Mocno ulepszona względem pierwowzo-
ru rozgrywka

 + Nieinwazyjne mikropłatności 
 + Dobry balans pomiędzy złożonością  

a przystępnością

 − Brak polskiej wersji
 − Odrobinę zbyt niski 
poziom trudności

 − Brak rzeczywistych para-
metrów wozów

NAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/motorsport-manager-mobile-2/id1194084699?mt=8
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PRINTOPIA
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Może się to informatykom  
od Windowsa podobać lub nie,
ale era PostPC już się rozpoczyna. Nie jest to rewolucja, ale spokojna ewolucja. Coraz 

więcej ludzi, choć stale korzystają z internetu i wykonują często dość złożone prace, 

obywa się bez włączania komputera całymi tygodniami. Również coraz więcej firm 

dochodzi do wniosku, że w wielu sytuacjach iPad wychodzi taniej i często lepiej niż 

„duży” komputer. Wsparcie ze strony takich potentatów jak IBM, CISCO czy SAP dla 

„iPad only” również jest bardzo istotne.

Jednak świat bez PC  
nie oznacza świata bez papieru
Choć coraz rzadziej, to nadal stajemy przed koniecznością wydrukowania pewnych 

dokumentów. Czasem jest to podanie, które w skostniałych instytucjach nadal trze-

ba złożyć w 2 egzemplarzach lub zwykły bilet lotniczy zakupiony przez internet. 

Twórcy iOS dobrze o tym wiedzieli i zaimplementowali w iPadach i iPhone’ach funk-

cję wydruku. Jednak jest to drukowanie w specyficznym protokole, który drukarka 

musi wspierać.
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Printopia  
sposób na brak AirPrint
Na rynku jest całkiem sporo drukarek wyposażonych w funkcję AirPrint. Jednak 

bywa, że są to dość proste drukarki, do skromnych zastosowań domowych lub nie 

w tej technologii, która nas interesuje, np. laserowej. Innym razem, tak jak w moim 

przypadku, mamy sprawną drukarkę, która służy nam od lat i do tego jest wyjąt-

kowo tania w eksploatacji. Taką cechą może pochwalić się mój HP LaserJet 4000n. 

Choć „skończyła” 20 lat, to nadal drukuje i to całkiem przyzwoicie. Jednak niestety, 

co jest zrozumiałe, nie wspiera AirPrint.

Z pomocą przychodzi w takich sytuacjach aplikacja firmy Decisive Tactics: Printopia. 

Pozwala ona na udostępnianie w protokole AirPrint drukarek, które są obsługiwane 

przez nasz komputer. Mogą to być drukarki podłączane do komputera przez USB 

lub sieciowe widziane przez komputer.

Printopia w wersji 3.x działa jako serwis w systemie, czyli nie wymaga uruchamiania 

żadnego programu. Aplikację uruchamiamy jedynie w celu konfiguracji i np. zarzą-

dzania kolejką wydruków. Praca jako serwis ma jeszcze jedną zaletę. Aby Printopia 

udostępniała nasze drukarki dla iOS, wystarczy, że komputer zostanie włączony.  

Nie musi się logować żaden użytkownik. Jest to bardzo wygodne, gdy któryś 

z domowników „iOS only” chce coś wydrukować, a nasz komputer został wyłączo-

ny lub wylogowaliśmy się z niego. Po prostu uruchamia on sprzęt i już po chwili 

może drukować z iOS.
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Bardzo ważne jest to, że Printopia nie wymaga instalowania na iPadzie lub iPhonie 

żadnej aplikacji. Niestety nadal zdarzają się drukarki, które tylko udają zgodność 

z iOS i drukują wyłącznie dokumenty ze „swojego” programu. Za pomocą Printopii 

każdy program, który wspiera drukowanie systemowe, będzie mógł skorzystać 

z naszych drukarek.

Printopia posiada  
jeszcze jedną interesującą cechę:
 „Print to Mac”. Jeżeli w iOS wybierzemy tak nazwaną drukarkę, to wydruk w postaci 

PDF zostanie zapisany na komputerze. Gdy drukujemy zdjęcia, to zapisany zosta-

nie plik graficzny jpg lub png. To często bywa najszybszym sposobem przesłania 

fotografii na komputer.

Printopia wymaga komputera z macOS 10.7 lub nowszym. Drukować można z iOS 

4.2 lub nowszego. Potrafi obsługiwać także drukowanie dwustronne.

WITRYNA

CE
CH

YPrintopia 3.0.9

19,99 $

www.decisivetactics.com

 + Zgodność z wieloma systemami  
i drukarkami 

 + Brak konieczności logowania 
użytkownika 

 + Działanie w tle

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.decisivetactics.com/products/printopia/
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1PASSWORD 7
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Żyjemy w czasach, w których na każdym kroku tworzymy hasła. Serwisy inter-

netowe, sieci społecznościowe czy sklepy internetowe wymagają od nas nazwy 

użytkownika i hasła. Dzięki aplikacji 1Password możemy wszystkie te dane zamknąć 

pod jednym kluczem i korzystać z niezliczonej liczby poufnych informacji.

Zapamiętaj  
najważniejsze informacje
Kiedy wypełniamy formularz na stronie internetowej, 1Password potrafi wygenero-

wać dla nas optymalne hasło. Automatycznie dane logowania zostają równocześnie 

zapisane w aplikacji, abyśmy mieli do nich dostęp w późniejszym czasie. Jest to 

niebywale wygodne rozwiązanie, które po chwili użytkowania jest niezastąpioną 

funkcją w zmaganiach z ogromną ilością haseł używanych przez nas każdego dnia. 

1Password nie ogranicza nas jednak tylko do informacji ze stron internetowych. 

Możemy tu zachowywać dane naszych kart płatniczych, prywatne dane PESEL, 

licencje aplikacji czy parametry kont pocztowych. W siódmej odsłonie progra-

mu rozbudowano funkcjonalność tworzenia notatek. Teraz, korzystając z systemu 

markdown, będziemy w stanie formatować tekst, dzięki czemu stanie się bardziej 

czytelny.
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Bądź bezpieczny
Dobre hasło to skomplikowane hasło. Powinno zawierać odpowiednią ilość znaków 

oraz symbole specjalne. Bynajmniej nie powinno być łatwe do zapamiętania.  

Do tego dochodzi wymóg, aby nie używać tego samego hasła w różnych miejscach. 

Program potrafi świetnie operować generatorem haseł, dostosowując je do wymo-

gów witryn. Nowością w kolejnej odsłonie programu jest możliwość audytu naszych 

tajnych danych. Program sprawdza, jak dawno zmienialiśmy hasło. Monitorowane 

są również informacje o naruszeniu bezpieczeństwa, dzięki czemu będziemy na 

bieżąco wiedzieli, czy nasze parametry logowania nie wyciekły i czy powinny zostać 

uaktualnione.

Uporządkuj wszystkie dane
Nawet zapisując hasła w aplikacji 1Password, łatwo można popaść w chaos. Co jakiś 

czas docierają do nas nowe hasła i loginy. Aby zapanować nad zapiskami, najle-

piej skorzystać z tagów, które doskonale znamy z menedżera plików — Findera. 

Siódma wersja programu wnosi bardzo ważną zmianę — możliwość grupowania 
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tagów. Znacznie poprawia to wydajność wyszukiwania interesujących nas danych. 

Możemy również tworzyć „Sejfy” zawierające dane powiązane z konkretnymi zada-

niami, takimi jak praca czy rozrywka. Teraz z panelu bocznego łatwo będziemy 

mogli przełączyć się pomiędzy Sejfami. Błyskawicznie uporządkujemy również 

dane, korzystając z metody przeciągnij i upuść.

Trudno było mi  
sobie wyobrazić,
co jeszcze można zrobić w aplikacji do przechowywania haseł. Okazuje się,  

że Agilebits, twórcy programu doskonale odczytują potrzeby swoich klientów, dając 

im w siódmej wersji aplikacji 1Password naprawdę duży pakiet zmian i udogodnień.

*Testowany program był w wersji beta.

WITRYNA

CE
CH

Y1Password 7

288,99 zł

www.1password.com

 + Funkcja sprawdzania poprawności haseł
 + Łatwe zarządzanie informacjami 

poprzez tagi
 + Świetna ergonomia pracy z hasłami
 + Zmodyfikowany panel boczny 

NAZWA

CENA

OCENA

https://1password.com


Poznaj lepiej system macOS 
Kliknij i pobierz bezpłatny e-boook 

http://sztuczkiwmacos.pl
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IPAD 9,7˝ 2018
ARTUR JOPEK
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Kiedy Apple zaprezentowało jesienią 2013 roku pierwszego iPada Air, moje serce 

zabiło mocniej. Wiedziałem, że muszę go kupić. Nie było wymówek. Zachwycił mnie 

tak bardzo, że szybko stałem się jego szczęśliwym posiadaczem. Służył mi dziel-

nie przez niespełna pięć lat i nie sprawiał żadnych kłopotów. Nawet smuklejszy, 

wyposażony w lepszy ekran i podzespoły iPad Air 2 nie skłonił mnie do kolejnego 

zakupu. Nie czułem potrzeby żadnych zmian. Później Apple skoncentrowało się na 

serii Pro, ale nie potrzebowałem mocy i zaawansowanych możliwości linii profe-

sjonalnej. iPad Air służył mnie i mojej rodzinie głównie do czytania i rozrywki, 

a do tego wystarczający był nawet leciwy procesor A7. Tak naprawdę korcił mnie 

tylko Pencil, ale nie przekonał mnie na tyle, by wyłożyć niemałą sumę na iPada Pro. 

Długo wyczekiwana ubiegłoroczna aktualizacja podstawowego modelu również 

nie spowodowała u mnie wielkiego entuzjazmu. W gruncie rzeczy mimo lepszego 

procesora był to nadal praktycznie ten sam iPad Air. Oczywiście bardzo cieszyłem 

się, że wreszcie coś się dzieje z „nieprofesjonalnymi” iPadami, ale nadal nie miałem 

argumentów do zakupu.

Nowy tani iPad
Argumenty pojawiły się dopiero wtedy, gdy w Chicago Apple przeprowadziło swoją 

prezentację edukacyjną. Apple zaprezentowało tam nową podstawową wersję iPada, 

do której dodano obsługę rysika Apple Pencil i przy okazji go unowocześniono. 

Mimo że Apple proponuje to urządzenie sektorowi edukacji, uznałem, że to jest ten 

czas. Tym bardziej że cena urządzenia wraz Pencilem była i tak niższa niż cena Aira 

pięć lat temu. Nowy iPad 2018 z ekranem 9,7” kosztuje obecnie w najtańszej wersji 

1599 zł i jest tańszy o 200 zł od ubiegłorocznego modelu, sam Pencil również staniał 

i trzeba za niego zapłacić 429 zł.
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Nietypowo cena stała się otwarciem tej recenzji, ale jest to zabieg celowy. Uważam 

bowiem, że rozważania na temat najnowszego iPada powinniśmy zacząć właśnie od 

niej. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Musimy pamiętać, ile kosztuje nowy 

tablet z Cupertino, aby już na wstępie ustrzec się zupełnie według mnie niepotrzeb-

nych porównań z iPadem Pro. To inna klasa cenowa i sprzętowa. Porównywanie 

tych urządzeń byłoby po prostu nieuczciwe. Zwłaszcza że najtańszy iPad Pro 10,5” 

kosztuje prawie drugie tyle co iPad 2018, czyli 3199 zł.

Jak to wygląda?
Apple przyzwyczaiło mnie do tego, że już samo rozpakowywanie jest procesem 

magicznym. Doskonale spasowane pudełka, ład i porządek. Tak było i tym razem: 

iPad, przewód i dziesięciowatowa ładowarka — wszystko po staremu. Wygląd 

nowego tabletu z Cupertino również nie różni się niczym od ubiegłorocznej edycji.  

Nie schudł, nie przytył i nie zmienił wymiarów. Waży 469 g i mierzy 240 × 169,6  

× 7,5 mm. Jestem przyzwyczajony do tych wymiarów i przesiadka na nowy model 

była dla mnie praktycznie niezauważalna. Mocno odczułem jednak coś innego.  

To, co zazwyczaj jest niewidoczne.
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Co drzemie wewnątrz?
Nowy iPad dysponuje tradycyjnym ekranem Retina o rozdzielczości 1536×2048 px 

(264 ppi) oraz znanym z iPhone’a 7 64-bitowm chipem A10 Fusion z koprocesorem 

M10 w miejsce A9 (M9). Jest niestety nadal wyposażony w 2 GB pamięci RAM, ale 

aktualnie nie jest to żadnym problemem.

iPad nie jest urządzeniem stworzonym do robienia zdjęć, ale posiada kamery, które 

spokojnie dadzą sobie radę w codziennym użytkowaniu. Tylny aparat posiada  

8 megapikseli, jasność f/2,4. i pozwala nagrywać wideo w 120 kl./s. Z kolei przednia 

kamera FaceTime HD ma 1,2 MP, dysponuje światłem przysłony f/2,2 i daje możli-

wość nagrania filmów HD 720p.

Bateria o pojemności 32,9 Wh według producenta pozwoli nam na 10 godzin pracy 

urządzenia. W praktycznym użytkowaniu osiągam spokojnie 11 godzin. Bateria 

w przypadku iPada nigdy nie była problemem.

Urządzenia dostępne są w dwóch pojemnościach, to jest 32 GB i 128 GB, w kolo-

rze srebrnym, złotym i gwiezdnej szarości. Oba warianty pojemności występują 

w wersji WiFi oraz WiFi+Cellular. Reasumując — poza procesorem i obsługą rysika 

nic więcej się nie zmieniło w stosunku do ubiegłorocznego modelu.
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Jak to działa?
Użytkowanie iPada to zawsze czysta przyjemność. Tak jest również w przypadku 

tego modelu. Jego cena nie przeszkadza mu być szybkim. Tak, moc czuć od pierw-

szej chwili. iPad działa płynnie i szybko. Nawet bardziej skomplikowane zadania nie 

stanowią dla niego problemu. Mam tylko nadzieję, że dosyć mała jak na dzisiejsze 

czasy ilość pamięci RAM nie będzie dla niego ograniczeniem w najbliższej przyszło-

ści. Jednym słowem, wydajność nie zawiedzie nie tylko ucznia, ale także zwykłego 

użytkownika.

Zamówiłem iPada w komplecie (a jakże) z Pencilem. Tak pewnie uczyni wielu z Was. 

Szkoda byłoby nie wykorzystać potencjału rysika. Miałem pewne obawy, czy będzie 

on działał tak fantastycznie, jak na ekranie iPada Pro. Mając w pamięci doskonałe 

doświadczenia z jego pracą na flagowym modelu, z pewnymi obawami przystą-

piłem do testu. Zupełnie niepotrzebnie. Pencil działa szybko i pewnie. Doskonale 

wykrywa sposób, w jaki trzymam go w dłoni i siłę nacisku. Nie odczułem żadnych 

opóźnień ani dyskomfortu użytkowania. Myślę, że nawet osoby, które z rysunkiem 

mają zdecydowanie więcej wspólnego niż ja, nie będą zawiedzione jego pracą. Praca 

z dokumentami czy obrazami to czysta przyjemność. Cieszę się, że Apple pozwoliło 



101TESTY

użytkownikom „nieprofesjonalnym” skorzystać z dobrodziejstwa technologii stoją-

cej za Pencilem. Wierzę także w to, że kolejne innowacje z serii Pro będą przenikać 

do „budżetowej” serii.

Apple ewidentnie walczy o iPada i jego znaczenie w portfolio firmy. Rozwija serię Pro 

i wszczepia do niej wszelkie innowacje i efektywne rozwiązania. Za to podstawowy 

model ma przyciągać niską ceną i przejmować z czasem rozwiązania wdrożo-

ne wyższej serii tak jak stało się z obsługą Apple Pencil. Ta strategia z pewnością 

zapewni marce kolejne rekordy w przyszłym kwartale, a nam więcej argumentów, 

by kupić nowe urządzenia. Tym bardziej że wyniki sprzedaży nie były ostatnimi 

laty przychylne dla iPada. Sprzedaż tego produktu stale pikowała i miałem wraże-

nie, że niebawem będziemy świadkami likwidacji tej grupy produktów. Tak się na 

szczęście nie stało.

Podsumowanie
Kończąc, chciałbym odpowiedzieć na jedno nasuwające się pytanie. Czy kupić? 

Odpowiedź w tym przypadku jest wyjątkowo prosta. Jeśli zastanawiacie się nad 

zakupem tego iPada, ale miotają Wami rozterki, czy może jednak dołożyć do Pro 

i czy ten nie będzie za słaby, z czystym sumieniem mogę Wam rekomendować jego 

zakup. Aby kupić model Pro, trzeba dołożyć równowartość ceny zakupu drugiego 

zwykłego iPada. Takie dylematy mogłyby mieć miejsce, gdyby różnica w cenie była 

rzędu 30-40%. Jeśli zatem nie potrzebujecie bezwzględnie doskonałego ekranu 
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YiPad 9,7" 2018

1599,00 zł

www.apple.com

 + Jakość wykonania
 + Wsparcie dla Apple Pencil
 + Szybkość działania

 − Tylko 2 GB pamięci RAMNAZWA

CENA

OCENA

i dużej mocy obliczeniowej, jaką może się poszczycić iPad Pro, wybór jest prosty. 

To naprawdę świetny sprzęt, a jego cena rekompensuje różnice w wyposażeniu.

Jeśli zaś chodzi o Apple Pencil, to choć dziś jestem zachwycony jego działaniem 

i szukam coraz to nowszych możliwości jego zastosowania, to zdaję sobie sprawę, 

że dla większości z Was będzie to zbędny i drogi gadżet. Z pewnością nie zawiedzie-

cie się jego działaniem z iPadem, ponieważ to dobry duet. Jeśli jednak nie widzicie 

jego zastosowania w Waszej pracy czy nauce, warto się chwilę zastanowić nad jego 

zakupem.

Nowy iPad to urządzenie  
z pewnością warte swojej ceny
Za taką kwotę nie kupicie też niczego ciekawszego czy lepszego. Mam tylko na-

dzieję, że przetrwa próbę czasu i przez kilka lat będzie zaspokajał moje i Wasze 

potrzeby.

https://www.apple.com/ipad/
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TP-LINK DECO M5
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Stabilny internet staje się niezbędny w naszym domu. Dostęp do informacji, możli-

wość oglądania filmów czy słuchania muzyki wiąże się z płynnie działającą siecią. 

Z drugiej strony nie wszyscy musimy znać się na jej konfiguracji i ustawieniach. 

Z tego założenia wyszedł TP-Link, wprowadzając na rynek zestaw Deco M5 zapew-

niający nam najwyższą jakość internetu w naszym mieszkaniu.

Wyjątkowy wygląd
Niewiele jest urządzeń sieciowych, które przyciągają wzrok. Może nie przywią-

zujemy do tego zbyt dużej wagi, bo chowamy je w kącie mieszkania, starając się 

ukryć ich obecność. TP-Link Deco zmieni nasze podejście do urządzeń sieciowych. 

Z pewnością urządzenie nie przypomina nam standardowych routerów, jakie znamy 

ze sklepów. Okrągła konstrukcja i delikatne kształty doskonale pasują do nowocze-

snego wnętrza. Wygląd jest na tyle wyjątkowy, że nie będziemy musieli maskować 

go w salonie. Fani marki Apple docenią minimalizm tego produktu, niejako przy-

gotowany pod gusta użytkowników tego sprzętu.

Włącz, aby działało
Nie znajdziemy na obudowie migających diod informujących o parametrach sieci. 

Jeśli myślicie o kilku złączach ethernetowych, porcie USB czy WAN, to w Deco 

próżno szukać tych rozwiązań. TP-Link całkowicie zmienił filozofię pracy z tym 
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urządzeniem. Fakt, zachował dwa gigabitowe złącza ethernetowe, ale nic poza tym. 

Postawiono na prostotę obsługi i zarządzania domowej sieci. Jedynie dioda zmie-

niająca swój kolor będzie nas informowała o aktywności urządzenia. Tę filozofię 

upraszczania najlepiej widać w procesie konfiguracji i instrukcji obsługi, jaką znaj-

dziemy w pudełku. Zanotowano tam tylko jeden punkt — pobrać aplikację na iOS 

i Androida. Cała reszta procesu konfiguracji przebiega bez najmniejszych proble-

mów, za dotknięciem ekranu w iPhonie.

Wszystko  
w jednej aplikacji
TP-Link swoją instrukcję obsługi zawęził do minimum. Zrobił to jednak na tyle 

wymownie, aby stało się wiadome, że rozwiązaniu Deco towarzyszy zupełnie inna 

filozofia tworzenia sieci. Na kartce papieru skrupulatnie złożonej i umieszczonej 

w kopercie widnieje jedna informacja — pobierz aplikację na telefon. I tak zaczyna 

się ogromna zmiana w całym sposobie zarządzania sprzętem. Podczas konfigura-

cji prowadzeni jesteśmy za rękę. Widzimy na obrazkach, co mamy włączyć i gdzie 

wpiąć kabel. Krop po kroku, dotykając ekranu telefonu jesteśmy w stanie przy-

gotować nasz internet do wydajnej pracy. Program pozwoli nam na zarządzanie 

wszystkimi elementami urządzenia, dając nam jednak przy tym wyraźne informa-

cje, do czego dana funkcja służy. Nie musimy być ekspertami od sieci, aby ustawić 

ochronę rodzicielską w dostępie do sieci lub zoptymalizować przepływ danych, 

kiedy siadamy do obejrzenia filmu przesyłanego z internetu. Wszystkie funkcje  

są tu wyraźnie przedstawione i przejrzyście opisane.
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YTP-Link Deco M5

od 410,00 zł

www.tp-link.com

 + Łatwa konfiguracja
 + Ciekawy wygląd
 + Wygodne zarządzanie z aplikacji na iOS
 + Szybki transfer danych
 + Ochrona antywirusowa

 + Brak uchwytu do monta-
żu na ścianieNAZWA

CENA

OCENA

Bezpieczeństwo w pakiecie
Ochrona to dziś największy problem, z jakim się borykamy, korzystając z sieci. Deco 

oferuje nam zintegrowaną ochronę przed atakami oraz systematyczne skanowanie 

sieci w poszukiwaniu niechcianego oprogramowania. Nasze poczynania w sieci są 

monitorowane pod kątem witryn, jakie odwiedzamy, oraz ataków, jakim możemy 

być poddani. Nad bezpieczeństwem czuwa firma Trend Micro — jeden z czoło-

wych dostawców antywirusów na świecie. Dzięki możliwości tworzenia profilów 

jesteśmy w stanie zarządzać dostępem do treści w sieci i kontrolować czas, przez 

jaki dane urządzenie będzie korzystało z internetu. Jednym dotknięciem ikony na 

ekranie telefonu będziemy mogli wyłączyć urządzenie, jeśli dojdziemy do wniosku,  

że najwyższa pora kończyć zabawę w sieci.

TP-Link Deco 5 wnosi dużo świeżości do świata domowego internetu. Koniec z logo-

waniem się do panelu administratora w routerze. Nie ma już konieczności przebycia 

drogi poprzez karty ustawień sieci, dostępu do internetu czy zabezpieczeń portów 

i filtrów chroniących naszą sieć. W systemie Deco 5 cały nadzór nad internetem 

w domu i jego konfiguracją mamy z aplikacji mobilnej, która doskonale wykonuje 

swoją funkcję. Każdy będzie w stanie poradzić sobie z konfiguracją. Drugi nie mniej 

ważny aspekt to wyjątkowy wygląd, który odbiega od zastanych wzorców, jakie 

nas otaczają w świecie domowej sieci. Pudełko z wystającymi antenami i migający 

zestaw diod wcale nie jest czymś, co upiększa dom. TP-Link swoim produktem na 

nowo rozdaje karty wśród sieciowych urządzeń domowych. Deco wywraca stary 

porządek sieci do góry nogami, pozwalając nam szybko i skutecznie wypełnić każdy 

kąt domu szybkim internetem.

https://www.tp-link.com/pl/home-networking/deco/
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TANIA KAMERKA O DUŻYCH 
MOŻLIWOŚCIACH
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Podgląd tego, co się dzieje w domu pod naszą nieobecność, może być bardzo przy-

datny w wielu sytuacjach. Warto taką opcję rozważyć, zwłaszcza że na odpowiednią 

kamerę nie trzeba wcale wydawać fortuny. Yi Home Camera to urządzenie, które 

pozwoli niewielkim kosztem przekonać się, czy tego typu monitoring pomieszczeń 

spełnia nasze oczekiwania czy nie.

Kamerka jest stosunkowo tania, dobrze wykonana i jak na swoją cenę ma zaskakująco 

duże możliwości. Określenie „chińska elektronika” jeszcze do niedawna kojarzyło 

się dość negatywnie. Ostatnio jednak sytuacja zaczyna sie zmieniać, chociażby za 

sprawą takich producentów jak Xiaomi, a Yi Home Camera jest tego najlepszym 

przykładem.

Na początek  
bezproblemowa konfiguracja
Do tej pory używałem kamerek D-Linka i miałem bardzo nieprzyjemne doświad-

czenia z podłączaniem ich do mojej sieci Wifi. Kosztowało mnie to wiele nieudanych 

prób, czasu wysiłku i nerwów. Z tą katorgą w pamięci zabrałem się do wyjmowa-

nia Yi Home Camera z pudełka i już na wstępie spotkało mnie bardzo pozytywne 

zaskoczenie.
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Nie ma potrzeby podłączania się do Wifi generowanego 

przez kamerkę ani wypowiadania magicznych zaklęć. 

Za pomocą przeznaczonej do tego aplikacji na telefonie 

wybieramy pożądane ustawienia i generujemy kod QR 

z konfiguracją. Pozostaje już tylko sczytać go z ekranu 

smartfona za pomocą kamerki i ta automatycznie łączy 

sie z naszą siecią. Cały proces zajął mi około minuty. 

W porównaniu z problemami ze sprzętem teoretycznie 

z wyższej półki D-Linka to kolosalna róznica na korzysć 

Xiaomi Yi.

Drugie wrażenie,  
też niezłe
Kamerkę obsługujemy za pomoca aplikacji Yi Home Lite 

i ta pogłębia dobre, pierwsze wrażenie wywarte przez 

błyskawiczną konfigurację. Program jest intuicyjny 

w obsłudze, estetyczny, funkcjonalny i co najważniej-

sze, ma całkiem spore możliwości.

Aplikacja może obsługiwać kilka urządzeń, istnieje też 

opcja zabezpieczenia dostępu do strumienia wideo 

z każdegej z nich za pomocą hasła lub odciskiem palca. 

Poszczególne kamerki możemy też udostępniać innym 

użytkownikom. Otrzymują oni wtedy tylko podgląd, bez 

żadnych dodatkowych opcji.

Yi Home Camera obsługuje dwukierunkową komuni-

kację audio, czyli jeśli podglądamy w domu zwierzaka,  

to możemy do niego mówić. Możemy też zapisać klip lub 

zrobić zdjęcie bezpośrednio na telefonie. Odtwarzanie 

klipów z przeszłości jest możliwe w dwóch przypadkach. 

Jeśli wykupimy subskrypcję My Yi Cloud — wtedy obraz 

będzie się cały czas zapisywał w chmurze. Jeśli zaś do 

kamery włożymy kartę microSD — wtedy obraz będzie 

się zapisywał w pamięci urządzenia. Obydwa rozwią-

zania mają swoje plusy i minusy.
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Yi Home Camera doskonale nadaje się do monitorowania aktywności w pomieszcze-

niu. Kamerka pozwala na zdefiniowanie obszarów kadru, które będą monitorowane. 

W przypadku wykrycia w nich ruchu otrzymujemy w aplikacji powiadomienie 

oraz nagrany zostaje krótki klip z wydarzenia. Doskonale sprawdza się to, jeśli 

mamy w domu psa. Wtedy obszar monitorowany można ustawić na ścianie powy-

żej wzrostu pupila, tak że dopiero pojawienie się w kadrze człowieka zaowocuje 

wyzwoleniem alarmu. Testowałem tę funkcję wielokrotnie i za każdym razem dzia-

łała znakomicie. Nie odnotowałem fałszywych alarmów przy zmianie oświetlenia, 

jak to miało miejsce w przypadku D-Linka.

Poza tym mamy wiele standardowych funkcji, jak zmiana orientacji obrazu, możli-

wość wyłączenia diody sygnalizującej status i sterowanie trybem nocnym. Daje  

to całkiem porządny zestaw, który powinien zadowolić nawet bardziej wymagają-

cych użytkowników.

Co można poprawić?
Nie ma urządzeń idealnych, więc Yi Home Camera również ma wady. Pierwszą 

z nich jest stosunkowo słaba kompresja przesyłanego strumienia wideo. Połączenie 

z kamerą trwa zawsze kilka do kilkunastu sekund, co bywa strasznie denerwujące. 

Gdy już się połączymy, to płynność obrazu też nie jest najlepsza, nawet przy zasię-

gu 4G. Biorąc pod uwagę, że kamerka transmituje obraz w rozdzielczości 720p,  

to takie problemy ze strumieniowaniem nie powinny występować.

Można się też przyczepić do niskiej rozdzielczości, ale osoby którym to przeszka-

dza, mogą zawsze wybrać odrobinę droższą Yi Home Camera 1080 oferującą obraz 
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WITRYNA

CE
CH

YYi Home

250,00 zł

 + Nagrywanie obrazu
 + Bezproblemowa konfiguracja
 + Powiadomienia o wykryciu ruchu

 − Opóźnienie przy łączeniu 
się z kamerąNAZWA

CENA

OCENA

HD. Spotkałem się też z opiniami, że zakres ruchu nóżki, na której umieszczona jest 

kamerka, jest niewystarczający i nie da się jej dobrze ustawić. Osobiście nie miałem 

z tym żadnych problemów. Nóżka i kamera są świetnie wyważone, można łatwo 

zmieniać ich położenie i pozostają w ustawionej pozycji. Jest zdecydowanie lepiej 

niż u wielu droższych konkurentów.

Podsumowanie
Początkowo podchodziłem do Yi Home Camera bardzo sceptycznie, ale zostałem 

mile zaskoczony. Jakość wykonania i możliwości tej kamery nie powstydziłyby 

się urządzenia o wiele droższe i bardziej renomowanych producentów. Powolne 

strumieniowanie obrazu trochę psuje ogólne wrażenie, ale w końcu rozmawiamy 

o sprzęcie za około 150 zł, gdy tymczasem drożsi konkurenci wcale o wiele lepiej 

sobie z tym nie radzą, zaś na innych polach nawet ustępują Yi Home Camera.

Z czystym sumieniem mogę polecić tę kamerkę każdemu, kto myślał o monitorowa-

niu domu, ale nie był do końca przekonany, by wydawać na ten cel dużo pieniędzy.  

Yi Home Camera jest warta swojej ceny i doskonale sprawdzi się do oglądania, 

czy pies nie urządza pod naszą nieobecność imprez, a w razie czego ostrzeże nas 

o wizycie nieproszonych gości.
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JAK ZOSTAĆ  
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 1
JAROMIR KOPP © Halfpoint

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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Będąc młodym (hm, hm) deweloperem HomeKit, na rubieży… tą parafrazą słynnych 

skeczy „Młodej (wiecznie) lekarki” rozpoczynam cykl o przygodach z HomeKit.  

Jak wiecie, nie jest to moje pierwsze podejście do tematu, ale tym razem chcę 

zabrać się do sprawy z błogosławieństwem Apple, tak jakbym miał zamiar rozpo-

cząć produkcję seryjną własnych wynalazków zgodnych z MFi.

Być może już wiecie, że Apple udostępnił tajną jeszcze do czerwca 2017 roku doku-

mentację HomeKit. Od tej pory amatorzy, którzy chcą stworzyć w domowym zaciszu 

własne akcesoria zgodne z tym protokołem, mogą to robić w oparciu o oryginal-

ną dokumentację. Wcześniej trzeba było polegać na „wstecznej inżynierii”. Apple 

zaznacza, że dokumentacja może służyć jedynie do niekomercyjnych, amator-

skich zastosowań, w tym edukacyjnych, czy do tworzenia prototypów. Wszystkie 

produkty, które mają trafić do sprzedaży (również oprogramowanie wewnętrzne 

dla akcesoriów), muszą powstawać na podstawie licencji MFi i przejść certyfikację.

Program licencyjny  
MFi „Made for i…”
Apple zachwala swój program licencyjny słowami: „Dołącz do programu licencyjnego 

MFi i uzyskaj elementy sprzętowe, narzędzia, dokumentację, wsparcie techniczne 

i certyfikowane logotypy potrzebne do stworzenia urządzeń audio AirPlay i akceso-

riów elektronicznych, które łączą się z iPodem, iPhone’em i iPadem”. W tej definicji 

mieszczą się również akcesoria HomeKit.
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Dlaczego postanowiłem  
uzyskać licencję MFi,
skoro i tak dokumentacja HomeKit jest już dostępna? Z lenistwa… patrząc, jak opornie 

powstają amatorskie implementacje protokołu dla popularnych mikrokontrolerów, 

zacząłem szukać drogi na skróty. Projekty amatorskie rodzą się opornie, bo imple-

mentacja HomeKit wcale nie jest prosta. Apple stawia wysoko poprzeczkę, zwłaszcza 

jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Na szczęście okazało się, że wielu producentów 

popularnych i nawet tanich układów stosowanych w urządzeniach „smart home” 

oraz IoT, ma opracowane SDK dla HomeKit! Takie gotowe niemal do użycia z przy-

kładami. Nic tylko dorabiać własny kod sterujący wymyślonymi urządzeniami lub 

wręcz tylko przerobić ten gotowy.

Niestety jest jeden problem. Choć dokumentacja HomeKit dla amatorów jest dostęp-

na, to gotowe, certyfikowane oprogramowanie jest udostępniane przez producentów 

jedynie firmom z MFi.

SDK HomeKit w formie „gotowej” jest dostępne między innymi dla nRF52 Nordic 

Semiconductor, EFR32™ Blue Gecko Silicon Labs i wielu innych układów o wystar-

czającej mocy, aby sprostać wymaganiom Apple. Gdy okazało się, że producent 

moich ulubionych SoC, Espressif też ma gotowe SDK dla modułu ESP32, postano-

wiłem spróbować zawalczyć o MFi.

Apple oferuje  
dwa rodzaje licencji MFi
Pierwsza jest dla projektantów urządzeń, druga dla producentów. Jeżeli nie posiada-

cie fabryki komponentów elektronicznych, wystarczy Wam licencja deweloperska.

Co jest potrzebne, aby ubiegać się o dostęp do programu MFi?

Przydatna jest znajomość języka angielskiego, bo wszystkie informacje i umowy są 

w nim spisane. Przyda się też umiejętność trzymania języka za zębami, bo więk-

szość danych dostępnych w programie MFi jest tajna. Dodatkowo wg informacji na 

stronie Apple Program enrollment potrzebne są:

 > Zarejestrowana nazwa podmiotu prawnego, czyli firma. Wystarczy jednooso-

bowa działalność tak jak w moim przypadku.

 > Adres siedziby firmy (skrzynki pocztowe nie są akceptowane).

 > Firmowa nazwa domeny internetowej, adres e-mail i strona internetowa. Czyli 

trzeba mieć jakąś własną domenę, a w niej adres e-mail. Gmail czy iCloud nie 

przejdzie.

 > Pełna weryfikacja tożsamości Twojej firmy przez firmę zewnętrzną wskazaną 

przez Apple. To jest jedyny problem i w zasadzie tylko finansowy (75 $)

https://mfi.apple.com/MFiWeb/getFAQ.action#2-1
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 > Ważna karta kredytowa do zakupu weryfikacji tożsamości. Patrz punkt wyżej.

Apple od wielu lat weryfikuje z pomocą Coface. Wystarczy, że wypełnimy formularz, 

podając dane naszej firmy lub firmy, którą reprezentujemy, i mamy do tego stosow-

ne upoważnienia. Ważne, aby podać dokładnie taki sam e-mail jak przy rejestracji 

w MFi. Dobrze jest też mieć numer telefonu stacjonarnego. Po wypełnieniu formu-

larza wystarczy czekać na telefon. Do mnie zadzwoniła Pani z oddziału polskiego, 

potwierdziła dane i tyle. Następnego dnia dostałem już maila z Apple, który skiero-

wał mnie do systemu eSign. Jest to typowo amerykański wymysł. Za pomocą tego 

systemu parafujemy każdą stronę umowy o poufności. Podkreślam, że należy do 

tego podejść bardzo poważnie. To nie są żarty.

Po podpisaniu umowy dostajecie dostęp do portalu mfi.apple.com. O dodatkowych 

benefitach z tym związanych napiszę za miesiąc, oczywiście tylko to, co nie jest 

objęte NDA (umową o poufności). Za miesiąc też opiszę, jak zabrać się do zdobycia 

„gotowych” SDK HomeKit.

Przydatne linki:
Program MFi

Pytania i odpowiedzi

Dokumentacja HomeKit „amatorska” 

Powodzenia!

http://www.coface-usa.com
https://developer.apple.com/programs/mfi/
https://mfi.apple.com/MFiWeb/getFAQ.action
https://developer.apple.com/support/homekit-accessory-protocol/
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SZYBKIE PISANIE  
W MACOS I IOS
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


117PORADY

Możemy znacznie przyspieszyć 
sposób pisania na macOS oraz iOS
Zamiast ciągłego powtarzania sentencji powitania lub pożegnania, mamy możliwość 

przygotowania skrótu, który będzie zastępował długi ciąg znaków. Pod dwiema 

literami możemy ukryć całe zdanie lub zwrot grzecznościowy. Znacznie skróci to 

czas stukania w klawiaturę, a dzięki temu pozwoli na błyskawiczne pisanie e-maili 

i innych tekstów. Jak zatem mogę przygotować skróty?

Konfiguracja tekstów zastępczych
Konfigurację taką ustalamy w sekcji 

Klawiatura w Preferencjach syste-

mowych. Następnie wybieramy 

zakładkę Tekst. W widocznej tabe-

li znajdziemy listę skracanych 

tekstów. Po lewej stronie wprowa-

dzamy skrót, pod którym będzie się 

krył zwrot. Prawa strona tabeli to 

odpowiednik skrótu. Jeśli mamy 

włączone konto iCloud, to stworzo-

ne tu teksty zastępcze będą działać 

również na iPhonie i iPadzie.



https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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