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Dobrze jest 
wrócić po przerwie
Tym bardziej że dziś mamy do poruszenia ważny temat. Dokumenty są nieodłączny-

mi towarzyszami komputerów. To właśnie arkusze kalkulacyjne i możliwość łatwe-

go pisania tekstów stały u początków popularności maszyn zwanych komputerami 

osobistymi — Personal Computers. Dziś przepaść dzieli nas od tamtych maszyn, 

a  jednak wciąż podstawowe zadania, jakie wykonujemy, siadając do klawiatury, 

sprowadzają się do jednego — tworzenia dokumentów. Wrzesień jest początkiem 

pracy szkolnej i jednocześnie intensywnym czasem kreowania rozmaitych treści. 

To wydanie Mój Mac Magazyn chcemy poświęcić wygodnej pracy z cyfrowymi do-

kumentami. Pliki PDF skutecznie mogą zastąpić tradycyjny papier, a  macOS ma 

doskonałe narzędzie, które pozwoli świetnie zapanować nad cyfrowym papierem. 

W tym numerze pokażemy, jak łatwo i wygodnie możesz pracować na swoim kom-

puterze, pisząc i archiwizując ważne dla Ciebie treści. 

Przyjemnej lektury wśród wyjątkowych treści życzy

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

iPhone Xs i Xs Max

Apple Watch 4

iPhone Xr
iPhone Xr to kolejna nowość z Cupertino. Jest wyposa-

żony w 6,1-calowy ekran LCD o nazwie Liquid Retina 

oraz identyczny jak w modelach Xs procesor A12 Bionic 

oraz Face ID. Do dyspozycji mamy jednoobiektywowy 

aparat fotograficzny (12Mpix/f1.8). W przeciwieństwie 

do swoich starszych braci jest dostępny w sześciu kolo-

rach (w tym Product RED) i nie posiada wsparcia dla 

3D Touch. Ceny zaczynają się od 3729,00 zł za 64 GB.

www.apple.pl

Apple zaprezentował następcę modelu X, a w zasadzie 

następców. To iPhone Xs i Xs Max. Oba są wyposażone 

w ekrany OLED Super Retina. Z czego Xs Max posiada 

ekran o przekątnej aż 6,5 cala, a Xs — 5,8 cala. Telefony 

napędza superszybki ośmiordzeniowy chip A12 Bionic. 

Mocno zmodernizowane aparaty fotograficzne, szybsze 

Face ID i nowy złoty kolor to tylko jedne z wielu nowych 

funkcjonalności. Za najtańszy model Xs z 64 GB pamięci 

zapłacimy 4979,00 zł.

www.apple.pl

Popularny zegarek Apple doczekał się poważnych zmian 

konstrukcyjnych. Apple Watch Series 4 ma większy ekran, 

zmodernizowane pokrętło Digital Crown z dotykowym 

sygnałem zwrotnym i całkiem nowy optyczny 

czujnik tętna. Nad całością czuwa nowy super-

szybki 64-bitowy procesor S4. Pomimo 

nowych rozmiarów (40 i 44 mm) paski 

od starszych modeli będą zgodne.

www.apple.pl

https://www.apple.com/pl/iphone-xr/
https://www.apple.com/pl/iphone-xs/
https://www.apple.com/pl/watch/
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Przegląd aplikacji
OmniFocus 3
Nowa odsłona popularnego programu do zarządza-

nia czasem GTD to przede wszystkim możliwość 

organizacji pracy przy wykorzystaniu tagów. 

Szybkie etykiety pozwolą nam łatwo odszukać 

interesujące nas zadania oraz pomogą w projekto-

waniu nadchodzących wydarzeń. Zmianie został 

poddany również interfejs użytkownika.Program 

obsługuje również Touch Bar w MacBookach Pro.

CENA: od 39,99 $

omnigroup.com

Zmień całkowicie myślenie o swojej poczcie e-mail. Niech 

poczta stanie się zadaniami do wykonania. Mail Pilot 

właśnie w ten sposób podchodzi do organizacji pracy. 

Decydujesz, które wiadomości wymagają Twojej uwagi 

i przypisuje je do zadań w czasie. Twoja skrzynka Inbox 

znana z menedżerów zadań ma tutaj swoje centralne 

miejsce w procesie zarządzania pocztą elektroniczną.

CENA: Bezpłatny

www.mailpilothq.com

Program pozwoli Ci stworzyć fantastycznie wyglą-

dające napisy, którymi będziesz mógł opisać swoje 

zdjęcia. Możesz skorzystać z rozmaitych wzor-

ców i błyskawicznie przygotować wyjątkowy 

opis. Letters daje możliwość wpływania na wiele 

elementów tekstu, dzięki czemu każdy projekt 

będzie wyjątkowy.

CENA: Bezpłatny

Program w App Store

Mail Pilot 3

Letters

https://www.omnigroup.com/omnifocus
https://mailpilothq.com
https://itunes.apple.com/app/id1233167730?ls=1&mt=12


09PORADY 09

12 WRZEŚNIA 2018, 
CZY ZAPAMIĘTAMY TĘ DATĘ?
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Jak co roku jednym z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu Apple była prezentacja 

nowych modeli iPhone’ów. Czekali na nią klienci, fani, nienawistnicy, akcjonariusze 

oraz konkurencja. Wszyscy znaleźli coś dla siebie.

Czego nie zobaczyliśmy?
Zapowiedziana równo rok temu ładowarka bezprzewodowa od Apple nadal się 

nie pojawiła. Kilka dni po konferencji okazało się, że inżynierowie Apple nie pora-

dzili sobie z przegrzewaniem oraz interferencjami. Jednak ponoć się nie poddają.  

To było dla niektórych rozczarowanie.

Nie zawiedli się  
fani zegarka od Apple
Nowy Apple Watch s4, choć pozornie mocno się nie zmienił, prezentuje się wspa-

niale, a jego parametry nie zostają w tyle za wyglądem. Rok temu s3 dla Polaków 

przyniósł jedynie większą o 70% szybkość działania oraz barometr (wysokościo-

mierz). Największa jego zaleta, czyli modem 3G/LTE, nadal w naszym kraju nie jest 

dostępna.

Na tym tle Apple Watch s4 jest znacznie bardziej atrakcyjny. Większy o 2 mm rozmiar 

oraz ekran z zaokrąglonymi rogami wypełniający dzięki temu niemal całą górną 

powierzchnię robi wrażenie i pozwala na umieszczenie w tarczy i innych częściach 

interfejsu znacznie większej ilości elementów. Według zapewnień producentów 

Apple Watch s4 jest niemal dwa razy szybszy od poprzednika, ale oferuje taki sam 
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czas pracy przy mniejszej grubości. Kolejne jego zalety to ulepszony akcelero-

metr oraz żyroskopy. Choć podają odczyty z ośmiokrotnie większą częstotliwością 

i w szerszym zakresie, to pobierają mniej energii. Pozwoliło to zaimplementować 

nową funkcję: wykrywanie upadku. Teraz zegarek może sam wezwać pomoc, jeżeli 

stwierdzi, że osoba, która go nosi, upadła w groźny dla siebie sposób.

Kolejna przełomowa funkcja będzie dostępna tylko dla użytkowników w USA, a i oni 

będą musieli na nią jeszcze poczekać. Apple Watch s4 to pierwsze tak osobiste urzą-

dzenie, które będzie mogło wykonać uproszczony, bo jednoobwodowy kardiogram. 

Według informacji podanych przez Apple pozwala on na wykrycie z 98% trafno-

ścią poważnych anomalii w pracy serca, takich jak różne typy arytmii. Elektrody 

EKG zostały wbudowane w podstawę oraz koronkę. Dotknięcie palcem drugiej ręki 

koronki zamyka obwód i będzie uruchamiać pomiar. Udoskonalony został również 

optyczny miernik tętna. Spód zegarka, także w wersji podstawowej, jest ceramicz-

ny, a czujniki optyczne zabezpieczone zostały szafirowym szkłem. Koronka też jest 

udoskonalona. Dostała ona funkcję odpowiedzi zwrotnej za pomocą haptyki, czyli 

drgań.

Co z iPhone’ami?
Dobrze, choć opinie jak zwykle są mieszane. Wysokie ceny nadal zostały zacho-

wane, a nawet pobito rekord za sprawą modelu iPhone Xs Max. Wywołało to wiele 

mniej lub bardziej śmiesznych żartów. Krytycy uwzięli się również na rzekomy 
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brak przełomowych cech w nowych iPhone’ach. To akurat nie są celne zarzuty,  

bo przecież w tym roku zaprezentowano modele z cyklu „s”, czyli udoskonalone 

wersje zeszłorocznych. Na tym tle nowości wypadają już bardzo dobrze, a smaczku 

dodaje nowy członek rodziny iPhone XR. Tradycyjnie jest jedna rzecz pominię-

ta przez tak zwanych blogerów technologicznych, których wiedza o technologii 

kończy się mniej więcej 0,1 mm pod szkłem chroniącym ekran urządzeń. Wielkim 

niedocenionym jest…

Procesor A12
W zasadzie nawet nie cały, a pewien jego element. Układ A12 został wykonany 

w zastosowanej po raz pierwszy w dostępnych masowo produktach konsumenc-

kich, technologii 7 nm. Pozwoliła ona na upchnięcie aż 6,9 miliarda tranzystorów 

przy zachowaniu mniejszego zużycia energii. To o 37% więcej niż w mającym  

4,3 miliarda A11! Co taka ilość dodatkowej elektroniki przyniosła? Około 10–15-procen-

towy wzrost szybkości rdzeni wydajnych, których nadal są dwie sztuki. O 50% 

mniejsze zużycie energii przez 4 rdzenie ekonomiczne. Dodatkowy czwarty rdzeń 

GPU w sumie zapewniający o połowę szybszą grafikę przy również mniejszym 

zużyciu prądu i nowy, udoskonalony procesor obrazu ISP. W sumie typowy, liniowy 

postęp bez rewelacji. Zresztą gdzie się spieszyć, skoro konkurencja ledwie dogania 

zeszłoroczne modele.
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I tu na arenę wkracza Wielki Niedoceniony Kawałek Silikonu. Jest nim nowa jednost-

ka Neural Engine. Od poprzedniczki różni się tym, że ma nie dwa, a osiem [!] rdzeni, 

oraz że jest od niej uwaga… osiem [!] razy szybsza! To 5 bilionów operacji na sekun-

dę! Po prostu przepaść. Tu jednak należy się pewne wyjaśnienie. Nowa jednostka 

neuronowa pozwala na operowanie z  danymi normalnej i  mniejszej precyzji.  

Ten super wynik bazuje najprawdopodobniej na obliczeniach mniej dokładnych. 

Przy pełnej precyzji przyspieszenie jest prawdopodobnie „tylko” 4-krotne. To, tak 

czy siak, przełom.

W nowych iPhone’ach to właśnie jednostka neuronowa jest używana do zasadniczych 

obliczeń podczas wykonywania zdjęć. Rozpoznaje elementy i powierzchnię twarzy, 

tworzy maskę odcinającą elementy pierwszoplanowe od tła, wykrywa odblaski 

od przedmiotów. To dzięki niej, choć optycznie aparaty nie są mocno udoskona-

lone, Apple obiecuje nową jakość w fotografii z HDR i ustawianiem głębi już po 

wykonaniu zdjęcia włącznie. A to tylko jedna dziedzina, gdzie może być użyte prze-

twarzanie neuronowe. Obliczenia z użyciem sieci neuronowych to również domena 

rozpoznawania przedmiotów, analizy głosu, danych zdrowotnych, rzeczywisto-

ści rozszerzonej i wszystkich tych dziedzin, gdzie wykonuje się testy za pomocą 

wzorców „sztucznej inteligencji”. To całkowicie nowa droga w IT, a tym bardziej 

w urządzeniach tak niewielkich jak smartfony. Tu naprawdę nie wiadomo, czego 

się można jeszcze spodziewać, a narzędzia do sztucznej inteligencji dostarczane 

przez Apple wraz z nowymi systemami są coraz szybsze i bardziej precyzyjne.

Niedocenienie nowych możliwości układu A12 wynika właśnie z kompletnego braku 

punktu odniesienia i pionierskości tej drogi w IT.

Dla zmęczonych technologicznym wywodem mam jeszcze jedną ciekawostkę.
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Dual SIM  
niemal dla wszystkich!
Tak, każdy z nowych iPhone’ów będzie miał możliwość używania dwóch nume-

rów od tego samego lub różnych operatorów. Urządzenia na rynek chiński zostały 

wyposażone w dwie kieszenie na karty SIM, a pozostałe w jedną plus wbudowany 

eSIM. I to jest pewien problem. Na razie tylko jeden z polskich operatorów zadekla-

rował, że wdrożenie eSIM ma zamiar przeprowadzić jeszcze w tym roku. To Orange. 

Niestety nie wiadomo, czy eSIM tego operatora będzie działał tylko z nowymi iPho-

ne’ami, czy również z Apple Watch.

Jeżeli  
odczuwacie niedosyt
informacji o nowych urządzeniach, to zapraszam do naszego serwisu www.mojmac.

pl i na stronę Apple. I zapamiętajcie moje słowa: Neural Engine w procesorach Apple 

to prawdziwy przełom, na którego efekty przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

ZDJĘCIA:
apple.com
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UCZULONY NA JABŁKA.
NOWE, STARE, ALE JABŁKO
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Znów mamy wrzesień,
robi się chłodniej, jabłka dojrzewają w sadach. Apple też, jak co roku prezentuje 

nowe iPhone’y. Zaskoczenia nie było, ot zwykła końcówka kalendarzowego lata.

Rzeczywiście, 
zaskoczenia nie było
Większość plotek się sprawdziła, Ci, którzy oczekiwali fajerwerków, się zawie-

dli. Apple jakby wrócił do cyklu, w którym jednego roku prezentuje nowy wygląd, 

a w rok później ulepsza podzespoły wewnętrzne i dodaje S do nazwy. Mamy zatem 

iPhone Xs, no i jego większego brata — Max. Standard. Fanboje, spragnieni nowości 

i posiadający gruby portfel to kupią.

W tym roku 
mamy jednak nowość
iPhone XR ma ten sam procesor co drożsi bracia, ale tylko jeden aparat, gorszy 

(dużo gorszy) wyświetlacz i aluminiową, a nie stalową obudowę. Za to jest dostępny 

w 6 kolorach i tańszy. Nadal drogi, ale tańszy.
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To właśnie  
będzie stanowiło o jego sukcesie
— niższa cena i kolory. To będzie najlepszy wybór dla wszystkich, którzy nie 

muszą mieć najmocniejszego telefonu z toną bajerów, ale chcą mieć najnowsze-

go iPhone’a. No i będą mieć najnowszego, szybkiego i do tego w fajnym kolorze. 

Cena, pomimo że wysoka, jest jednak niższa i ten argument przekona wielu 

niezdecydowanych. To będzie hit sprzedaży. Apple stawia na rynek masowy 

i to widać. Zapaleńcy sięgną do kieszeni i kupią iPhone’a Xs Max, a cała reszta 

iPhone’a R. Masy dostały nawet dual sim.

Nastawienie 
na masowego odbiorcę
widać też bardzo dobrze po premierze Apple Watch s4. Inteligentny zegarek 

właśnie przestał być fanaberią dla geeków, a stał się fajnym narzędziem, które 

kupisz sobie do fitnessu. Albo sprezentujesz ojcu mającemu problemy z sercem.

Wrzesień niby taki sam jak co roku, ale jabłek jakby więcej dookoła.

ZDJĘCIA:
apple.com
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CENA DOSTĘPNOŚCI. 
ILE MUSIMY ZAPŁACIĆ 
ZA DOSTĘPNEGO IPHONE’A?
PIOTR WITEK

https://twitter.com/@piotrtwitek
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Ponieważ przygotowujemy zbiorczy, powakacyjny numer magazynu, sezon ogórko-

wy przynajmniej dla redaktorów MMM jest okresem błogiego lenistwa. Na początku 

sierpnia zaczynamy już jednak przemyśliwać nad treścią wrześniowego wydania. 

Na szczęście dzięki Apple nie jest to szczególnie skomplikowane. Do opisywania 

mamy nowe systemy, nowe funkcje i opcje, a jak dobrze pójdzie, to i nowe nadgry-

zione urządzenia. Tego roku jednak to nie nowości od Apple, ale jeden z wpisów na 

portalu www.mojmac.pl posłużył mi za inspirację, zmusił do refleksji i skreślenia 

tego felietonu.

W połowie sierpnia natrafiłem na witrynie naszego Magazynu na tekst Roberta 

Wojno pt. „Uczulony na jabłka. Czy sprzęt Apple jest drogi?”. Generalnie zgadzam się 

z autorem, że sprzedawane przez Apple urządzenia bardzo wolno tracą na wartości. 

Zwróciłem również uwagę na komentarze pod artykułem, także po części oddające 

moje przekonanie, że sprzęt ten dawno stracił status luksusowego. W mojej opinii 

wynika to jednak z jego powszechnej dostępności, a nie jakości czy też jego ceny. 

Niemniej jednak ten krótki tekst sprawił, że zacząłem się zastanawiać nad urządze-

niami Apple w kontekście ich zmieniającej się w czasie funkcjonalności, wydajności 

i ich amortyzacji.

Dla większości ludzi zupełnie naturalnym odruchem jest wysokie uniesienie 

brwi, gdy tuż po premierze słyszą cenę któregoś z nowych urządzeń Apple. W tym 

miejscu pomijam już absurdalne kwoty, jak te, których się żąda za maksymalnie 
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rozbudowanego Macbooka Pro. Jednak ustawienie przez Apple poprzeczki na pozio-

mie 1000 dolarów za smartfona, w zeszłym roku wydające się jakąś astronomiczną 

granicą, aktualnie prognozowane jest jako cel dla flagowców innych producentów. 

Czyli coś, co do niedawna nie mieściło nam się w głowach, powoli staje się global-

nym standardem. Ale czy nam, przeciętnym użytkownikom, zależy na tym samym 

co producentom?

W dniu 17 maja br. obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Dostępności 

— GAAD (ang. Global Accessibility Awareness Day). Z tej okazji miałem przyjemność 

poprowadzić pewną prezentację świadomościową. Jak się jednak okazało, z powo-

dów technicznych (brak gniazda mini jack) w swoim wystąpieniu nie mogłem 

wykorzystać iPhone’a 8. Na szczęście miałem ze sobą również mojego Miniaczka, 

czyli iPada Mini 4G, który z powodzeniem zastąpił znacznie młodszy telefon.

Gdy już po prezentacji wracałem do domu, pomyślałem sobie, że iPad z roku 2015 

w stu procentach zastąpił w moim wystąpieniu najnowszy produkt z Cupertino. 

Co więcej, po chwili uzmysłowiłem sobie, że do wszystkich elementów mojej świa-

domościowej prezentacji równie dobrze mógłbym wykorzystać iPhone’a 5S, który 

swoją premierę miał 10 września 2013 r. Analizując po kolei wszystkie użyte w trak-

cie wystąpienia aplikacje i funkcje dostępnościowe, ze zdziwieniem stwierdziłem,  

że na iPhonie 8 w obszarze dostępności nie robię nic takiego, czego nie byłbym 

w stanie zrobić na używanym przeze mnie non stop od pięciu lat służbowym iPhonie 
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5S. Korzystanie z pieszej nawigacji czy beaconów, rozpoznawanie tekstu ze zdjęć 

czy nominałów banknotów, rozpoznawanie obiektów czy czytanie książek elektro-

nicznych, powiększanie obrazu czy pisanie brajlem na ekranie. Wszystkie z tych 

funkcji są tak samo dostępne na najnowszym sprzęcie, jak i urządzeniach, które 

pojawiły się na rynku pięć lat temu.

Każda osoba choć trochę interesująca się technologią doskonale zdaje sobie spra-

wę, że pięć lat stanowi całą epokę w rozwoju poszczególnych podzespołów. Nowsze 

urządzenia są szybsze, większe i bardziej płaskie. Posiadają więcej pamięci, funkcje 

w rodzaju NFC czy 3D Touch są bardziej wodo-, pyło- i wstrząsoodporne. Potrafią 

dłużej pracować na baterii, rozpoznawać naszą twarz i określać ciśnienie atmosfe-

ryczne. Czy jednak większość z nas używa ich w znacząco inny sposób niż pięć lat 

temu? Śmiem twierdzić, że nie.

Jednak producenci oczywiście nadal chcą zarabiać, stąd tak świetnie działający 

marketing kształtujący nasze potrzeby, pragnienia i oczekiwania. W końcu nawet 

sam Steve Jobs mawiał: „Ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki im tego nie pokażę”. 

Wydaje mi się jednak, że w chwili gdy docieramy do kolejnych sztucznie tworzo-

nych granic cenowych, warto sobie zadać pytanie, na czym tak naprawdę nam 

zależy i do czego będziemy wykorzystywać nasze urządzenia.
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Osoby z różnego typu niepełnosprawnościami bardzo chętnie sięgałyby po zapro-

jektowane w uniwersalny sposób, dostępne przy ich konkretnych dysfunkcjach 

urządzenia, takie chociażby jak iPhone czy iPad. Niestety, ich najnowsze modele znaj-

dują się bardzo często poza finansowymi możliwościami osób niepełnosprawnych, 

wydających sporo pieniędzy na leki i inne formy rehabilitacji. Dlatego wszystkich 

rozważających zakup nowego urządzenia chciałbym z tego miejsca zachęcić do 

gruntownego zastanowienia się i określenia własnych potrzeb i oczekiwań. Zakup 

topowego modelu iPhone’a sprzed dwóch lat lub wersji SE może w takim samym 

stopniu zaspokoić wymagania osoby o specjalnych potrzebach jak jego najnowszy 

model, przy kosztach kształtujących się na poziomie połowy jego wartości.

Czymś, za co zawsze będę chwalił Apple, jest długoletnie wsparcie programistycz-

ne dla starszych urządzeń. W przypadku komputerów sięga ono nawet ośmiu lat 

wstecz. W przypadku iPhone’ów aktualnie jest to aż pięć lat. Gdy porównam to 

z telefonem innego popularnego producenta, który kupiłem już z nieaktualnym 

systemem i z brakiem możliwości aktualizacji do nowszych wersji, to nawet nie 

mamy o czym mówić. Osobiście uważam, że skoro sami projektanci urządzeń okre-

ślają czas ich użytkowania na dwa lata, idealnie komponuje się to z polityką Apple. 

Kupić w miarę tanio nowe urządzenie, które premierę miało dwa lata temu, używać 

go zgodnie z zaleceniami producenta i po tym czasie wymienić je na nowy, także 

dwuletni model.
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Powyższa filozofia na pewno nie przypadnie do gustu użytkownikom podążającym 

za najnowszymi trendami i dysponującymi odpowiednio zasobnymi portfelami. 

Nie będą jej wyznawać nadgryzione freaki ani ludzie chcący się pokazać. Jeśli 

jednak zależy nam jedynie na oferowanej przez iPhone funkcjonalności, uniwersal-

nym zaprojektowaniu i fantastycznych opcjach dostępności, a przy tym nie mamy 

zbyt wiele luźnych środków na koncie bankowym, warto ją rozważyć i zastanowić 

się nad takim minimalistycznym podejściem, które w żaden sposób nie powoduje 

ograniczenia możliwości w obszarze dostępności.

Po tych wszystkich rozważaniach i przemyśleniach zdałem sobie właśnie sprawę, 

że bardziej lub mniej świadomie sam stosuję tę filozofię we własnym życiu. Gdyby 

nie konieczność posiadania przeze mnie nowszego modelu telefonu do testowania 

aplikacji, nadal korzystałbym z iPhone’a 5S, który prywatnie służył mi wiernie przez 

cztery lata. Służbowo nadal korzystam z modelu 5S i jak napisałem wyżej, niczego 

więcej mi do szczęścia nie trzeba. No, może tylko stabilnego systemu operacyjnego 

na pokładzie, co jak pokazują moje betatesty, zapewnia nam już najnowszy iOS 12. 

Bądźmy świadomymi konsumentami i nie dajmy się zwariować. Dostępne, wyso-

kiej klasy urządzenia mobilne w rodzaju iPhone’a czy iPada, naprawdę są w naszym 

zasięgu, jeśli tylko nie damy się uwieść magii marketingu.



https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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PRZEGLĄD AKCESORIÓW 
DO ARCHWIZOWANIA 
DOKUMENTÓW
REDAKCJA MMM © GaToR-GFX

http://fotolia.com
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SANDISK IXPAND 
— idealny towarzysz 
dla Twojego iPhone’a
Brakuje Ci miejsca w smartfonie na kolejne zdjęcia, wideo, muzykę czy doku-

menty? Z SanDisk iXpand to nie problem — wystarczy, że podepniesz go do 

swojego iPhone’a, a on automatycznie przeniesie pliki z telefonu na dysk. 

iXpand możesz mieć zawsze przy sobie i korzystać, kiedy tylko potrzebu-

jesz. Elastyczne złącze, duża pojemność i niewielki rozmiar powodują, że jest 

to must have każdego właściciela iPhone’a i iPada.

CENA
od 120 zł

WWW 
sandisk.com

http://www.sandisk.com
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QNAP TS-453BT3 
— szybki i wydajny

Model ten został wyposażony w  porty Thunderbolt™ 3, które w  połączeniu 

z pamięcią podręczną M.2 SATA SSD i funkcją połączenia 10GBASE-T zapew-

niają idealne środowisko pracy przy edytowaniu multimediów. Rozwiązanie 

to stanowi doskonały wybór dla użytkowników posiadających komputery Mac 

z Thunderbolt 3, w szczególności dla fotografów, twórców wideo czy grafików. 

Model TS-453BT3 charakteryzuje się eleganckim nowym wyglądem i oferuje 

panel OLED.

CENA
4900,00 zł

WWW 
qnap.com

https://www.qnap.com/pl-pl/


ELGATO THUNDERBOLT 3 MINI DOCK

28PRZEGLĄD AKCESORIÓW

Ten dock jest niewielkich rozmiarów, ale da Ci możliwość wykorzystania 

zarówno szybkich dysków Thunderbolt 3, jak również starszych nośników nie 

posiadających złącza USB-C. Elgato umożliwia kopiowanie plików z prędkością 

40 Gb/s, dzięki czemu czas wykonania archiwizacji nawet potężnych plików będzie 

trwał kilkanaście sekund. Dodatkowo Mini Dock wyposażono w gigabitowy port 

ethernetowy zapewniający wysoką wydajność urządzeń sieciowych. Obok szyb-

kich złączy do kopiowania danych Elgato wyposażyło Mini Dock w dwa złącza 

wideo dające umożliwiające wyświetlanie płynnego obrazu 4K na zewnętrznych 

monitorach.

CENA 649,00 zł WWW elgato.com

https://www.elgato.com/en/dock/thunderbolt-3-mini
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WD PASSPORT FOR MAC
Twoje dokumenty powinny być nie tylko mobilne, ale także bezpieczne. Dzięki 

przenośnemu dyskowi WD My Passport możesz przechowywać swoje dane 

i kopie zapasowe. Został zaprojektowany tak, aby mieścił się w dłoni i jednocze-

śnie był w stanie pomieścić ogromną liczbę dokumentów. Występuje w czterech 

wersjach pojemnościowych, od 1 do 4 TB. Atutem urządzenia jest fakt, iż poma-

ga on chronić pliki dzięki oprogramowaniu Apple Time Machine do tworzenia 

kopii zapasowych oraz funkcji ochrony hasłem. Dysk My Passport for Mac dzięki 

niewygórowanej cenie i ciekawemu wzornictwu może Ci przypaść do gustu. Tym 

bardziej że występuje na rynku w 6 wersjach kolorystycznych, więc z pewnością 

znajdziesz coś dla siebie.

CENA od 250,00 zł WWW wdc.com.pl

https://www.wdc.com/pl-pl/products/portable-storage/my-passport-for-mac.html
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CENA 
314,59 €

WWW 
apc.com

APC BACK-UPS PRO 900
Wystarczy chwila, aby nagły spadek napięcia i wyłączenie się komputera stały 

się powodem utraty Twoich cennych dokumentów. Dane zapisane na dyskach 

również są narażone na uszkodzenie w wyniku problemów z zasilaniem. Jeśli 

poważnie myślisz o stabilnej pracy i bezpieczeństwie Twoich dokumentów, 

powinieneś zaopatrzyć się w zasilacz awaryjny — UPS. Marka APC Pro 900 to 

ciekawa propozycja dla użytkowników domowych i niewielkich biur. Urządzenie 

posiada regulowaną czułość napięcia, co umożliwia dostosowanie parametrów 

pracy zasilacza UPS do warunków konkretnego środowiska sieci. Do modelu 

Pro 900 jesteś w stanie podpiąć aż osiem urządzeń. W zależności 

od obciążenia Twój sprzęt jest w stanie praco-

wać bez prądu w gniazdku od 10 do 20 

minut. W tym czasie będziesz mógł 

zapisać wszystkie dane i bezpiecz-

nie wyłączyć komputer w czasie 

awarii.

http://www.apc.com/shop/pl/pl/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-Pro-900-230V/P-BR900GI
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PODGLĄD, 
JAKIEGO NIE ZNACIE
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Z każdym komputerem Apple
dostajemy system uzbrojony w pokaźny zbiór aplikacji, z których wiele, mam wraże-

nie, jest mocno niedocenionych. Jednym z bardziej dotkniętych nieuznaniem, choć 

o dziwo często używanym, jest program Podgląd zwany z angielska Preview.

Podgląd to systemowa aplikacja do przeglądania plików graficznych oraz pdf. Jednak 

niewiele osób wie o bardzo pokaźnych możliwościach edycji i manipulacji grafiką 

i plikami, jakie ten program posiada. Postaram się przedstawić Wam te, z których 

korzystam najczęściej.

Otwieranie plików w Podgląd
Podgląd potrafi wyświetlić bardzo pokaźną ilość formatów, i to nie tylko graficznych, 

ale również edytorów tekstu, prezentacji, a nawet arkuszy kalkulacyjnych. Niektóre 

z nich tylko wyświetla, inne potrafi edytować. Oto lista otwieranych formatów: PDF, 

Post Script, EPS, Illustrator AI, JPEG, PNG, TIFF, RAW Image, HEIF, HEIC, AVCI, PBM, 

PVR, ASTC, KTX, WEBP, DDS, XBM, OpenEXR, GIF, ICO, QuickTime Image, TGA, SGI, 

PSD Photoshop, MacPaint, FlashPIX, FAX, ICNS, JPEG 2000, Radiance, MPO, PICT, 

DOC, DOT, DOCX, XLS, XLT, PPT, PPS, Numbers, Pages, Keynote, OpenXML, DAE. 

Zbiór zapisywanych formatów (po edycji) jest skromniejszy, ale nadal przyzwoity: 

HEIC, JPEG, JPEG 2000, OpenEXR, PDF, PNG, TIFF, ICNS.
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Program Podgląd znajdziesz w folderze Aplikacje. Warto też umieścić go na stałe 

w Docku.

Jeżeli nie zmieniło się ustawień standardowych, to PDF-y otwierają się w Podglądzie 

automatycznie. Tak się dzieje również z większością dokumentów z grafiką rastro-

wą, np. zdjęć. Oznacza to, że otwarcie plików tego typu automatycznie uruchamia 

Podgląd. Jeżeli jednak chcesz otworzyć w Podglądzie inne pliki, to masz kilka możli-

wości. Naciągnij plik lub kilka zaznaczonych plików na ikonę lub alias programu 

Podgląd (w Aplikacjach lub np. w Docku). Zmiana koloru ikony Podglądu będzie 

oznaczać, że może on odczytać wybrane pliki. Kolejna metoda to otwarcie progra-

mu Podgląd i wybranie w nim z menu Plik polecenia Otwórz.

Konwersja formatów
Wszystkie rodzaje dokumentów i plików, które wyświetla Podgląd, można wyekspor-

tować do pdf. W przypadku dokumentów wielostronicowych, takich jak prezentacje, 

dokumenty tekstowe czy inne pliki pdf, ich eksport do pdf wygeneruje również 

dokument składający się z wielu stron. Uwaga: podczas eksportu do pdf wybieramy 

wielkość strony oraz jej ułożenie. Te ustawienia znajdują się w „Pokaż szczegóły”  
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na dole okna zapisu. Zależnie od rodzaju eksportowanego dokumentu zmiana 

rozmiaru strony i jej ułożenia może mieć wpływ na efekt. Warto to sprawdzić.

Nie wszystkie wyświetlane formaty można wyeksportować do plików z grafiką rastro-

wą. Ta sztuczka się nie uda z prezentacjami, arkuszami, dokumentami tekstowymi. 

PDF-y można eksportować do obrazków, ale każdą stronę osobno. Jeżeli chcesz 

zapisać otwarty dokument w innym formacie, to z menu Plik wybierz Eksportuj. 

Dla dokumentów wielostronicowych, np. pdf, najpierw wybierz stronę, klikając jej 

miniaturkę na pasku bocznym (wciśnij Opcja+Command+2, jeżeli paska nie widać).

Jeżeli chcesz skonwertować na obrazek któryś z formatów niewspieranych bezpo-

średnio, to najpierw skonwertuj go na pdf. Z pdf można eksportować dalej.

Oznaczenia (Adnotacje)
Oznaczenia do bardzo ważna i przydatna funkcja Podglądu. Pozwala szybko dodać 

do dokumentu lub obrazka elementy graficzne i notatki, powiększyć fragment, dopi-

sać uwagi lub zakolorować ważniejsze części tekstu.

Oznaczenia można wywołać z menu Narzędzia > Adnotacje lub klikając w charak-

terystyczną ikonkę z czubkiem pisaka w kółku. Jeżeli Adnotacje nie są aktywne, 

to znaczy, że dokument jest nieedytowalny i najpierw musisz wyeksportować go  

do pdf lub grafiki.
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W Adnotacjach do dyspozycji są różne kształty, strzałki, tekst, dymki, maskowanie, 

lupa oraz podpisy. Można wybrać grubość linii (obwiedni), jej kolor, zakończenia, 

cień. Do tego kolor wypełnienia. Można też kreślić kształty z wolnej ręki. Ciekawą 

funkcją jest lupa. Można zaznaczyć za jej pomocą kawałek dokumentu i powiększyć. 

Niebieską kropką na okręgu lupy zmieniamy jej średnicę, a zieloną ustawimy wiel-

kość powiększenia. Jeżeli chcesz dodać tekst, to możesz wybrać jego kolor, czcionkę 

i wielkość oraz wyrównanie. Dla dokumentów pdf istnieje dodatkowo możliwość 

zakreślania interesujących fragmentów oraz dodawania notatek. W przypadku 

plików graficznych (jpg, png) można wklejać fragmenty innych grafik ze schowka. 

To naprawdę spory wachlarz możliwości pozwalający na dodawanie uwag i notatek 

do dokumentów, tworzenie własnych kolaży, a nawet memów.

Podpisy
Często zdarzało Ci się otrzymać dokument do wydrukowania, podpisania, zeska-

nowania lub sfotografowania i odesłania drogą elektroniczną? Pewnie nie raz. A co 

powiecie na usunięcie z tej procedury kroków 1, 2 i 3? Brzmi zachęcająco? Wystarczy, 

że użyjesz podpisów w Podglądzie.

Najpierw należy przygotować podpis. Można to zrobić na dwa sposoby. Na czystej 

kartce podpisz się i wejdź w Podglądzie w Narzędzia > Adnotacje > Podpisy > Zarządzaj 
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podpisami. Następnie kliknij Utwórz nowy. Wybierz zakładkę Kamera i odpowied-

nio przed kamerą w komputerze ustaw kartkę, tak aby linia podpisu zgrała się 

z linią w okienku podglądu. Pamiętaj o dobrym oświetleniu kartki. Druga metoda 

to własnoręczny podpis na gładziku. Podpisów możesz mieć kilka. Można też np. 

dla staromodnych urzędów przygotować podpis z pieczątką. Następnym razem, 

gdy dostaniesz dokument do podpisania, otwórz go w Podglądzie, kliknij Adnotacje 

i dalej w ikonkę z podpisem lub wybierz polecenie z menu Adnotacji. Podpis można 

skalować, a za pomocą gestu na gładziku, tak samo jak na iPhonie, również obracać. 

Po dodaniu podpisu zapisz dokument lub zamknij Podgląd i już masz gotowy plik 

do odesłania. Podpisy wraz z adnotacjami bardzo ułatwiają uzupełnianie naszymi 

danymi wszelkich kwestionariuszy.

Korekta kolorów
Zdjęcie, zeskanowany lub sfotografowany dokument nie zawsze wygląda tak, jak 

byśmy chcieli, często trzeba wybielić tło, dodać kontrast i wyostrzyć litery. Wszystko 

to możesz zrobić, nie opuszczając aplikacji Podgląd. Wystarczy, że wejdziesz w menu 

Narzędzia > Dostosuj kolor. Do dyspozycji jest wiele funkcji korekty obrazu od histo-

gramu i poziomów po nasycenie barw i ostrość konturów.
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Zmiana rozmiarów
W Podglądzie zmienisz też rozmiar plików z grafiką rastrową (zdjęcia, skany). Czasem 

potrzebujesz zdjęcia o określonym rozmiarze, np. aby umieścić je w albumie na 

stronie lub przesłać niezbyt szybkim łączem. Wejdź w menu Narzędzia > Dostosuj 

wymiary. Masz do dyspozycji kilka predefiniowanych ustawień lub możesz wpisać 

rozdzielczość samodzielnie. Dodatkowo zamiast w pikselach, można podać nowy 

rozmiar proporcjonalnie w procentach lub w jednostkach odległości z uwzględnie-

niem ilości punktów na cal.

Uwaga. Jeżeli zakończysz pracę z Podglądem, wszystkie zmiany będą zapisane auto-

matycznie. Na szczęście Podgląd używa wersjonowania i jeżeli zmienisz zdanie, 

to otwórz ponownie dokument w Podglądzie, wejdź do menu Plik > Przywróć do 

i wybierz polecenie Ostatnio otwarta wersja lub Przeglądaj wszystkie wersje. W ten 

sposób można przywrócić wygląd dokument sprzed zmian.

Usuwanie tła z obrazka
Zdarza się, że chcemy połączyć kilka grafik, nakładając je na siebie. Jednak tło będzie 

w tym przeszkadzało. W takiej sytuacji w Podglądzie klikamy w ikonkę Adnotacji, 

a następnie w ikonę kanał alfa (po lewej stronie okna, wygląda jak magiczna różdżka). 
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Klikamy i nie zwalniamy nacisku na kolorze, którego chcemy się pozbyć i porusza-

my wskaźnikiem, zmieniając tolerancję zaznaczenia. Efektem będzie wybranie 

klikniętego koloru. Możemy go skasować, wciskając delete lub skopiować do schow-

ka. Oczyszczony w ten sposób np. z tła obrazek można zapisać lub zaznaczyć całość 

czy fragment, skopiować i wkleić do innego dokumentu. Uwaga: przeźroczystość 

nie zapisuje się w formacie.jpg, ponieważ nie obsługuje on kanału alfa.

Teraz przyszedł czas na porcję sztuczek związanych z pracą na wielu dokumentach.

Uwaga: aby w jednym oknie Podglądu otwierać wiele dokumentów, sprawdź, czy 

w Preferencjach (menu Podgląd > Preferencje) w zakładce Obrazki masz zaznaczo-

ne „Otwierając pliki: Otwórz wszystkie w jednym oknie” lub „Otwórz grupy plików 

w tym samym oknie”. Druga opcja podzieli na osobne okna pliki w różnych forma-

tach, np. rozdzieli jpg i png. Druga ważna funkcja to włączony podgląd miniaturek. 

Menu Widok > Miniaturki.

Masowa zmiana wymiaru obrazków
Masz 100 zdjęć do umieszczenia na blogu, jednak ich rozmiar jest zbyt wielki? 

Potrzebujesz z obrazków stworzyć miniaturki? Tak, tym razem również pomoże Ci 

Podgląd. Zaznacz wszystkie pliki do przeskalowania i naciągnij na ikonę Podglądu 

lub otwórz wszystkie naraz, jeżeli Podgląd jest domyślną dla nich aplikacją.
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Na liście miniaturek zaznacz jeden z obrazków i następnie z menu Edycja wybierz 

polecenie „Zaznacz wszystkie” lub wciśnij Command+A. W ten sposób zaznaczysz 

pozostałe miniaturki. Teraz wybierz z menu Narzędzia > Dostosuj wymiary. Możesz 

wpisać szerokość lub wysokość, którą chcesz nadać wszystkim obrazkom. Jeżeli 

nie chcesz, aby miały ten sam rozmiar, ale aby były przeskalowane proporcjonal-

nie np. do połowy wymiaru, to przełącz na procenty i wpisz odpowiednią wartość. 

Kliknij OK i po chwili wszystkie obrazki będą miały nowy wymiar. Jeżeli zmienisz 

zdanie, wciśnij Command+Z, aby odwołać zmiany. Aby zapisać, po prostu zamknij 

okno lub program. Prawda, że szybko?

Masowa 
zmiana formatu pliku
W analogiczny sposób można zmienić format plików graficznych. Jak wyżej otwórz 

dokumenty i zaznacz ich miniaturki. Następnie z menu Plik wybierz „Eksportuj 

zaznaczone obrazki”. W oknie zapisu kliknij Opcje na dole, ustaw odpowiedni format 

i wybierz miejsce, gdzie chcesz wszystkie pliki zapisać. Możesz stworzyć dla nich 

nowy folder. Kliknij „Wybierz” i już po kłopocie.
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Łączenie plików
W Podglądzie połączysz kilka plików w jeden w formacie pdf. Dodawane do pdf 

pliki mogą być w innych formatach np. grafiki rastrowej lub mogą być stronami 

z innych dokumentów w pdf. Jedno jest ważne: zawsze musisz inne pliki dodawać 

do dokumentu pdf i taki też będzie format wynikowy.

Najpierw otwórz dokument pdf, do którego chcesz dodawać kolejne elementy. 

Jeżeli dokument startowy nie jest w formacie pdf, to otwórz go i zapisz jako pdf. 

Gdy chcesz dodać całe pliki, to najpierw zaznacz w pliku startowym miniaturkę 

strony, za którą dodawany plik ma się znaleźć, a następnie wybierz z menu Edycja 

> Wstaw > Strona z pliku oraz wskaż plik lub pliki, które mają być dołączone.

Do otwartego dokumentu w pdf możesz dodawać pojedyncze strony lub obrazki, 

przesuwając ich miniaturki. Otwórz najlepiej w dwóch oknach dokumenty i zaznacz 

miniaturki stron, które chcesz dodać do drugiego, klikając na kolejne z wciśnię-

tym klawiszem Command. Następnie przenieś je na pasek boczny z miniaturkami 

w docelowym oknie pomiędzy strony, gdzie mają się znaleźć. Jeżeli oba dokumen-

ty są otwarte w jednym oknie, ale w różnych zakładkach, to podczas przenoszenia 

najedź na tytuł zakładki drugiego dokumentu. Po chwili okno przełączy się na niego 

i będziesz mógł dokończyć przenoszenia. Tak skompletowany dokument zapisz lub 

wyeksportuj do pdf.
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Inne przydatne ciekawostki
Zawsze możesz zmienić kolejność stron w dokumencie pdf. Wystarczy, że poprze-

suwasz miniaturki na właściwe miejsca.

Jeżeli któraś ze stron jest ułożona nieprawidłowo, np. w poziomie zamiast w pionie, 

to możesz zmienić jej pozycję, wykonując nad jej miniaturką gest obrotu dwoma 

palcami na gładziku. Tak samo można obracać całą stroną w głównym oknie.

Wywołując na miniaturce menu skrótowe (Control+klik), możesz od razu ją wyeks-

portować w wybranym formacie.

Do dokumentu można dodawać zdjęcia i skany bezpośrednio z iPhone’a (macOS 

10.14 Mojave i iOS 12). Wystarczy z menu Plik wybrać „Importowanie z iPhone” 

i dalej „Zrób zdjęcie” lub „Skanuj dokumenty”. Po wybraniu polecenia w iPhonie 

uruchomi się do razu odpowiednia aplikacja, którą wykonamy resztę czynności. 

Po ich zakończeniu zdjęcie lub skany trafią prosto do Podglądu.

Podczas drukowania możesz zdecydować, aby wydruk został najpierw otwarty 

w programie Podgląd np. w celu kontroli. W oknie drukowania na dole po lewej 

rozwiń menu przy przycisku PDF i wybierz „Otwórz w Podglądzie”. Gdy wydruk 

pojawi się w oknie Podglądu, na dole po prawej zobaczysz przyciski Anuluj i Drukuj. 

Tak otwarty wydruk można też zapisać z Podglądu jako pdf.
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Czasem zdarza się, że otworzysz w Podglądzie plik przesłany za pomocą maila. 

Możesz go w łatwy sposób zapisać od razu na Biurku, klikając i nie zwalniając naci-

sku na ikonie przed nazwą pliku pośrodku na górze okna. Po chwili ikonka zmieni 

kolor i będzie można ją przeciągnąć np. na Biurko. Jeżeli chcesz, aby na Biurku 

znalazła się kopia dokumentu, a nie został przeniesiony oryginał, to wciśnij dodat-

kowo klawisz Option. Przy przenoszonej ikonce pojawi się zielony plus. Ten sposób 

działa również w wielu innych programach.

Podczas eksportu możesz pdf zabezpieczyć hasłem. Wystarczy, że w oknie zapisu 

klikniesz szczegóły i zaznaczysz „Szyfruj”.

Wielu ciekawych rzeczy możesz się dowiedzieć o dokumencie, wybierając z menu 

Narzędzia > Pokaż Inspektora.

To tylko część 
z funkcji tego programu
o bardzo skromnej nazwie Podgląd. Warto, abyś samodzielnie przejrzał dostępne 

w jego menu polecenia. Znajdziesz tam jeszcze np. pokaz slajdów czy możliwość 

sprawdzania, jak dokument będzie wyglądał z różnymi profilami barwnymi. Warto 

poeksperymentować.
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iWork
Dokumenty na Maku to przede wszystkim iWork. Ten pakiet oprogramowa-

nia powinien w pełni zaspokoić Twoje potrzeby. Znajdziesz w nim edytor 

tekstu Pages, arkusz kalkulacyjny Numbers oraz aplikację do tworzenia 

prezentacji — Keynote. Wszystkie te bardzo przyjazne aplikacje są od kilku 

lat zupełnie bezpłatne. Programy te są doskonale zintegrowane z systemem 

macOS oraz pozwalają na wygodną pracę w chmurze iCloud. Posiadają 

również swoje odpowiedniki dla iOS-a, dzięki czemu możesz z nich korzy-

stać na iPhonie czy iPadzie. iWorks jest dostępny tylko dla urządzeń Apple 

i nie ma odpowiedników dla innych systemów operacyjnych. Także doku-

menty zapisane w jego natywnych formatach mogą być problematyczne 

dla użytkowników np. Windowsa. Na szczęście z aplikacji iWorks łatwo 

wyeksportujesz pliki do popularnych formatów i możesz w razie potrzeby 

skorzystać z iWorks w przeglądarce internetowej. Wystarczy, że zalogu-

jesz się na stronie iCloud.com.

www.apple.com

Cena: Bezpłatny

https://www.apple.com/pl/iwork/
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Microsoft Office 365
Nie można mówić o dokumentach cyfrowych, nie wspominając o pakie-

cie firmy Microsoft. Ten najpopularniejszy na świecie zestaw aplikacji jest 

oczywiście dostępny dla komputerów Apple. W pakiecie Office 365 otrzy-

masz najnowsze wersje Worda, Excela, PowerPointa, Outlooka i OneNote. 

Dodatkowo otrzymasz 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze OneDrive. 

Microsoft stale pracuje nad swoim pakietem dla macOS i jest on przyja-

zny oraz stabilny. Jeśli zależy Ci na pełnej kompatybilności dokumentów 

na różnych systemach, to z Office 365 istnieje największe prawdopodo-

bieństwo, że wszystkie dokumenty będą wyglądać identycznie na każdym 

komputerze. Nieważne, czy z macOS czy Windows. Dodatkowym atutem 

jest możliwość w pełni funkcjonalnego korzystania z pakietu Office także 

na urządzeniach z iOS. Gdziekolwiek się znajdziemy, zawsze będziemy 

mieli dostęp do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych. Ważną informacją 

jest też to, że pakiet Office niebawem pojawi się w App Store. Dodatkowo od 

2 października właściciele Office 365 Personal będą mogli bez dodatkowych 

opłat zainstalować pakiet na wszystkich swoich komputerach.

www.office.com

Cena: od 29,99 zł miesięcznie

https://products.office.com/pl-pl/home
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Libre Office
Warto także wspomnieć o alternatywie powyższych pakietów. LibreOffice to 

pakiet biurowy, który ma wiele funkcji oferowanych przez pakiety Apple czy 

Microsoftu, ale może troszkę więcej. Oprócz edytora tekstu, arkusza kalkula-

cyjnego i programu do prezentacji znajdziesz w nim aplikacje do tworzenia 

baz danych oraz do tworzenia diagramów czy formuł matematycznych. 

To całkiem potężny zastaw aplikacji dystrybuowany zupełnie bezpłatne. 

Oczywiście, jeśli pakiet Ci się spodoba, możesz wesprzeć autorów projektu 

datkiem pieniężnym. Poza tym Libre Office jest dostępny na większości plat-

form systemowych i oferuje pełne wsparcie dla plików Office, więc możesz 

je otwierać i pracować nad nimi bez problemu. Jedynym mankamentem 

jest to, że LibreOffice nie pozwala pracować z dokumentami na urządzeniu 

z systemem iOS, ale nie można mieć wszystkiego.

www.libreoffice.org

Cena: Bezpłatny

https://www.libreoffice.org
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Dokumenty Google
Nadszedł moment, gdy o aplikacji internetowej należy mówić w katego-

rii pełnoprawnego pakietu do obsługi dokumentów. Oczywiście mowa 

o Dokumentach Google. Ich główną zaletą jest to, że możesz pracować nad 

nimi na swoim Macu, urządzeniu z iOS, czy jakimkolwiek innym kompu-

terze bądź telefonie z przeglądarką internetową. Wszędzie, gdziekolwiek 

masz dostęp Internetu.

W Dokumentach Google utworzysz pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, 

prezentacje i formularze. Możesz je edytować, zapisywać, udostępniać 

i współpracować podczas pracy nad nimi z innymi osobami. To doskonałe 

rozwiązanie do pracy grupowej. Dokumenty Google pozwalają zobaczyć 

zmiany wprowadzane w dokumencie w czasie rzeczywistym, a identyfika-

tory oznaczone kolorami ułatwiają sprawdzenie, kto je wprowadził. Wielu 

użytkowników może jednocześnie pracować nad udostępnionym doku-

mentem. A wszystko to zupełnie bezpłatnie.

www.google.pl

Cena: Bezpłatne

https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/
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Scrivener
Program Scrivener to docelowo narzędzie do pisania. Od wierszy, przez 

scenariusze, do opasłych powieści. Nie musisz być autorem poczytnych 

książek, aby za jego pomocą katalogować i przechowywać także Twoje 

dokumenty. Każdy dokument ma bibliotekę składających się nań plików 

i folderów. Możesz je swobodnie zagnieżdżać, co pozwala na wygodne 

zarządzanie całym drzewem plików. Wszystkie z nich mogą być oznaczo-

ne kolorami lub ikonami. Do plików możesz dodawać notatki służące do 

tworzenia tekstu. Dodasz do nich odnośniki, metadane i inne elementy 

wspomagające pracę nad tekstem. Na koniec funkcje eksportu i kompilacji 

zapewnią idealny finał pracy nad dokumentem. Scrivener to prawdziwy 

kombajn pisarski, a przy okazji doskonała biblioteka do przechowywa-

nia dokumentów. Dostępna jest także wersja programu przeznaczona dla 

systemu iOS.

www.literatureandlatte.com

Cena: 45,00 $

https://www.literatureandlatte.com/scrivener/overview
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PDF Expert
Niełatwo sobie dziś wyobrazić obieg cyfrowych dokumentów bez wszech-

obecnego formatu PDF. Dzięki niemu Twoje pliki zostaną odczytane 

i wydrukowane przez naszego odbiorcę dokładnie w takie samej formie, 

w jakiej je zapisałeś. Nieważne, czy to Linux, czy Windows lub taki czy inny 

program do obsługi PDF.

Zapis plików do tego formatu nie jest problemem, gdyż korzystając z macOS, 

łatwo możesz „drukować” dokument do PDF. Gorzej jest z ich późniejszą 

edycją. Tu już wybór jest bardziej ograniczony.

Jedną z takich aplikacji jest niezawodny PDF Expert. Daje Ci bardzo szero-

kie możliwości edycyjne plików zapisanych w tym formacie. Będziesz mógł 

dodać do niego obrazy, edytować tekst lub usunąć jedną albo więcej stron 

w dokumencie. Poza tym swojego „pedeefa” możesz poddać swoistej korek-

cie i nanieść na nim odpowiednie adnotacje i uwagi. Taki plik z Twoimi 

notatkami udostępnisz szybko znajomym.

www.pdfexpert.com

Cena: 79,99 €

http://www.pdfexpert.com


50TEMAT MIESIĄCA 50TEMAT MIESIĄCA

ABBYY FineReader Pro for Mac
Przeniesienie dokumentów papierowych do wersji cyfrowej to bardzo 

dobry pomysł. Możesz je zeskanować lub zrobić im fotografie swoim iPho-

ne’em. Co jednak, gdy będziesz potrzebował edytować w przyszłości zapisy 

ze stworzonych obrazów? Zapis za skanera czy z aparatu fotograficznego 

to zwykły plik graficzny. Wtedy przyda się dobry program OCR (do optycz-

nego rozpoznawania znaków).

Jednym z takich programów jest produkt firmy ABBYY — FineReader Pro. 

Może precyzyjnie rozpoznawać tekst i zachowywać jego układ nie tylko 

w języku polskim, ale także w ponad 180 innych językach. Oprócz obra-

zów możesz łatwo konwertować na dokument tekstowy nawet pliki PDF. 

Podczas przetwarzania obrazów FineReader pozwala za pomocą swoich 

narzędzi polepszyć jakość pliku wejściowego, by efekt był jak najbardziej 

zadowalający.

www.finereader.pl

Cena: 549,00 zł

https://www.finereader.pl/produkty/przetwarzanie-dokumentow/abbyy-finereader-pro-for-mac
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PDFpen Pro 10
Nieraz może Ci się przydarzyć sytuacja, kiedy będziesz musiał pilnie 

edytować dokument PDF. Plik źródłowy oczywiście zaginął w odmętach 

dysku twardego, a trzeba to zrobić na przedwczoraj. Na szczęście jest na 

to sposób. W takiej sytuacji możesz skorzystać z programu PDFpen Pro 10. 

Dzięki jego precyzyjnym narzędziom łatwo naprawisz prawie każdy plik. 

A to nie jest zawsze takie oczywiste. Oprócz funkcji edycyjnych ważną 

funkcjonalnością jest w PDFpen Pro 10 możliwość rozpoznawania tekstu 

(nie tylko z PDF, ale również bezpośrednio z obrazu lub skanera). Obsługuje 

język polski i efekty są zadowalające. Poza tym bardzo przydatne jest 

w tej aplikacji tworzenie plików PDF ze stron internetowych. Wystarczy 

podać link, a PDFPenPro przekształci go w dokument PDF wraz z obra-

zami i linkami. Jednym słowem PDFPen Pro 10 to doskonałe narzędzie  

do edycji plików PDF jego jedynym mankamentem jest dosyć wysoka 

cena, ale zanim wydasz pieniądze, skorzystaj z wersji próbnej.

www.smilesoftware.com

Cena: 124,95 $

https://smilesoftware.com/pdfpen/version10
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Scanner Pro
Jak eliminować papier z Twojego życia? Nie jest to proste zadanie, gdyż 

nadal wiele dokumentów otrzymujemy w tej właśnie formie. Najlepiej 

je zeskanować i umieścić w pamięci naszego komputera. Rolę prostego 

skanera dokumentów może spełnić Twój telefon. Wystarczy chwila, aby 

dokument papierowy przekształcił się w cyfrowy plik. Do takich zadań 

możesz wykorzystać aplikację Scanner Pro.

Pozwala wykorzystywać aparat do tworzenia bardzo wysokiej jakości 

plików PDF wraz z możliwością rozpoznawania tekstu. Program wykry-

wa granice tekstu i skoryguje zniekształcenia optyki aparatu. Skany będą 

przechowywane w iCloud, dzięki czemu będziesz mieć do nich dostęp 

ze wszystkich swoich urządzeń, a w razie potrzeby łatwo je udostępnisz 

znajomym. Program nie jest drogi, a na dodatek często pojawia się w licz-

nych promocjach. Jeśli nie potrzebujesz go już teraz, warto go obserwować.

Program w App Store

Cena: 18,99 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/scanner-pro/id333710667?mt=8
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Adobe Scan
Kolejną aplikacją, która zamienia kamerę iPhone’a czy iPada w skaner 

z obsługą rozpoznawania tekstu (OCR) jest Adobe Scan. Pozwoli Ci zrobić 

skan dowolnego dokumentu papierowego i robi to bardzo wydajnie, gdyż 

automatycznie wykrywa kolejną skanowaną kartkę. Jest to niezmiernie 

przydatne, gdy masz kilka stron do skanowania. Następnie stworzone obra-

zy możesz edytować za pomocą kilku dostępnych narzędzi i zapisać jako 

plik PDF. Program rozpozna tekst w języku polskim i możesz go później 

skopiować do schowka. Atutem programu jest fakt, iż jest on rozprowadza-

ny bezpłatnie. Wymaga jednak utworzenia konta Adobe Document Cloud 

i właśnie do tej chmury trafiają zeskanowane pliki. Oczywiście możesz 

je łatwo przenieść za pomocą opcji Udostępnij do Dropboxa czy innego 

rozwiązania chmurowego bądź wysłać mailem. Te małą 

niedogodność można jednak tej aplikacji wybaczyć.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/pl/app/adobe-scan-pdf-scanner-documents-receipts/id1199564834?l=pl
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Evernote
Kolejnym kombajnem do organizacji dokumentów i tworzenia notatek może 

być Evernote. Tu możesz przechowywać uporządkowane teksty, pomysły 

i zeskanowane dokumenty. Program charakteryzuje się łatwością, z jaką 

możesz organizować notatki. Dzięki tagom skutecznie odszukasz intere-

sujące treści, za pomocą linków możesz łatwo przemieszczać się pomiędzy 

notatnikami. Dzięki temu rozwiązaniu stworzysz treści powiązane ze sobą 

w różnych notatkach. Evernote pozwala obok tekstu przechowywać pliki 

PDF, obrazki czy notatki dźwiękowe. Atutem programu jest możliwość 

pracy na wielu platformach. Sięgniesz do swoich zapisków na komputerze, 

urządzeniach mobilnych czy poprzez stronę www. Z programu możesz 

skorzystać za darmo, ale wszystkie funkcjonalności znajdziesz w wersji 

Premium w cenie 11,00 zł za miesiąc.

www.evernote.com

Cena: Bezpłatnie

https://evernote.com/intl/pl
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Notatki
„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”. 

Te słowa Stanisława Jachowicza są ciągle aktualne. Najczęściej dosko-

nałe rozwiązania masz pod ręką i tak właśnie jest z programem Notatki. 

To bardzo potężne narzędzie. Intuicyjne i proste w użyciu. Możesz w nim 

przechowywać praktycznie wszystkie Twoje zapiski, rysować, dodawać 

załączniki, wideo i muzykę, a nawet skanować dokumenty. Dzięki możli-

wości tworzenia katalogów łatwo zorganizujesz swoje notatki. W razie 

potrzeby znajdziesz je z pomocą bardzo wydajnej wyszukiwarki. Program 

pozwala dodatkowo tworzyć listy zadań, a nawet tabele. Ponadto synchro-

nizacja z iCloud pozwala bardzo płynnie pracować na wielu urządzeniach 

połączonych z Twoim kontem, a w razie potrzeby udostępnisz swoje zapi-

ski innym osobom.

Cena: Bezpłatny
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DEVONthink
Nawet nasz kochany macOS wespół ze Spotlight może mieć problem 

z codziennie gromadzonymi przez Ciebie plikami. Jeśli chcesz raz na 

zawsze zapanować nad swoimi cyfrowymi dokumentami, powinieneś 

zainteresować się bazą danych dla wszystkich Twoich dokumentów. Taką 

rolę w Twoim systemie może pełnić aplikacja DEVONthink. Za jej pomocą 

gromadzone przez Ciebie pliki zorganizujesz i będziesz mógł pewnie nimi 

zarządzać. W ten sposób stworzysz swoją prywatną bibliotekę plików. Bez 

względu na to, gdzie Twoje pliki fizycznie będą znajdować się na dysku 

twardym, DEVONthink będzie je miał pod kontrolą. Chociaż interfejs 

programu nie zachwyca swoim pięknem, to funkcjonalność i wygoda 

korzystania z aplikacji jest doskonała. Koniecznie musisz wypróbować ten 

program. Na stronie producenta jest dostępna wersja testowa.

Program w App Store

Cena: 239,99 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/devonthink/id427575699?mt=12
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Quip
Dokumenty w  chmurze to już standard. Dzięki tego typu aplikacjom 

możesz wydajnie pracować nad swoimi plikami nawet w rozproszonym 

zespole. Quip należy właśnie do tej grupy rozwiązań. Możesz w nim wraz 

ze swoimi współpracownikami tworzyć i edytować arkusze kalkulacyjne, 

dokumenty i listy kontrolne. Każdy taki dokument możesz komentować 

w czasie rzeczywistym. Quip najlepiej sprawdza się w pracy zespołowej, 

gdyż dzięki funkcji czatu użytkownicy mogą dyskutować na temat każde-

go dokumentu, nawet poszczególnej jego frazy. W programie możesz 

tworzyć listy zadań, a nawet całe projekty i listy priorytetów. O wszystkich 

zdarzeniach w programie możesz być informowany za pomocą powia-

domień. Z programu możesz korzystać także na iOS oraz za pomocą 

przeglądarki internetowej.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny z możliwością rozszerzenia

https://itunes.apple.com/pl/app/quip/id1003160018?mt=12
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Dropbox + Dropbox Paper
Dropbox to świetne rozwiązanie do udostępniania plików w chmurze. 

Możesz w nim przechowywać swoje dokumenty i dowolnie je udostęp-

niać. To nie jedyna funkcjonalność, która wyróżnia Dropboxa na tle innych 

dostawców. Jego funkcja Paper to dostępna zarówno w przeglądarce, jak 

i dla iOS usługa, zapewniająca bezproblemowe środowisko do tworzenia 

i udostępniania dokumentów tekstowych. Paper na pierwszy rzut oka 

jest minimalistyczny, ale niech nie zwiedzie Cię pusta kartka na ekranie. 

Zaraz po podświetleniu fragmentu tekstu pojawi się menu formatowania, 

w którym będziesz mógł dowolnie edytować swój tekst. Do dokumen-

tu będziesz mógł dodać także różne inne typy zawartości do Twojego 

dokumentu jak pliki z Twojego Konta Dropbox, pola zadań czy obrazy. 

Kolejną ważną opcją są funkcje współpracy. Osoby, którym dasz dostęp do 

Twojego pliku, będą mogły go edytować razem z Tobą w czasie rzeczywi-

stym, dodawać do niego komentarze, a nawet przypisywać sobie zadania 

do wykonania.

www.dropbox.com

Cena: Bezpłatny

https://www.dropbox.com
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NA BAŁAGAN Z DOKUMENTAMI: 
INTELIGENTNE FOLDERY
JAROMIR KOPP © Tobias Arhelger

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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Inteligentne foldery 
są dobrym sposobem
na łatwe zarządzanie dokumentami, ponieważ pozwalają grupować pliki według 

określonych kryteriów. Do podstawowych należą: nazwa, zawartość, data utworze-

nia, otwarcia, modyfikacji, rodzaj oraz tagi. Jednak do dyspozycji są również bardzo 

zaawansowane i szczegółowe kryteria. Oto kilka przykładów: Czy zdjęcie wykonano 

z lampą błyskową, w jakim kraju utworzono plik, jakim programem był utworzony, 

rozmiar, producent, którego urządzenie stworzyło plik. Wybór kryteriów jest prze-

ogromny. Oczywiście można dodawać ich kilka. Np. rodzaj: pdf, utworzony w ciągu 

ostatnich 7 dni, w kraju Niemcy. I w ten sposób błyskawicznie odnajdziemy doku-

menty pdf wysyłane do nas przez współpracowników z Niemiec.

Folder inteligentny 
tworzy się w Finderze
Należy z menu Plik wybrać polecenie „Nowy folder inteligentny”. Jeżeli folder ma 

grupować pliki o określonej nazwie np. „Zrzuty ekranu”, wpisujemy tę frazę w polu 

wyszukiwania i wybieramy „Nazwa pliku”. Jeżeli chcemy zebrać pliki o określonej 
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treści, wybieramy „Wszystko”. Ta funkcja poszukuje podanej frazy w  tekście 

wewnątrz dokumentu. Więcej kryteriów można dodać, klikając plus. Wybiera się 

je z list i określa dodatkowe parametry. Aby pliki pojawiły się w folderze, wszyst-

kie kryteria muszą być spełnione. Po zakończeniu określania warunków, które 

pliki mają spełniać, klikamy „Zachowaj” i nadajemy nazwę temu folderowi oraz 

określamy miejsce, gdzie ma być on umieszczony. Można też od razu dodać go do 

Paska bocznego. Jeżeli zajdzie potrzeba zmiany właściwości folderu inteligentnego, 

należy go otworzyć, a następnie kliknąć ikonę z zębatką na górze okna (podręczne 

czynności) i z listy wybrać „Pokaż kryteria szukania”.

Folder inteligentny 
posiada ikonę z zębatką
i również pod taką postacią pojawia się na Pasku bocznym okna Findera. Zawartość jest 

odświeżana podczas dodawania, zmiany i usuwania plików na Macu automatycznie.
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http://lugallery.com
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ASPHALT 9: LEGENDS 
— CZY TO JESZCZE WYŚCIGI? 
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Asphalt to kultowa,
mobilna seria gier wyścigowych, z których pierwsza zadebiutowała w 2004 roku 

na platformie Java. Potem doczekaliśmy się kolejnych części i po wydaniu Asphalt 

8: Airborne pięć lat temu fani serii musieli czekać prawie pięć lat na kontynuację. 

Czy Asphalt 9:Legends wart był tak długiego oczekiwania?

Najnowsza gra godnie wpisuje się w tradycję swoich poprzedniczek, jeśli chodzi 

o grafikę. Pięknie odwzorowane samochody, spektakularne krajobrazy, z tego słynął 

Asphalt i wszystko to znajdziemy w „dziewiątce”. Do dyspozycji mamy prawdzi-

we modele super samochodów i wyglądają one bardzo dobrze. Również tory robią 

wrażenie i cieszą oczy. Jak zwykle interfejs jest dynamiczny, kolorowy i odpowied-

nio pomaga tworzyć nastrój pogoni za prędkością.

Po pierwszym uruchomieniu gry musimy przejść samouczek i już wtedy okazuje 

się, że Asphalt 9: Legends znacznie różni się od poprzedniczek w jednym kluczo-

wym aspekcie — sterowania. Gry spod znaku Asphalt zawsze należały do kategorii 

arcade i miały bardzo mało wspólnego z symulatorami wyścigów samochodowych, 

jak chociażby seria Real Racing. Asphalt zawsze na pierwszym miejscu stawiał efek-

ciarstwo i dobrą zabawę.

Pomimo tego nasze umiejętności kierowania wirtualnym samochodem zawsze 

miały mniejszy lub większy wpływ na wynik wyścigu. W Asphalt 9 nie kierujemy 
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jednak samochodem. Automatycznie pędzi on do przodu pełną prędkością, a my 

mamy do dyspozycji tylko dwa przyciski — driftu oraz nitro. Zapomnijcie o skręca-

niu, hamulcu i tym podobnych. Kiedy dotrzemy do rozwidlenia, wybieramy jedną 

z dostępnych dróg poprzez przesunięcie palcem po ekranie w prawo lub lewo.

Ja rozumiem, że autonomiczne samochody stają się coraz bardziej popularne,  

ale czy gry samochodowe nie są przeznaczone dla entuzjastów motoryzacji, którzy 

lubią prowadzić? Jak widać, nie do końca. Teoretycznie można włączyć tradycyj-

ne sterowanie i kierować samochodem, przechylając telefon na boki, ale czuć,  

że komputer nam bardzo silnie asystuje.

Asphalt zawsze 
stawiał na cukierkową grafikę
i emocje rozgrywki, kosztem realizmu. Legends jest jakby kulminacją tej strategii. 

To nie są wyścigi, ale trzymająca w napięciu gra akcji, okraszona supersamochoda-

mi i ładnymi krajobrazami. Na czym zatem polega ta gra, skoro już wiemy, że nie 

na prowadzeniu samochodu? Sprawa jest dość prosta. Musimy zdobywać kolej-

ne punkty na kolejnych planszach i wykorzystywać je do doposażania naszego 

samochodu, bo każdy wyższy poziom wymaga większej ilości punktów, by wygrać. 

Oczywiście w trakcie rozgrywki odpalamy nitro i driftujemy, żeby je naładować. 

Umiejętne operowanie dopalaczem jest moim zdaniem kluczowe, bo dzięki niemu 

możemy wygrywać wyścigi, nawet jeśli nam brakuje kilkudziesięciu punktów  

do zalecanych dla danego toru.
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Wraz z postępem w grze odkrywamy nowe tory, zadania, no i oczywiście odblo-

kowujemy kolejne, coraz lepsze samochody. Otrzymujemy też dostęp do trybu 

multiplayer i okresowych rozgrywek, dających specjalne bonusy. Asphalt 9: Legends 

jest gra darmową, w formacie free to play. Da się grać bez płacenia, stopniowo odblo-

kowując wszystkie dodatki, a niecierpliwi mogą zapłacić, by je odblokować od razu.

Czy Asphalt 9: Legends 
to dobra gra wyścigowa?
To zależy, czym są dla Was wyścigi. Jeśli definiujecie je jako rywalizację, która daje 

sporą frajdę ze współzawodnictwa, to na pewno tak. Grafika jest świetna, akcja 

jest wartka, dużo się dzieje i ogólny rozwój rozgrywki sprawia, że szybko się nie 

nudzimy. Jeśli jednak wyścigi to dla Was przyjemność czerpana z prowadzenia 

samochodu i wiernej symulacji, to nawet Asphalt 9: Legends nie uruchamiajcie, 

bo tylko się zdenerwujecie.

WITRYNA

CE
CH

YAsphalt 9: Legends 

Bezpałatny

Gra w App Store

 + Dobra grafika
 + Niezbyt inwazyjny model 

free to play
 + Szybka akcja

 − Nazbyt wspomagane 
sterowanieNAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/asphalt-9-legends/id805603214?mt=8
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HOLE.IO 
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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To, że jakaś gra jest wciągająca,
jest stwierdzeniem dość powszechnym i może nawet oklepanym. W przypadku 

Hole.io jest ono jak najbardziej uzasadnione, bo w grze dosłownie wciągamy przed-

mioty w czarną dziurę.

Mechanika gry jest prosta. Im więcej nasza czarna dziura pochłania, tym staje się więk-

sza i mogą w niej znikać większe przedmioty, dające więcej punktów. Do dyspozycji 

mamy cztery tryby gry i w każdym z nich staje naprzeciwko siebie kilka równorzęd-

nych czarnych dziur. W klasycznym wygrywa ten gracz, który po upływie dwóch 

minut będzie miał na swoim koncie najwięcej punktów, czyli pochłonie jak najwięcej. 

Czarne dziury żywią się elementami miejskiej architektury, ludźmi, ale także sobą 

nawzajem, w myśl zasady, że większy zjada mniejszego. Jeśli zostaniemy zjedzeni, 

to tracimy kilka sekund, żeby się odrodzić.

W trybie dowolnym nie mamy przeciwników i naszym zadaniem jest pochłonięcie 

jak największego kawałka planszy w ciągu 2 minut. Zdecydowanie najbardziej dyna-

miczny jest tryb rywalizacji, w którym wygrywa ta czarna dziura, która pochłonie 

wszystkich przeciwników. Tutaj wpadnięcie do innej dziury to koniec rozgrywki. 

Mamy także dostępny tryb, w którym możemy rywalizować z naszymi znajomymi 

z GameCenter.

Jak już wspominałem, Hole.io rzeczywiście wciąga i jest niesamowicie satysfakcjo-

nująca. Grafika nie jest specjalnie zaawansowana, ale też nic lepszego nie potrzeba 

do przyjemnej rozgrywki. Niestety, po kilku tygodniach okazjonalnego grania udało 
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mi się poznać mapę całego miasta i nie stanowiła już ona dla mnie wyzwania. 

Wiedziałem, gdzie się udać, by wyprzedzić przeciwników. I właśnie wtedy twór-

cy gry dodali dwie nowe plansze: Świat przyszłości i Zatokę piratów. Widać więc,  

że gra jest rozwijana i można liczyć na coraz to nowe funkcje. Plansze są jednak 

odpalane losowo i nie można wybrać, na której chcemy zagrać.

W trakcie rozgrywki 
zdobywamy punkty,
które pomagają awansować na wyższy poziom. Natomiast wykonując różne zada-

nia, odblokowujemy kolejne „przebrania” dla naszej czarnej dziury. Jest ich jednak 

mało i udało mi się w krótkim czasie odblokować praktycznie wszystkie i osiągnąć 

najwyższy poziom. Liczę zatem, że i tutaj pojawią się jakieś ulepszenia.

Hole.io jest darmowa i wyświetla reklamy, które można usunąć po wykupieniu 

wersji premium. Nie jest to na pewno gra idealna, ale znakomicie sprawdza się 

w roli szybkiej rozrywki w momencie, gdy na kogoś czekamy albo potrzebujemy 

się od czegoś na moment oderwać.

WITRYNA

CE
CH

YHole.io

Bezpłatny

Gra w App Store

 + Ciekawy pomysł
 + Niezwykle satysfakcjonująca  

rozgrywka

 − Ciągle niedopracowanaNAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/hole-io/id1389111413?mt=8
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CleanMyMac X
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Nikt nie jest wielkim fanem sprzątania. To raczej konieczność niż przyjemny obowią-

zek. Od czasu do czasu pielęgnacyjnym zabiegom powinniśmy poddać również nasz 

komputer. Powodów może być kilka: zbyt mało miejsca na dysku, mniejsza wydaj-

ność komputera, pozostawione „śmieci” po usuniętych aplikacjach. Całą kosmetykę 

macOS możemy powierzyć aplikacji CleanMyMac X, która potrafi błyskawicznie 

zdiagnozować problemy z naszym Makiem.

Odzyskujemy 
wolne miejsce na dysku
Ilość wolnego miejsca na dysku to wciąż spory problem. Możemy zdecydować się 

na wyposażenie naszego komputera w znacznie pojemniejszą przestrzeń na dane, 

jednak musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami. Spróbujmy odzyskać wolne 

megabajty bez konieczności drastycznego obciążania budżetu, właśnie używając 

aplikacji CleanMyMac X. Jedno kliknięcie w przycisk Smart Scan pozwoli wykonać 

procedury usuwania śmieci z dysku, ochrony przed zagrożeniami oraz zwiększenia 

wydajności pracy systemu poprzez uwolnienie pamięci RAM, naprawę uprawnień 

czy ponownie indeksowanie plików dla wyszukiwarki Spotlight. Po tej operacji 

możemy sprawdzić, jakie dane mają zostać usunięte oraz jakim zabiegom konser-

wacyjnym został poddany macOS. Program zlokalizuje dla nas największe pliki na 

dysku oraz te, których dawno nie używaliśmy. Pozwoli również przeanalizować 
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bibliotekę Zdjęć, dając nam tym samym okazję do odzyskania kolejnych gigabajtów 

pamięci. Odchudzeniu możemy poddać również program pocztowy Mail, usuwając 

z niego załączniki, oraz iTunes.

Monitoruj działanie komputera
Z menu CleanMyMac X umieszczonego na belce systemowej możemy sprawdzać 

aktualny stan systemu macOS nawet wówczas, gdy sama aplikacja jest wyłączo-

na. Na samej górze pod ikoną programu błyskawicznie odczytamy, który program 

najbardziej zużywa baterię  komputera, sprawdzimy obciążenie i  temperaturę 

procesora, a także zwolnimy pamięć podręczną RAM. Wszystkie te dane podane są 

w pięknym, kolorowym oknie, które świetnie komponuje się z fantastycznym inter-

fejsem programu. Dostęp do menu aplikacji z belki systemowej jest błyskawiczny, 

przy okazji otrzymujemy więc zestaw informacji o najważniejszych elementach 

komputera.

Ochrona prywatności
Bezpieczeństwo to zawsze aktualny temat w  dobie internetu. CleanMyMac X 

pozwoli wychwycić zainfekowane pliki wirusami, a także pozbyć się informacji 
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gromadzonych przez przeglądarki internetowe. Chociaż macOS sam w sobie jest 

odporny na te zagrożenia, jednak pamiętajmy, że dzielimy się dokumentami z innymi 

użytkownikami różnych systemów operacyjnych, których nieświadomie mogliby-

śmy zainfekować.

Zawsze 
aktualne oprogramowanie
Odkąd Apple wprowadziło App Store, sprawdzanie nowych wersji oprogramowania 

stało się bardzo proste. Jednak w chwili gdy nasze programy pochodzą bezpośred-

nio od programistów, będziemy mogli nadzorować pojawianie się aktualizacji w ich 

aplikacjach. Z łatwością pozbędziemy się także programów razem ze wszystkimi 

plikami składowanymi w folderze Biblioteka. Moduł Dezinstalatora (Uninstaller) 

zapewni nam najlepszy z możliwych sposobów czyszczenia dysku z niepożądanych 

aplikacji.

Twój asystent
CleanMyMac X wyręczy Cię w codziennych pracach konserwacyjnych. Wbudowany 

asystent podpowie, co możemy zrobić, chcąc odzyskać jeszcze więcej miejsca  
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na dysku. Może zasugerować sprawdzenie nieużywanych plików i aplikacji.  

Co pewien czas podpowie, aby wykonać aktualizację starych programów i skon-

trolować dysk pod kątem wirusów. Asystent działa w tle i jest niejako podszeptem 

uczącym nas dobrych praktyk konserwacyjnych.

CleanMyMac X jest 
jak Multitool na wycieczce po macOS
Możesz bez niego przetrwać, ale kiedy poznasz szereg możliwości, jakie ci oferuje, 

już nigdy nie będziesz chciał działać bez jego wsparcia. CleanMyMac X ma wszyst-

ko, czego potrzebujesz do zachowania porządku w systemie. Funkcje usuwania 

zbędnych plików, dawno nieużywanych dokumentów czy precyzyjne kasowa-

nie aplikacji łącznie z powiązanymi plikami jest niezrównaną opcją odzyskiwania 

wolnej przestrzeni na dysku. A to jest zaledwie mała część tego, co potrafi nowa 

wersja CleanMyMac X.

WITRYNA

CE
CH

YCleanMyMac X 

336,74/149,56 (1 rok)

www.macpaw.com

 + Łatwe odzyskiwanie wolnego miejsca
 + Menu informujące o najważniejszych 

parametrach komputera
 + Fantastyczny interfejs użytkownika 

z polską lokalizacją

NAZWA

CENA

OCENA

https://macpaw.com/cleanmymac
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SCREENFLOW 8.0
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Szczególne miejsce wśród programów profesjonalnie przygotowujących materiał 

wideo nagrywany z ekranu zajmuje Screenflow. Jest jedną z pierwszych aplikacji, 

która stała się samowystarczalnym narzędziem do przygotowywania kursów oraz 

prezentacji. Ósma odsłona Screenflow przynosi kilka zmian, które pozwolą tworzyć 

szybciej i łatwiej materiały wideo.

Buduj filmy na szablonach i stylach
Tworzysz serie filmów, które mają mieć ten sam układ napisów, czołówkę i podob-

ne przejścia? Do tej pory wcale nie było to takie proste do wykonania. Nowa wersja 

Screenflow pozwala tworzyć szablony zawierające najważniejsze elementy nasze-

go filmu. Ustalając wspólne elementy filmu, jesteśmy gotowi do edycji materiału 

wideo w znacznie krótszym czasie. W ósmej wersji programu wystarczy zapisać 

nasz wzorcowy materiał jako szablon, a następnie wykorzystać go jako podstawę 

tworzenia nowej prezentacji. Nieoceniona funkcja, kiedy tworzymy kursy lub filmy 

w tej samej kreacji marki.

Każdy z definiowanych elementów filmu w sekcji dźwięku, tekstu, adnotacji może-

my zapisać w postaci stylu. Kolory opisów dodawanych do filmów, wielkość liter, 

animacje kursora to wszystko jesteśmy w stanie dodać do nowej funkcji Screenflow 

8. Tak zachowane parametry będziemy mogli wykorzystywać podczas kolejnej 

edycji scen filmu.
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Dodaj komentarz do swojego filmu
Kiedy próbujesz równocześnie wykonać zadanie na komputerze i dodać do niej pełny 

komentarz, musisz uzbroić się w wiedzę i zdolność robienia kilku rzeczy równo-

cześnie. Tworząc materiał wideo, jestem pewien, że z przekazywanymi treściami 

nie masz najmniejszego kłopotu, ale sam łapię się na tym, że wygodniej jest mi 

dodać komentarz, gdy nie muszę przemieszczać kursora po ekranie. Potrafię skupić 

się po prostu na jednej rzeczy, co mocno utrudnia nagrywanie screencastów. Dzięki 

opcji narratora (Narration) będziesz mógł spokojnie po zarejestrowaniu materiału 

wideo usiąść i dograć linię dialogową. Dla mnie funkcja ta jest wspaniałym dodat-

kiem, który pozwoli swobodnie tworzyć treści, szczególnie początkującym autorom.

Ponad 500 tysięcy dodatków do twoich filmów

Nie wszyscy jesteśmy reżyserami umiejącymi uchwycić wyjątkowe chwile. Możemy 

jednak skorzystać z umiejętności innych osób, sięgając do zasobów biblioteki multi-

mediów. Opłacając abonament — 60 dolarów rocznie — jesteśmy w stanie dodać do 

naszych filmów ścieżkę dźwiękową, klipy oraz zdjęcia. Mądrze użyte będą w stanie 

urozmaicić nasz materiał wideo.
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Obsługa nowych formatów
Screenflow wspiera nowe formaty wideo i audio. Doskonale odnajdzie się przy 

edycji zdjęć z iPhone’a — pliki HAVEC. Program pozwala również tworzyć animo-

wane pliki PNG (APNG) oraz MOV PNG. Będziemy również w stanie wyeksportować 

klatkę filmu w postaci JPEG-a.

Nowy Screenflow jest wyjątkowym narzędziem do przygotowywania nagrań wideo 

z ekranu naszego komputera i urządzeń z iOS. Korzystanie z funkcji stylów i szablo-

nów daje nam możliwość tworzenia filmów w znacznie krótszym czasie. Wiele innych 

udogodnień pojawia się w ósmej wersji programu — choćby podgląd miniatur na linii 

czasu, który daje nam możliwość podglądu filmu i swobodnego przemieszczania 

się po osi czasu, czy dostęp do wbudowanej biblioteki multimediów zawierających 

pokaźny zbiór elementów graficznych i wideo.

WITRYNA

CE
CH

YScreenflow 8.0

129,00 $

www.telestream.net

 + Funkcja szablonów i stylów
 + Biblioteka multimediów zawierająca 500 

tysięcy materiałów multimedialnych
 + Wsparcie dla nowych formatów plików 

graficznych i wideo

NAZWA

CENA

OCENA

www.telestream.net/screenflow


http://mojmac.pl/podcast/
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FIBARO WALL PLUG
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Każdy z elementów naszego mieszkania może stać się „inteligentny” i rozpocząć 

współpracę z HomeKit. Wystarczy tylko, żeby źródło jego zasilania mogło współ-

pracować z inteligentnym domem, a cała obsługa zostanie przeniesiona do naszego 

iPhone’a. Właśnie dlatego gniazdo Fibaro jest bardzo ciekawą propozycją dla wszyst-

kich chcących zbudować swój zautomatyzowany dom na HomeKit.

Stwórz swój inteligentny dom
Dzięki Fibaro Wall Plug możliwe jest zarządzanie z systemu iOS każdym urzą-

dzeniem podłączonym do prądu. W kilka sekund skonfigurujemy nasze gniazdo 

z aplikacją Dom, która obsługuje cyfrowe mieszkanie. Dalej wystarczy podłączyć 

dowolne urządzenie, aby mieć nad nim kontrolę. Zdalnie będziemy mogli wyłączyć 

telewizor czy ustalić harmonogram włączania lampki nocnej.

Rozmiar ma znaczenie
Nie bez znaczenia jest wielkość Wall Pluga. Jeśli to urządzenie ma być łącznikiem 

między naszymi urządzeniami a cyfrowym domem, powinno pasować do każdego 

gniazdka. Fibaro tak zaprojektowało swoje urządzenie, że nawet umieszczenie go 

w jednym z gniazdek na listwie nie będzie zaburzać swobody użytkowania pozo-

stałych. Średnica wtyku to zaledwie 43 milimetry, dzięki czemu wkomponuje się 
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doskonale w każde gniazdo elektryczne. Minimalistyczny rozmiar jest tutaj ogrom-

nym atutem Wall Plug.

Oszczędzaj energię i pieniądze
Gniazdko Fibaro jest doskonałym urządzeniem do śledzenia wydatków związanych 

z energią elektryczną. W aplikacji Fibaro możemy monitorować na bieżąco, ile prądu 

zostało zużyte przez urządzenie. Dodatkowo możemy zostać poinformowani, jeśli 

moc prądu spadnie lub przekroczy ustalony przez nas limit watów. O mistrzostwie 

zaprojektowania tego małego urządzenia niech świadczy fakt, że wykorzystano 

również obręcz wokół gniazdka do informowania nas o ilości pobieranej energii. 

Jeśli Plug Wall świeci na kolor niebieski, wówczas pobór energii elektrycznej jest 

niewielki. Widząc barwę czerwoną, dostajemy wyraźny sygnał o znacznym pobo-

rze prądu.

Nie tylko HomeKit
Z punktu widzenia użytkownika sprzętu Apple mnie najbardziej interesuje 

współpraca tego urządzenia ze środowiskiem HomeKit. Tutaj Fibaro wykonało 

doskonałą pracę, oferując nam możliwość zarządzania gniazdkiem poprzez asystenta 
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głosowego Siri oraz włączenie automatyzacji do 

projektowanych scen w aplikacji Dom. Dzięki temu 

gdy przyjdzie zmrok, Plug Wall automatycznie będzie 

mógł zaświecić lampkę w salonie. Jednak warto wspo-

mnieć o integracji tego urządzenia również z innymi 

środowiskami. Fibaro pozwala na obsługę Plug 

Walla przy pomocy zarówno Amazon Alexa, jak 

i Google Assistant.

Fibaro Wall Plug
to jedno z podstawowych urządzeń, w jakie warto się zaopatrzyć, budując swój 

Inteligentny Dom. Da nam możliwość kontrolowania z telefonu wielu urządzeń 

nieposiadających integracji z HomeKit. Dzięki niemu będziemy również w stanie 

kontrolować, jakie urządzenia pobierają najwięcej prądu i przy tej okazji odpowied-

nio kontrolować ich pobór energii elektrycznej.

WITRYNA

CE
CH

YFibaro Wall Plug

299,00 zł

www.fibaro.com

 + Niewielkie rozmiary
 + Zdalne zarządzanie za pomocą HomeKit
 + Współpraca z automatyzacją HomeKit
 + Pomiar zużywanej energii
 + Świetny wygląd

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.fibaro.com/pl/products/wall-plug/
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PIODATA iXflash
ARTUR JOPEK
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iPhone i iPad 
miewają kłopoty z pamięcią
a w zasadzie jej ograniczoną pojemnością. Nie ma przecież takiego dysku, które-

go nie dałoby się zapełnić, ale nasze urządzenia mają z tym szczególny problem. 

Nie można rozszerzyć ich pamięci za pomocą dodatkowych kart pamięci. Obecnie 

zakup iPhone’a czy iPada o pojemności pamięci mniejszej niż 32GB jest sporym 

wyzwaniem dla jego posiadacza. Wystarczy kilka aplikacji, trochę muzyki, album 

fotografii i kilkanaście minut nagranego filmu i już na ekranie nieprzyjemny komu-

nikat o braku miejsca. Problem ten od pewnego czasu możemy dosyć łatwo i tanio 

rozwiązać. Na rynku znajdziemy pamięci flash ze złączami Lightning, które pozwolą 

archiwizować dane na telefonach czy tabletach w nie wyposażonych. Właśnie jedno 

z tego typu urządzeń trafiło do naszej Redakcji.

Jest to pamięć 
firmy PioData — iXflash
To marka amerykańskiej spółki Vinpower Digital znanej z produkcji urządzeń i nośni-

ków do powielania cyfrowego, takich jak duplikatory dysków optycznych czy HDD 



86TESTY

lub SSD. Firma chwali się swym kalifornijskim rodowodem podobnie jak Apple. 

Na opakowaniu pamięci nie sposób nie dojrzeć informacji „Designed in California”.

Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się niczego spektakularnego po PioData 

iXflash, ot, kolejny „pendrajw” ze złączem Lightning. Jednak produkt ten bardzo 

pozytywnie mnie zaskoczył.

iXflash dysponuje dwoma złączami
umieszczonymi po przeciwnych stronach obudowy. Z jednej strony otrzymujemy 

złącze Lightning, a z drugiej klasyczne USB 3.1. Złącza chroni obrotowa osłonka 

z małym otworem, przez który możemy przewlec linkę do breloka lub smyczy, 

by uchronić pamięć przed zgubieniem.

Sama pamięć 
jest doskonale wykonana
Wyprodukowano ją ze stopu aluminium. Obrotowa osłonka również jest sztyw-

na i  twarda. Produkt mimo niewielkich rozmiarów i wagi (44,6 x 12,6 x 8 mm  

i 10 gramów) czuć w dłoni, jest dobrze wyważony i wygląda bardzo dobrze. To dla 

mnie bardzo istotna kwestia, bowiem pamięci przenośne są narażone na wiele 

zagrożeń, o czym nie raz się przekonałem. Trwałość i jakość wykonania produktu 
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przemawia do mnie czasem nieco bardziej niż osiągi. Do wyglądu też nie można się 

przyczepić. Klasyczna budowa bez wodotrysków. Prosta i funkcjonalna. Nic dodać, 

nic ująć.

A skoro poruszyłem kwestię osiągów, to zanim przejdziemy do współpracy z iUrzą-

dzeniami, sprawdźmy, jak się sprawuje kalifornijski pendrajw macOS. Tu nie 

można mu nic zarzucić. Wskazania wydajności urządzenia publikowane nie mijają 

się z prawdą. Zapis 1 GB danych oscyluje w okolicach 40 MB/s, natomiast odczyt  

133 MB/s. Takie prędkości sprawiają, że spokojnie sprawdzi się w codziennych 

zastosowaniach i nie będzie stresował nawet niecierpliwych użytkowników.

Przejdźmy jednak 
do kluczowej funkcjonalności
naszego iXflasha — jego współpracy z iPhone’em czy iPadem. Urządzenie komu-

nikuje się z nimi za pomocą aplikacji. Można ją łatwo pobrać ze sklepu App Store lub 

skanując kod QR zamieszczony na opakowaniu. Wszystkie funkcje aplikacji będą 

aktywne po podłączeniu urządzenia do złącza Lightning w iPhonie. iXflash posia-

da oczywiście certyfikat zgodności Apple (Made for iPhone). Nie musimy się więc 

martwić o prawidłową współpracę produktu. Dzięki aplikacji będziemy mogli robić 

zdjęcia oraz kręcić filmy (nawet w jakości 4K), nie martwiąc się zupełnie o pojem-

ność pamięci na naszym telefonie. Dane są zapisywane bezpośrednio na iXflash, 

możemy je dodać do ulubionych i uzyskiwać do nich szybki dostęp.

https://itunes.apple.com/pl/app/ixflash/id1166459341?mt=8
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W pamięci iXflash można przechowywać przydatne dokumenty i multimedia 

w popularnych formatach i przeglądać je w razie potrzeby za pomocą wbudowanej 

w aplikację przeglądarki. Aplikacja iXflash pozwala także tworzyć kopię zapasową 

naszych zdjęć i filmów. To szczególnie przydatna funkcja nawet dla tych użytkowni-

ków, którzy nie narzekają na brak miejsca (zwłaszcza jeśli nie dysponujemy dużym 

pakietem w chmurze iCloud).

Mankamentem aplikacji jest według mnie brak polskiej wersji językowej. Oczywiście 

jej obsługa jest intuicyjna, a angielski nie jest problemem dla większości Polaków. 

Być może jest to zwykłe czepialstwo, ale jednak. Myślę, że to tylko kwestia czasu 

i wynika to tylko z tego, że PioData dopiero rozpoczyna zdobywanie polskiego rynku.

Podsumowując
Piodata iX to bardzo solidnie wykonany, szybki i funkcjonalny produkt. Jest dostępny 

w czterech rozmiarach pamięci: 32, 64, 128 i aż 256 GB. Z pewnością każdy znaj-

dzie coś dla siebie. Testowany model 32 GB został wyceniony przez dystrybutora na  

199 zł. Cena nie jest wygórowana i z pewnością produkt firmy PioData jest jej wart, 

także ze względu na bardzo dobrą jakość wykonania. Jeśli więc potrzebujesz rozsze-

rzenia pamięci w Twoim iPhonie lub iPadzie bez rujnowania sobie przy tym portfela, 

to zdecydowanie powinieneś zainteresować się pamięcią iXflash. 

WITRYNA

CE
CH

YPioData iXflash

od 199,00 zł (32 GB)

www.ixflash.pl

 + Solidny i praktyczny
 + Dobra cena
 + Wystarczjąca wydajność

 − Brak polskiego języka 
w apliakcjiNAZWA

CENA

OCENA

https://ixflash.pl
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KOOGEEK O1EU
— LISTWA HOMEKIT 
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Inteligentny dom coraz częściej zagląda nam przez okno. Urządzenia współpracują-

ce z HomeKit przestają być sprzętami dla ekscentryków, a stają się wygodną formą 

zarządzania domowymi akcesoriami oraz sposobem na oszczędności w rodzinnych 

finansach. Inteligentne żarówki pozwalają nam automatycznie wyłączać światło, 

a gniazdka odcinają napięcie od kuchennych sprzętów, gdy idziemy spać. Przyszedł 

czas, aby kolejna linia urządzeń otrzymała wsparcie do obsługi HomeKit, a jest to 

listwa elektryczna.

Trzy urządzenia, trzy smartfony
Listwę wyposażono w trzy gniazda prądowe. Przy każdym z nich umieszczono 

przycisk, którym wyłączymy lub włączymy w nim napięcie. W odległości, która 

nie będzie przeszkadzać swobodnemu umieszczaniu portów USB, ulokowano trzy 

gniazda zasilające urządzenia mobilne. Dwa z nich obsługują prąd o natężeniu 

1 ampera i przypisane są do ładowania iPhone’a. W jednym gnieździe USB mamy 

natężenie 2,1 ampera, dzięki czemu ładowanie iPada będzie odbywać się z podobną 

prędkością, jakbyśmy korzystali z oryginalnej ładowarki. Żałuję, że nie wyposażo-

no wszystkich trzech gniazdek w możliwość szybkiego ładowania urządzeń. Nasze 

urządzenia są coraz bardziej prądożerne i takie rozwiązanie znacznie poprawiłoby 

komfort pracy z rozładowanymi akcesoriami. Portami USB nie możemy również 

sterować z poziomu HomeKit.

90TESTY
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Zarządzaj zdalnie listwą
Koogeek O1EU pracuje pod kontrolą systemu HomeKit, dzięki czemu jesteśmy 

w stanie zarządzać nim aplikacją Dom na iOS oraz macOS. To rozwiązanie daje 

nam kilka bardzo ważnych funkcji, których możemy użyć do sterowania zasilaniem 

listwy. Po pierwsze każde gniazdko możemy osobno włączać i wyłączać zdalnie 

– także będąc poza domem. Jeśli zatem chcemy zgasić światło rybkom podczas 

wyjazdu lub włączyć klimatyzator tuż przed dotarciem do domu w upalny dzień, 

będziemy mogli łatwo takie czynności wykonać. Listwa Koogeek pozwoli nam 

również skorzystać z automatyzacji, jakie oferuje HomeKit, a tu funkcje włączania 

gniazdek będą zależne od tego, czy pojawiamy się w danym pokoju lub innych zdefi-

niowanych w Scenach programu Dom.

Kontroluj zużycie energii
Nie tylko to jest ekscytujące, że z listwą możemy porozumieć się przy pomocy języka 

angielskiego i asystentki Siri. Ważniejsze jest skrupulatne zliczanie pobranej ener-

gii. Dzięki darmowej aplikacji opracowanej przez Koogeek na iOS będziemy mogli 

zbadać nasze rachunki za prąd i odpowiednio starać się je minimalizować, chociaż-

by poprzez automatyczne wyłączanie urządzeń w godzinach nocnych. Program 

umożliwia również stworzenie harmonogramu, który sam będzie zarządzał aktyw-

nością gniazdek w całym tygodniu.
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WITRYNA

CE
CH

YKoogeek O1EU 

299,00 zł

www.ishack.pl

 + Zdalne zarządzanie każdym gniazdem 
z HomeKit

 + Monitorowanie poboru energii
 + Dobra jakość wykonania

 − Brak mocowania 
do ściany

 − Niskie natężenie prądu 
w portach USB

NAZWA

CENA

OCENA

Utrudniony montaż
Niestety, listwy nie uda się nam zamontować do ściany. Producent zapomniał 

o otworach na spodzie urządzenia, które pozwoliłyby nam umieści je w dyskretniej-

szym miejscu niż podłoga. Nie ma zatem możliwości przykręcenia listwy do ściany 

lub pod blatem stołu. Obok niskiego napięcia w portach USB przeznaczonych dla 

iPhone’a jest to jedna z wad, która mi najbardziej doskwiera. Sytuację ratuje fakt, 

że listwa Koogeek wygląda tak dobrze, że może spokojnie znaleźć swoje miejsce 

nawet na naszym biurku.

Koogeek odpowiada na zapotrzebowanie użytkowników poszukujących zdalnego 

sterowania prądem dla kilku urządzeń. Jedną listwą jesteśmy w stanie zarządzać 

trzema niezależnymi urządzeniami z poziomu HomeKit, co daje nam duże możli-

wości podczas obsługi oświetlenia w mieszkaniu.

https://ishack.pl/produkty/smart-home-inteligentny-dom/koogeek/koogeek-o1eu-inteligentna-listwa-zasilajaca-przedsprzedaz/
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XTORM SOLID BLUE
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Wciąż jesteśmy 
niewolnikami kabli
Chociaż producenci elektroniki starają się ułatwić nam życie, stosując chociażby 

bezprzewodowe ładowanie telefonu, to kabel wciąż jest niezbędnym elementem 

naszego życia. Przewody są również najczęstszymi akcesoriami, które poddajemy 

wymianie. Wielokrotne podłączanie, zwijanie, wkładanie do plecaka jest głównym 

powodem ich usterek. Nic jednak nie irytuje tak mocno jak gdy podczas wyjazdu 

pojawia się problem z naładowaniem sprzętu lub zgraniem materiału, bo odkry-

wamy, że uszkodzony jest przewód. Firma Xtorm daje nam dożywotnią gwarancję  

na to, że ich kabel nie będzie powodem takich problemów.

Kewlar 
dla wysokiej wytrzymałości
Xtorm na swój przewód oferuje wieczystą gwarancję. Wcale mnie to nie dziwi, 

ponieważ do wykonania kabla użyto kewlaru. Materiał ten stosuje się między 

innymi do produkcji kamizelek kuloodpornych; ma szerokie zastosowanie w przed-

sięwzięciach militarnych. Mimo zastosowania tak wytrzymałych włókien kabel 

jest niesamowicie elastyczny. Spodziewałem się sztywnej i twardej konstrukcji, 
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WITRYNA

CE
CH

YXtorm Solid 
Blue USB-C

35,00 €

www.xtorm.eu

 + Długość 1 metr
 + Zastosowanie kewlaru
 + Wyjątkowa elastyczność
 + Przyciągający wzrok wygląd
 + Wieczysta gwarancja

NAZWA

CENA

OCENA

a w rzeczywistości seria Xtorm Solid Blue jest bardzo wygodna w codziennej pracy. 

Najbardziej newralgiczne miejsce przewodu to okolice wtyczki. Tutaj również 

zadbano o to, aby gumowa otulina pokrywała większą część przewodu, eliminując 

jednocześnie podatność na pęknięcia przy wtyczce.

Wyjątkowy wygląd
Bez wątpienia seria przewodów Xtorm Solid Blue robi wrażenie nie tylko swoją 

wytrzymałością, ale również wyglądem. Kolor błękitny przyciąga wzrok i zdecydo-

wanie wyróżnia ten przewód na tle innych kabli. Kiedy dołożymy do wyjątkowego 

wyglądu niesamowite warunki wytrzymałościowe, otrzymamy przewód niemal 

doskonały, który da nam pewność działania w każdych warunkach.

Xtorm w swojej serii przewodów oferuje kable USB-C, Lightning oraz standardowe 

przewody USB. 

https://www.xtorm.eu/en/cables-and-acc-/xtorm-solid-blue-usb-c-usb-c-pd-cable/
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JAK ZOSTAĆ 
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 5
JAROMIR KOPP © Halfpoint

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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Wakacje minęły, więc nieuchronnie 
należy wziąć się intensywniej do pracy
Ożywienie daje się zaobserwować nie tylko w szkołach i wśród studentów zali-

czających poprawki. Również w HomeKit widać spory ruch i to po każdej stornie 

frontu.

Gama urządzeń HomeKit stale rośnie. Od końca stycznia do połowy sierpnia przy-

było na stronie Apple 66 nowych urządzeń zgodnych z HomeKit. A są nowości, 

które się tam jeszcze nie pojawiły. Jedną z nich jest nowy członek rodziny IKEA 

TRÅDFRI. To sterowane gniazdko, które według zapewnień rzeczniczki praso-

wej Ikea w Polsce pojawi się w sprzedaży już w październiku. Posiada ono kilka 

zalet, z których główną jest cena oraz duża moc, bo aż 3 600 watów, którą może 

przełączać. Wadą jest dość pokaźny rozmiar. Wracając do ceny — samo gniazd-

ko ma kosztować 10 dolarów, a w zestawie z pilotem, który może obsługiwać do  

10 gniazdek i jest koniecznym elementem — 20. W Polsce ma to być jedyne 60 zł.  

Do sterowania gniazdkami za pomocą HomeKit, poza pilotem, będzie potrzebna jesz-

cze bramka TRÅDFRI, ta sama co steruje żarówkami i oświetleniem Ikea. Całkiem 

miła niespodzianka.

Jednak te akcesoria ktoś musi najpierw zaprojektować. I w założeniu tego cyklu 

tym kimś mamy być również my. Dlatego bardziej nas zainteresuje pojawienie się 
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pierwszej wersji ADK przygotowanej przez Espressif dla swojego bardzo popular-

nego układu ESP32. Przypomnę, że za skrótem ADK kryje się HomeKit Accessory 

Development Kit opracowany przez Apple w celu ułatwienia i przyśpieszenia 

tworzenia akcesoriów oraz gotowych bibliotek HomeKit na wiele różnych rodzin 

mikrokontrolerów i procesorów. Więcej informacji o tym pojawiło się w poprzed-

nich odcinkach. Apple udostępnił własną implementację protokołów HomeKit, 

do której wystarczy dopisać tylko część obsługi konkretnego mikrokontrolera, czym 

powinien zająć się jego producent, oraz logikę akcesorium, czym zajmiemy się my. 

Espressif stanęło na wysokości zadania i swój kawałek roboty wykonało. Oczywiście 

znacznie dłuższą historię ma własne SDK HomeKit opracowane samodzielnie przez 

Espressif.

I w tym momencie zaczynają się kolce
Niestety, Apple, robiąc biblioteki jak najbardziej uniwersalne, prawdopodobnie 

musiało pójść na wiele ustępstw. Rozwiązania zawarte w ADK wydają się dość topor-

ne i chwilami mam wrażenie, że Apple nie zawsze trzyma się własnych wytycznych, 

zawartych w dokumentacji HomeKit. Do tego nowy sposób dodawania akcesoriów 

do HomeKit, który pojawił się w iOS 11.3, działa niesamowicie wolno i niestabilnie. 

Na szczęście nadal można używać poprzedniego. Oczywiście należy pamiętać, 
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że to są pierwsze wersje, a ADK Apple pojawiło się dopiero w połowie czerwca. 

Chyba nadal pozostanę przy rozwiązaniu stworzonym przez ESP przynajmniej 

w przypadku mostka.

Jednak to nie są jedyne problemy,
którym deweloper HomeKit musi stawić czoła. Podczas prac nad moim mostkiem 

dla [Lu] LED natrafiłem na przedziwny problem. Gdy dodawałem do niego jedenastą 

lampę, to nagle w HomeKit zaczynały się dziać cuda. Akcesoria zamieniały się rola-

mi i wszystko przestawało działać. Po sprawdzeniu, czy czasem nie robię jakiegoś 

głupiego błędu, np. obcinając jakiś znak w kluczu podczas zapisu kolejnych urzą-

dzeń w pamięci nieulotnej mikrokontrolera, oraz sprawdzeniu, czy czasem zasoby 

się nie kończą, poprosiłem o poradę fachowców z ESP. W ciągu godziny dowie-

działem się, że ESP32 poradzi sobie nawet z 60 akcesoriami, a błąd tkwi w iOS, i to 

od dłuższego czasu. Jest tak kuriozalny, że najlepiej posłużyć się przykładem. Nie 

uruchomisz silnika w samochodzie, jeżeli wcześniej otwarta była na chwilę maska 

i nie opuściłeś okna w lewych tylnych drzwiach do 1/3 wysokości. Okazało się, 

że w konfiguracji mostka nie może pojawić się urządzenie o id takim samym jak numer 

którejś charakterystyki samego mostka. Te liczby nie mają ze sobą nic wspólnego 

i dotyczą innych aspektów konfiguracji akcesoriów. Totalna masakra! Podejrzewam, 

że sam bym na to nie wpadł przez miesiąc. I tu znów wychodzi, jak ważne jest posia-

danie licencji MFi (jak ją zdobyć, opisałem w pierwszych odcinkach). Bez niej nie 

mógłbym uzyskać pomocy programistów Espressif, którzy wybawili mnie z opresji. 
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Zastosowałem proste obejście. Nieelegancko przeskakuję „zakazany” numerek. 

Co gorsza, okazało się, że taki sam sposób wciąż proponuje Apple, które zna już 

problem niestety od dawna.

Na koniec złych wieści
jeszcze skarga na działanie synchronizacji HomeKit przez iCloud. Bez iCloud 

z HomeKit nie bardzo daje się korzystać. Ograniczylibyśmy się do jednego urządze-

nia (iPhone), którym można sterować akcesoriami. Jednak doświadczyłem na sobie, 

że synchronizacja może zawodzić do tego stopnia, że wymaga zresetowania całego 

domu i ustawienia wszystkich akcesoriów i automatyk od nowa. I tak mniej więcej 

co tydzień. Na razie na moje dolegliwości pomogło wylogowanie iPhone’a z iClo-

ud i zalogowanie ponowne. Nie było to przyjemne, ale na razie mam spokój, czego 

i Wam życzę.

Aby nie zostawiać 
Was w złym nastroju,
to warto przypomnieć o nowościach w iOS 12, którymi są aplikacja Skróty oraz 

Skróty Siri. Mogą one sterować scenami w HomeKit, a w połączeniu ze skryptami 

pozwolą na ciekawsze funkcje sterowania akcesoriami.
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JAK STWORZYĆ 
APLIKACJĘ W AUTOMATORZE
ARTUR JOPEK © sdecoret

http://fotolia.com
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Czy nie zdarzyło 
Ci się przypadkiem
klikać dziesiątki plików, wykonując w kółko te same czynności? Jeśli tak, to najwyż-

sza pora z tym definitywnie skończyć. macOS jest wyposażony w potężną aplikację, 

która może przyspieszyć wiele żmudnych czynności wykonywanych na komputerze. 

Automator, bo o nim mowa, pozwala tworzyć kolejki czynności eliminujące wyko-

nywanie pojedynczych zadań na Macu. W przypadku wielokrotnego wykonywania 

tych samych czynności zastosowanie Automatora będzie idealne. Przykładowo: 

możesz błyskawicznie zmniejszyć rozdzielczość i nazwę całej grupy zdjęć bez 

uciekania się do dodatkowego oprogramowania. Nie przerażaj się, to nic trudnego. 

Uruchom program Automator na swoim komputerze i stwórz swoją własną aplika-

cję dla macOS. Na początek będziemy grupowo zmieniać nazwy plików.

Obsługa programu 
nie jest bardzo trudna
Najpierw kliknij przycisk „Nowy dokument” w pojawiającym się oknie, a następ-

nie wybierz typ dokumentu — „Aplikacja”. W oknie programu znajdziesz mnóstwo 
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czynności i zmiennych, których możesz użyć do tworzenia Kolejek czynności w przy-

szłości, ale teraz skupmy się na naszym zadaniu. W bocznym menu wybieramy 

„Pliki i foldery”, a następnie w menu obok klikamy „Zmień nazwę rzeczy Findera”. 

W oknie kolejki pojawi się powyższa czynność, którą możesz skonfigurować wedle 

potrzeb, np. ustalić, jaka będzie nowa nazwa pliku. Potem zapisz skrypt (najlepiej 

w bezpośrednim sąsiedztwie plików, których nazwy chcesz zmienić) i zamknij 

Automatora. Tak, to wszystko.

Teraz zaznacz i przeciągnij na ikonkę Twojej aplikacji pliki, które wymagają zmiany 

nazwy i już. Po chwili wszystkie nazwy przeciągniętych na ikonkę Twojego progra-

mu plików są zgodne z ustawieniami.

Jak zapewne 
zauważyłeś,
możliwości Automatora są znacznie szersze i możesz tworzyć bardzo skompli-

kowane kolejki czynności. Poświęć trochę czasu na poznanie tego narzędzia, 

bo w przyszłości dzięki niemu zaoszczędzisz go jeszcze więcej. Po za tym zanim 

wydasz pieniądze na zakup aplikacji, która ma przyspieszyć Twoją pracę, zajrzyj 

do Automatora i sprawdź, czy nie stworzysz jej samodzielnie.



https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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