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Zapomnijcie o sprawdzaniu  
e-maili przez stronę WWW
Najwyższa pora wykorzystać możliwości, jakie daje nam klient poczty elektronicz-

nej — program Mail.  E-mail stał się naturalnym sposobem komunikacji. W pracy to 

najczęściej używana forma przekazywania informacji i rozdzielania zadań. Poczta 

elektroniczna stała się także naszym sprzymierzeńcem w domowych pracach 

(ciekawe, ile kartek świątecznych wysyłacie tradycyjną pocztą). Ilość koresponden-

cji, z jaką mierzymy się każdego dnia, może być uciążliwa. Są jednak sposoby, które 

pozwolą nam zająć się natłokiem otrzymywanych e-maili. Podobnie zresztą jak 

z nachalną pocztą spamującą, która stała się naszą zmorą. macOS daje nam świetną 

aplikację, która pozwoli skutecznie opanować ten e-mailowy chaos. W tym wyda-

niu Mój Mac Magazyn podpowiemy również, jak pozostać bezpiecznym w sieci.  

Po przeczytaniu tego numeru e-maile nie będą miały przed wami żadnych tajemnic.

Serdecznie pozdrawiam

Przemek Marczyński
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Nowości

KODAK Mini Digital Scanner

Nowa linia suszarek firmy Candy doskonale wkom-

ponowuje się w nasze życie. Nie dość, że suszarka 

już w trzydzieści minut będzie w stanie wyelimino-

wać wilgoć z ubrań, to będziemy mogli zarządzać 

nią z telefonu. Wykorzystując aplikację na iPho-

ne’a z  łatwością włączymy i wyłączymy proces 

suszenia i ustalimy tryb pracy. Wszystkie te czyn-

ności wykonamy poprzez komendy głosowe.

www.candy.pl

Candy GVS HY9A2TCE-S

Samsung S10
Najpoważniejszy konkurent iPhone’a i flagowy telefon 

Samsunga został oficjalnie zaprezentowany. Telefon 

występuje w trzech rozmiarach ekranu: S10e — 5,8�, 

S10 — 6,1� oraz S10+ - 6,4�. Aparat wyposażono w szero-

kokątną kamerę 123 stopnie, a  dzięki technologii 

PowerShare będzie można naładować inne urządzenia 

energią z telefonu. Słuchawkę wyposażono również 

w skaner linii papilarnych. Seria telefonów S10 posia-

da także certyfikat wodoodporności i szczelności IP68.

www.samsung.com

Posiadacie jeszcze stare filmy ze swoich aparatów 

analogowych? KODAK wprowadził nowy skaner, 

który pomoże przywołać odległe wspomnienia. 

Miniskaner obsługuje wiele rodzajów klisz w tym: 

35 mm, Super 8 i monochromatyczne. Skaner 

wyposażono w ekran LCD, dzięki któremu przed 

zgraniem zdjęć będziemy mogli podejrzeć 

zawartość kliszy. Zdjęcia łatwo można 

w formacie JPEG na dysku komputera.

www.kodakphotoplus.com

http://www.candy.pl/pl_PL/produkty/pranie-suszenie
https://www.samsung.com/pl/smartphones/galaxy-s10/
https://www.kodakphotoplus.com/products/kodak-mini-digital-film-slide-scanner
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Przegląd aplikacji
Microsoft Office 365
Obietnice z WWDC wreszcie doszły do skutku 

i najpopularniejszy na świecie pakiet biurowy firmy 

Microsoft  jest już dostępny w App Store. Aplikacja 

nie różni się od tych tradycyjnie instalowanych, 

ale proces instalacji czy aktualizacji oprogramo-

wania, a także ponoszenia opłat za subskrypcję 

będzie teraz zdecydowanie wygodniejszy. 

CENA: od 299 zł /rok

Program w App Store

To funkcjonalna przeglądarka obrazów. Program 

jest łatwy w użyciu, obsługuje większość popu-

larnych plików graficznych oraz wyświetla 

podstawowe informacje o obrazie (typ i rozmiar 

pliku, wymiary, lokalizacja). Phiewer może także 

obsługiwać inne rodzaje mediów, jak na przykład 

audio lub wideo. 

CENA: Bezpłatny

www.phiewer.com

Program do tworzenia notatek Agenda doczekał się 

już piątej wersji. Przynosi ona wiele udoskonaleń. 

Program teraz obsługuje wyszukiwanie z wielo-

ma tagami i wieloma osobami, można wybierać 

mały rozmiar tekstu czy edytować tytuł projektu, 

klikając dwukrotnie u góry listy notatek.

CENA: Bezpłatny

Program w App Store

Phiewer

Agenda

https://itunes.apple.com/pl/app/microsoft-word/id462054704
https://phiewer.com
https://itunes.apple.com/pl/app/agenda/id1287445660?mt=12


http://czytammm.com/dOrpnW


09TESTY 09

UCZULONY NA JABŁKA.
ALTERNATYWY BRAK
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Nad cenami  
urządzeń Apple już się użalałem
Telefony i komputery mojego ulubionego producenta są tak drogie, że poważnie 

zacząłem się zastanawiać, czy kiedy przyjdzie czas na wymianę sprzętu, nie zdecy-

dować się na Windows bądź Androida.

Zacząłem  
się przyglądać telefonom
i w oczy rzuciły mi się ogromny wybór i mnogość modeli. Każdy z nich jest dostępny 

w wersji Lite, Pro, czy jeszcze jakiejś innej. Jednym słowem — jest z czego wybierać. 

Swoje zainteresowanie skierowałem w stronę OnePlus 6T. Dobry telefon, szybki, ale 

aparat nie do końca daje radę. Zacząłem zatem zgłębiać portfolio Huaweia. Aparaty 

rzeczywiście dobre, ale już pozostałe parametry trochę gorsze, no i jakaś nakładka 

na Androida. Żeby wszystkie parametry mi odpowiadały, to musiałbym się zdecy-

dować na Google Pixel 3 lub flagowca Samsunga. Kiedy sprawdziłem ceny, okazało 

się, że musiałbym na nie wydać niewiele mniej od iPhone. Plus spore prawdopo-

dobieństwo, że bym coś pomieszał i kupił nie ten model, bo mi się od tych Lite, Pr, 
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Edge i innych literek już kołowało w głowie. A nawet jakbym się nie pomylił, 

to i tak bym się musiał męczyć z Androidem, uwalnianiem RAM-u itd. Nie warto.

Postanowiłem  
ćwiczenie powtórzyć
z laptopami. Microsoft, Huawei i Lenovo mają w swojej ofercie ładnie wygląda-

jące laptopy lub hybrydy 2 w 1. Ich ceny zaczynają się już od 4 tysięcy złotych. 

Kiedy jednak zacząłem konfigurować podzespoły pod siebie, to cena urosła 

ponad dwukrotnie i już nie było tak tanio. Gdybym zdecydował się na Windowsa,  

to nie tylko bym się musiał męczyć z niezbyt intuicyjnym i momentami topor-

nym systemem operacyjnym, ale też za porównywalną konfigurację zapłaciłbym 

więcej. No dobrze, trochę przesadzam. Da się skonfigurować mocne Lenovo X1 

czy Huaweia MateBooka X Pro taniej niż MacBooka Pro, ale już Surface Pro lub 

Surface Laptop wychodzi drożej. Poza tym to Windows.

Okazuje się, 
że jeśli mamy wysokie wymagania, to Apple jest jednak w wielu przypadkach 

najlepszą opcją. Bo pomimo wysokiej ceny sensownych alternatyw brak.
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INTERNETOWI ANALFABECI
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Nikt się chyba nie spodziewał,
że internet będzie tak trudny do ucywilizowania. Kiedy w 1971 roku amerykań-

ski inżynier Ray Tomlinson wysłał pierwszą wiadomość e-mail, raczej nie sądził,  

że prawie 50 lat później, dziennie będziemy wysyłać i odbierać ponad 269 miliar-

dów takich informacji. Po stronach internetowych klikamy już od 1991 roku, gdy Tim 

Berners-Lee stworzoną przez siebie witrynę na komputerze NeXT (firma założo-

na przez Steve’a Jobsa po usunięciu go z Apple) umieścił w sieci. I chociaż wydaje 

się, że są to już konkretne liczby, które powinny przełożyć się na udomowienie 

sieci, nadal poruszamy się po dzikim lądzie, gdzie ludzie nie potrafią się podpisać 

i rozmawiają z nami w niezrozumianym języku.

Spam  
i wirusy rozumiem…
Cztery miliardy użytkowników sieci dają ogromne możliwości zarobku. Część z tej 

grupy będzie sumiennie pracować, aby niewielki procent internautów chciał oddać 

im pieniądze. Zdecydowana większość będzie szukać naiwnych, którzy niefor-

tunnym kliknięciem dadzą się złowić na przygotowaną pułapkę. W taki sposób 
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spreparowane wiadomości e-mail trafiają do nas zdecydowanie częściej niż długo 

wyczekiwana wiadomość o nowym zamówieniu. Jak podaje serwis Statista we 

wrześniu 2018 roku ilość spamu to ponad połowa wszystkich wysyłanych wiado-

mości — 53% korespondencji. Niechlubnie wypadają tu Chiny, z którego to państwa 

pochodzi ponad 14% wszystkich niechcianych e-maili. Osobiście nie jestem zdzi-

wiony. W stosunkowo łatwy sposób można w internecie zarobić na naiwności 

i braku wiedzy albo zbyt dużym zaufaniu do ludzi. Spreparowane faktury do opła-

cenia w postaci spakowanych plików zawierających wirusy i sklepy, w których nie  

ma produktów, ale „właściciele” tych stron z przyjemnością przygarną informację 

o naszych kartach kredytowych, to codzienność życia w internecie. Nieuczciwy 

biznes był i będzie. Tak jak spam.

Analfabetów  
nie rozumiem…
Internet podobno jest dobrem ludzkim. Czymś, co daje nam wiedzę, rozrywkę 

i rozwój nowych zakątków wyobraźni. Jest również niezbywalnym prawem czło-

wieka, który daje mu wolność słowa. Brzmi jak fundamenty cywilizacji. Jak składowa 
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kultury, która nas kształtuje. I faktycznie byłbym bliski do skłonienia się ku takim 

poglądom, wszak w sieci tworzymy nowe dobra, udostępniamy je i dyskutujemy. 

Moją wątpliwość jednak wzbudza liczba analfabetów, z którymi muszę się borykać. 

Jeśli podejmuję z kimś dyskusję, to chcę wiedzieć z kim. Oczekuję, że po drugiej 

stronie jest osoba, która mówi to, co myśli, i nie jest postacią bez imienia, która 

wstydzi się podpisać pod własnymi słowami, chociażby własnym e-mailem. Jeśli 

wymieniamy opinie w internecie i ukrywamy swoją tożsamość, nie możemy być 

traktowani poważnie. W życiu zapewne nie zdarzyło się wam rozmawiać z ludź-

mi, którzy skrywają się w ciemnej uliczce. Normalną reakcją w takiej sytuacji jest 

użycie nóg zamiast języka. I tak jak chcemy przenosić do sieci nasze zachowania, 

tak samo powinniśmy utrzymać styl rozmowy z ludźmi podpisującymi się „niepo-

dam@boniepodam.pl”. Najgorszą rzeczą, która ma kształtować środowisko, jest brak 

odpowiedzialności za wypowiadane słowo.

Jeśli analfabeci  
internetowi mają tworzyć sieć,
to za chwilę obudzimy się w miejscu, gdzie słowo przestanie mieć wartość, bo nie 

będzie miało właściciela.
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4 URZĄDZENIA 
POPRAWIAJACE  
KOMFORT W SIECI
Coraz więcej spraw powierzamy sieci. Wymagamy od niej, aby była niezawodna 

i szybka, ale często bagatelizujemy kwestię doboru odpowiednich urządzeń, które 

pomagają nam w dostępie do internetu. Tymczasem komfort korzystania z sieci 

zaczyna się właśnie od akcesoriów, które zarządzają naszym internetem. Oto wyjąt-

kowe urządzenia, które pozwolą na efektywne wykorzystanie dostępu do sieci.

REDAKCJA MMM © monsitj

https://stock.adobe.com
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TP-LINK DECO M9 PLUS
Już nie musisz martwić się o zasięg internetu. Gdziekolwiek jesteś w swoim 

mieszkaniu, Deco M9 Plus zapewni najwyższą jakość połączenia WiFi. TP-Link 

stworzył wyjątkowy system sieci Mesh, dzięki któremu, przemieszczając się 

pomiędzy granicami sygnału Wi-Fi, nie stracisz dostępu do internetu. Zestaw 

Deco M9 Plus został wyposażony w najszybszy system sieci bezprzewodowej 

w technologii IEEE 802.11ac w dwóch pasmach transmisji, co zapewnia osza-

łamiające szybkości transmisji danych. TP-Link oferuje urządzenie razem 

z pakietem bezpieczeństwa HomeCare, w skład którego wchodzą: kontrola 

rodzicielska i oprogramowanie antywirusowe. Wyjątkowy wygląd serii Deco 

sprawia, że doskonale pasuje on do każdego wnętrza. Model M9 Plus został 

także wyposażony w moduły Bluetooth i Zigbee, dzięki czemu może pełnić 

funkcję kontrolera urządzeń Smart Home. Samo zarządzanie zestawem Deco 

odbywa się z iPhone’a, dzięki czemu łatwo i szybko zapanujesz nad swoją 

siecią domową. 

CENA 1399,00 zł WWW tp-link.com

https://www.tp-link.com/pl/products/details/cat-5700_Deco-M9-Plus.html


18TEMAT MIESIĄCA 1818PRZEGLĄD AKCESORIÓW

SYNOLOGY ROUTER RT2600AC
Niezwykle prosty w obsłudze, lecz z potężnymi możliwościami drzemiącymi 

w jego oprogramowaniu. Router ten ma bardzo przyjazny i intuicyjny inter-

fejs użytkownika zaprojektowany w inteligentny sposób, aby nie przytłoczyć 

ogromem opcji; oferuje mnóstwo przydatnych funkcji, które można rozszerzać, 

instalując dodatkowe aplikacje.

Pozwala na automatyczny dobór sieci 2,4 GHz lub 5 GHz do danego urządzenia, 

możliwość filtrowania treści zarówno w oparciu o urządzenia, jak i poszczegól-

nych użytkowników. Wspiera zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak 

protokół WPA3 oraz mechanizm Therat Prevention (zabezpieczenie na poziomie 

pakietów). Dla użytkowników komputerów Mac może służyć jako stacja Time 

Machine po podłączeniu dysku USB lub włożeniu karty SD do wbudowanego 

w nim czytnika. Zapewnia świetny zasięg sieci Wi-Fi, którą można dodatkowo 

rozszerzyć, korzystając z funkcji mesh i routerów MR2200ac.

CENA
999,00 zł

WWW 
synology.com

https://www.synology.com/pl-pl/products/RT2600ac
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QNAP QNA  
THUNDERBOLT 3 - 10GBE
Posiadacze komputerów ze złączem Thunderbolt 3 mogą dzięki tej przejściówce 

zbudować bardzo szybką sieć „po kablu”. Urządzenie QNA pozwoli na osiągnię-

cie niezwykłej prędkości sieci 10GbE. Dzięki tej technologii będziemy w stanie 

uzyskać prędkość zapisu i odczytu na poziomie 1045 MB/s. Użytkownicy kompu-

terów Apple w prosty sposób będą mogli skorzystać z tak wydajnego transferu 

danych. Wystarczy wpiąć przejściówkę w złącze Thunderbolt 3 - USB-C i podłą-

czyć się kablem sieciowym do serwera NAS lub sieci obsługującej standard 

10GbE. Niewielki rozmiar oraz wydajny system chłodzenia zapewniają stabilną 

pracę w każdych warunkach. Urządzenie jest idealnym rozwiązaniem dla osób 

pracujących z materiałami wideo oraz dla wymagających użytkowników wyko-

rzystujących pliki multimedialne w wysokiej rozdzielczości 4K i 8K. 

CENA 847,00 zł WWW qnap.com

https://www.qnap.com/pl-pl/product/qna-tb-10gbe
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YubiKey 5C Nano
Możesz czuć się bezpiecznie w sieci. Dzięki YubiKey nie będziesz się martwił, 

że ktoś wykradnie Twoje hasło i skorzysta z dostępu do mediów społecznościo-

wych lub innych miejsc, gdzie wymagane jest logowanie. Klucz YubiKey jest 

dodatkowym urządzeniem weryfikującym naszą tożsamość. Żeby poprawnie 

zalogować się do serwisu, wymagane jest umieszczenie go w porcie USB-C 

komputera. Bez fizycznego dostępu do klucza YubiKey nikt nie będzie w stanie 

dostać się do „naszego internetu”. YubiKey 5C Nano jest tak małych rozmiarów, 

że nie będzie nam przeszkadzał nawet w laptopie, z którym często podróżuje-

my. Nie musimy się też martwić o mechaniczne uszkodzenie klucza. YubiKey 

został tak zaprojektowany, aby jego zniszczenie przez upadek i wodę było 

wyjątkowo trudne. 

CENA
60,00 $

WWW 
yubico.com

https://www.yubico.com/product/yubikey-5c-nano/#yubikey-5c-nano


https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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ZAPANUJ  
NAD POCZTĄ W MAILU
Jestem pewny, że przynajmniej raz dziennie sprawdzasz pocztę elektroniczną. 

Dla wielu z nas poczta elektroniczna (e-mail) stała się podstawowym narzędziem 

komunikacji. macOS posiada świetną aplikację, która pozwoli nam zapanować 

nad e-mailami. Jeśli jeszcze nie korzystasz z Maila, to dziś warto zmienić swoje 

przyzwyczajenia. Poznasz tu kilka przydatnych funkcji, które usprawnią korzy-

stanie z elektronicznej poczty e-mail na twoim Macu.

PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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1. Tworzymy  
wiele kont pocztowych w Mail
Czas najwyższy przestać sprawdzać pocztę e-mail z przeglądarki internetowej. 

Chociaż strony WWW oferują coraz większe możliwości, to jeszcze daleko im do 

funkcjonalności, jakie oferują programy pocztowe. Mail pozwoli ci na wygodne 

czytanie cyfrowej korespondencji i zarządzanie wiadomościami. Do tego w jednym 

miejscu możesz zgromadzić kilka adresów e-mail. Chcąc dodać nową skrzynkę 

e-mail, wybierz z menu Mail / Dodaj konto. Jeśli posiadasz skrzynkę pocztową 

w usłudze Gmail, wystarczy zaznaczyć Google i podać adres e-mail i hasło. W przy-

padku kiedy korzystasz z poczty na: WP.pl, Interia.pl czy Onet.pl wskaż opcję Inne 

konto pocztowe…, a następnie podaj wymagane dane do logowania. Konfiguracja 

konta e-mail będzie wymagać od Ciebie podania ustawień serwera, obsługującego 

skrzynkę e-mail. Tutaj są dwa najważniejsze parametry (protokoły): POP3/IMAP  

do pobierania oraz SMTP do wysyłania poczty.

Przykładowe adresy IMAP oraz SMTP popularnych serwisów:

 > Onet.pl: IMAP: imap.poczta.onet.pl SMTP: smtp.poczta.onet.pl

 > Interia.pl: IMAP: poczta.interia.pl SMTP: poczta.interia.pl

 > WP.pl: IMAP: imap.wp.pl SMTP: smtp.wp.pl
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2. Podpowiedź Mail  
ostatni odbiorcy, z którymi  
wymienialiśmy pocztę
W programie Mail mamy łatwy dostęp do adresów, z którymi ostatnio wymienia-

liśmy korespondencję. Na liście znajdują się zarówno te, na które wysyłaliśmy 

pocztę, jak i te, z których otrzymaliśmy wiadomości. Wchodzimy w menu Okno 

i wybieramy „Poprzedni odbiorcy”. W oknie pojawi się nazwa kontaktu (jeżeli jest 

dostępna), adres e-mail i data ostatniego użycia. Możemy sortować alfabetycznie lub 

według daty oraz skorzystać z wyszukiwarki. Adresy, które mamy już w Kontaktach,  

są oznaczone, inne możemy dodać, zaznaczając je i klikając Dodaj do kontaktów.
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3. Skrzynki pocztowe  
pomagają segregować wiadomości
Z łatwością możesz porządkować swoją korespondencję w folderach. Nazwano 

je nieco mylnie Skrzynkami pocztowymi, co może w pierwszym kontakcie suge-

rować nasz adres e-mail. W rzeczywistości możemy stworzyć teczkę na naszym 

komputerze, do której będziemy przenosić wybraną przez nas korespondencję. 

Zastanówmy się, jakie wiadomości ważne dla nas chcielibyśmy oddzielić od pozo-

stałych i przygotujmy dla nich odpowiednie skrzynki pocztowe. Ja mam u siebie 

folder — Rachunki, gdzie umieszczam całą korespondencję związaną z płaceniem. 

Innym folderem jest — Ważne, tutaj umieszczam licencje i kody zakupionych apli-

kacji. Zastanów się chwilę nad segregacją poczty, a potem wybierz z menu Skrzynka 

pocztowa / Nowa skrzynka pocztowa… Zaznacz położenie On My Mac, jeśli chcesz 

zapisać folder na dysku. Teraz będziesz miał dostęp do tego folderu z lewego menu 

zawierającego listę skrzynek. Złap lewym klawiszem myszki e-mail i zwyczajnie 

przeciągnij go do stworzonego folderu. W taki sposób ręcznie możesz porządkować 

korespondencję e-mail.
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4. Jak automatycznie  
porządkować swoje e-maile
Do skrzynek pocztowych możesz ręcznie przenosić wiadomości. Nic jednak nie stoi 

na przeszkodzie, aby robić to „z automatu”. Jeśli przychodzi wiadomość z konkret-

nego adresu e-mail, może ona sama przenieść się do wskazanej skrzynki pocztowej. 

A wszystko to za sprawą Reguł, które sami dopasowujemy do naszych potrzeb. 

Wejdź w z menu Mail / Preferencje… / Reguły, aby ustalić warunki, jakie musi speł-

niać wiadomość, aby następnie e-mail automatycznie przeniósł się do wybranego 

przez nas miejsca, został oznaczony flagą, skopiowany lub usunięty. W regułach 

ważne jest, że zostają wykonane natychmiast po przyjściu nowej poczty. Jest to 

pierwszy filtr e-mail, którego zadaniem jest porządkowanie lub wyróżnienie wybra-

nej korespondencji.
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5. Nieczytane  
wiadomości na górze
Mail w zgrabny sposób potrafi sortować korespondencję. To jedna z niedocenia-

nych funkcji, której warto przyjrzeć się z bliska. E-maile możemy poukładać według 

nadawcy, daty, wielkości, a także na samej górze umieścić te oznaczone flagą. Jednak 

dla mnie genialną opcją jest możliwość umieszczenia na samym szczycie listy 

wiadomości tych listów, których jeszcze nie czytałem. Dzięki temu nie muszę prze-

wijać zawartości skrzynek w poszukiwaniu tego jednego e-maila, który nieopatrznie 

pominąłem. Żeby skorzystać z możliwości sortowania wiadomości, wejdź w menu 

Widok / Sortuj wg. Warto tu samemu przetestować, który rodzaj sortowania wiado-

mości będzie dla nas najkorzystniejszy.
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6. Pokaż tylko  
nieczytane wiadomości
Za chwilę nie będziesz miał już żadnych wątpliwości, dlaczego korzystanie z apli-

kacji Mail jest znacznie przyjemniejsze niż odczytywanie e-maili przez stronę 

www. Jeśli polubiłeś Reguły i zaczynasz korzystać z sortowania poczty to przy-

szedł czas na najlepszą funkcję, jaką posiada program — Filtrowanie. Chociaż 

doceniam wiele funkcji, które znajdziesz w tym artykule, to skrót Command+L 

mam zawsze na podorędziu. Dzięki niemu mogę wyświetlić tylko wiadomości 

nieczytane lub te oznaczone flagą. W błyskawiczny sposób odseparowuję e-maile, 

które mnie w danej chwili nie interesują, zapewniając sobie pracę w komfortowych 

warunkach. Filtrowanie ma kilka parametrów, które możesz dodać, aby rozszerzyć 

zakres wyświetlanych wiadomości. Kliknij ikonę trzech poprzecznych linii w kółku.  

Po pierwszym kliknięciu włączysz filtrowanie, zaś kolejne kliknięcie sprawi,  

że zobaczysz możliwość dodania wiadomości z załącznikiem lub uwzględnisz 

e-maile od nadawców VIP. Proste, ale jakże użyteczne rozwiązanie pomagające 

w zapanowaniu nad naszą korespondencją. Filtrowanie wiadomości włączysz 

również w menu: Widok / Włącz filtrowanie wiadomości.
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7. Kolorowanie  
wiadomości e-mail
Co powiesz na możliwość kolorowania wybranych e-maili? Tak, Mail potrafi również 

w taki sposób porządkować naszą korespondencję. Jeśli nie lubisz monotonii, 

a ważne dla siebie rzeczy zaznaczasz markerami rożnych kolorów, to taki sposób 

pracy z e-mailami na pewno przypadnie Ci do gustu. W łatwy sposób skorzystasz 

z tej funkcji, zaznaczając wiadomość i wybierając z menu: Format / Pokaż kolory.
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8. Inteligentne skrzynki
Automatyzacja jest jedną z tych rzeczy, którą zawsze doceniałem w komputerach. 

Raz wydane polecenie jest wykonywane dalej bez mojej ingerencji. Mail również 

potrafi wykonać za nas ogrom pracy w sortowaniu wiadomości i rozmieszczaniu ich 

w odpowiednich skrzynkach. Wielkim atutem tego rozwiązania są bardzo precyzyjne 

warunki, które musi spełniać e-mail, aby pojawił się w konkretnej skrzynce. Będziemy 

w stanie ustalić, jakie słowo zawiera tytuł lub treść wiadomości. Wybierzemy odpo-

wiedniego nadawcę, priorytet e-maila, a nawet to, czy odpisaliśmy na e-maila.  

Tak stworzone skrzynki pojawią się na liście po lewej stronie. Będziemy mogli 

grupować tu korespondencję z ważnymi dla nas osobami lub przysyłane rachunki 

domowe. Możliwości, jakie dają Inteligentne teczki, są ogromne.

Z menu Skrzynka pocztowa wybierz Nowa inteligentna skrzynka pocztowa... i zacznij 

korzystać z niesamowitych funkcji, jakie daję program Mail.
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9. Wiele podpisów  
wiadomości na różne okazje
Podpisywanie wiadomości to jedna z ważniejszych czynności, jaką powinniśmy 

zrobić, tworząc e-maila. Podobnie jak w poczcie tradycyjnej zostawiamy swój 

autograf na końcu, tak samo pisząc e-mail powinniśmy zostawić kontakt do siebie 

i w skrócie napisać, kim jesteśmy. W Mailu takie podpisy możemy raz zdefiniować, 

a następnie wykorzystywać „gotowce” do różnych konwersacji. Warto zatem przy-

gotować jedną oficjalną stopkę biznesową, gdy rozmawiamy o pracy i drugą, kiedy 

piszemy do znajomych. Podpisy przygotujesz, wchodząc w menu Mail / Preferencje 

i wybierając opcję Podpisy. Jeśli dysponujesz kilkoma kontami e-mail, będziesz 

mógł podpiąć podpis do konkretnej skrzynki pocztowej. Jeśli chcesz, aby jeden 

z podpisów pojawiał się domyślnie w każdej nowej wiadomości wskaż go w menu 

— Wybieraj podpisy.
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10. Usuwamy  
niechciany spam
Czas zająć się spamem. Nasz Mail świetnie sobie z nimi poradzi, wychwytując 

e-maile zawierające podejrzane treści. Najpierw włączy funkcję filtrowania, wcho-

dząc do menu i wskazując Mail / Preferencje / Poczta niechciana — zaznacz Włącz 

filtrowanie poczty niechcianej. Od tej pory cały e-mailowy spam będzie zaznaczany 

kolorem żółtym. Warto wybrać z preferencji poczty niechcianej opcję — przenieść 

do skrzynki Niechciane. Wówczas wszystkie wątpliwe informacje będą automa-

tycznie pojawiać się w specjalnej zawierającej spam i nie będą się mieszać z inną 

korespondencją.
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Epistolografia jako sztuka pisania listów nie powinna być zapomniana wraz ze zmia-

ną nośnika z papierowego na elektroniczny. List pozostaje listem, choćby zaczął 

ukrywać się pod określeniem „wiadomość”. Epistolografia to sztuka pisania listów 

zgodna z obyczajami panującymi w danej epoce oraz środowisku, czyli może obej-

mować również nasze popularne e-maile.

Wiadomości elektroniczne tak samo jak tradycyjne listy mogą być napisane dobrze, 

źle, byle jak, prywatnie, służbowo, urzędowo. Zależnie od adresata i celu kanony 

poprawności mogą się zmieniać. Dodatkowo wiele zasad nie jest ustalonych lub 

zdania na ich temat są podzielone, a nawet sprzeczne. Jednak postarałem się zebrać 

to, co wydaje mi się najważniejsze i raczej nie budzące wątpliwości.

E-maile dawniej i dziś
Sposób pisania e-maili ewoluował. Przytoczę jeden z przykładów. Gdy w 1996 roku 

kolega zobaczył, jak odpisuję na jednego z pierwszych e-maili za pomocą programu 

Pine w terminalu, zrugał mnie okrutnie i pokazał „jak to się robi w cywilizowanym 

świecie”. A robiło się to tak:

Zawsze odpisywało się pod cytowaną treścią, ale to nie wszystko. Jeżeli w treści 

padało kilka pytań lub pojawiały się różne tematy, do których chcieliśmy się ustosun-

kować, to treść cytowaną należało podzielić na odpowiednie fragmenty i odpowiadać 
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pod każdym z nich osobno. I taki sposób był uważany za najbardziej odpowiedni 

i logiczny. Za niestosowanie się do tych zasad można było „wylecieć” z e-mailo-

wych grup dyskusyjnych np. Szarlotka. Jednak ten sposób był dobry, gdy wymiana 

korespondencji w danym wątku nie była zbyt długa. Już po 3 czy 4 mailach mógł 

zrobić się pewien bałagan. Dlatego w korespondencji korporacyjnej dość szybko 

zaczęto odpisywać nad cytowaną treścią. Nie jest to w pełni klarowne, ale przy 

długiej wymianie wiadomości znacznie ułatwia odnalezienie informacji. Zaznaczę, 

że nadal trafiają do mnie odpowiedzi elegancko podzielone, pod cytowanymi frag-

mentami, i to od dużych firm np. iFirma.pl. Jednak jest to obecnie rzadkość, mimo iż 

większość zasad netykiety podawanych m.in. przez Wikipedię nadal mocno zaleca 

odpisywanie pod cytatem.

Odpisywanie pod cytatem ułatwia funkcja w preferencjach Stopki programu Mail. 

Można tam wybrać umieszczanie stopki nad lub pod cytowaną treścią.

Najpierw kilka uwag technicznych
Nie tylko treść i jej układ są istotne podczas prowadzenia korespondencji mailowej. 

Ważne są również pewne zasady techniczne.

Wątki. Większość programów pocztowych potrafi wymianę korespondencji podzielić 

na związane ze sobą wątki. Jednak musimy zachować pewne zasady. Jeżeli odpo-

wiadamy na wiadomość za pomocą Command+R, to wątek będzie zachowany i łatwo 

odnajdziemy maile ze sobą powiązane. Jednak jeżeli z lenistwa lub roztargnienia 
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zaznaczymy maila od osoby, do której chcemy wysłać nową wiadomość i wciśnie-

my Command+R, to nawet gdy zmienimy temat, wiele programów uzna, że należy 

ona do wątku, na który odpowiedzieliśmy. Wątki są dobierane za pomocą specjalne-

go kodu, który jest przekazywany, gdy wciskamy „odpowiedz”. Znacznie lepiej jest 

w takiej sytuacji kliknąć adresata i z menu skrótowego wybrać „nowa wiadomość” 

lub oczywiście otworzyć nowego maila i tam wpisując dane np. nazwisko, wyszu-

kać adresata.

Podpis. Każdy list, również elektroniczny należy podpisać. Możemy to zrobić ręcz-

nie lub zdać się na funkcję automatycznego dodawania stopki oferowaną przez 

większość programów pocztowych. W przypadku systemowego Mail można zdefi-

niować wiele stopek i przyporządkować jedną lub kilka do wybranych kont (adresów 

e-mail) w celu wybrania odpowiedniej przed wysłaniem wiadomości. Jest to ważne, 

ponieważ korespondencję oficjalną (biznesową i urzędową) podpisuje się zazwy-

czaj inaczej niż prywatną.

Wiadomość grupowa. Często zdarza się, że wysyłamy wiadomość do kilku adre-

satów. W czasach RODO, ale również i z powodu netykiety, należy przemyśleć, czy 

osoby, do których wysyłamy maila, powinny zobaczyć adresy e-mail innych odbior-

ców. Czasem jest to stosowne, ale często wręcz szkodliwe. Adresy podane w polach 

„Do” oraz „Dw” (CC — do wiadomości), będą widoczne dla wszystkich odbiorców. 
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Adresy podane w „Udw” (BCC — ukryte, do wiadomości) nie pojawią się u odbior-

ców. To bardzo ważne. Podczas odpisywania na wiadomości z kilkoma adresatami 

należy zdecydować, czy chcemy odpowiedź wysłać wszystkim, czy tylko głów-

nemu nadawcy. W Mailu wybieramy odpowiednio Command+R (Odpowiedź) lub 

Command+Shift+R (Odpowiedź wszystkim).

Unikajmy pstrokacizny. Maile w html z obrazkami, kolorowym tekstem z różnymi 

atrybutami nadają się do rozsyłania spamu, ale nie w korespondencji. Najlepszą 

formą jest czysty tekst bez formatowania, wytłuszczeń, czy kursywy. Tak zwany 

tekst sformatowany też jest dopuszczalny, pod warunkiem że nie przesadzimy 

z atrybutami. E-mail to nie kolorowanka dla dzieci.

Jeżeli uważamy, że nie jesteśmy najlepszym odbiorcą dla e-maila i wiemy, komu 

powinniśmy go przekazać, to możemy go przesłać na dwa, a nawet trzy sposoby. 

„Prześlij dalej” Command+Shift+F cytuje wiadomość i dołącza naszą stopkę i nasz 

adres e-mail do pola „Odpowiedź”. Podobnie „Prześlij jako załącznik”. Często lepszą 

formą jest „Przekieruj” Command+Shift+E. Przekieruje to wiadomość do nowego 

adresata bez ingerencji w jego treść. Tak jakby dotarł on bezpośrednio od nadawcy.

Uważajmy również na to, jakie nicki wybieramy dla naszych kont e-mail. Zapytanie 

ofertowe wysłane z adresu rudawydra@, thcfan@ lub hotania1998@ może nie zostać 

potraktowane poważnie albo wręcz zostanie zinterpretowane opacznie.
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Treść e-maila
Techniczne uwagi są bardzo ważne, ale równie ważna, jeśli nie ważniejsza jest treść. 

Pisząc wiadomość lub odpowiadając na nią, należy mieć na uwadze, z kim korespon-

dujemy oraz jaki jest cel wymiany e-maili. Jeżeli piszemy do dobrych znajomych, 

część wymienionych niżej zasad możemy pominąć, np. przywitanie się. Jednak 

stosowanie netykiety stale może uchronić nas przed nieprzyjemnymi wpadkami. 

Pamiętajmy, że wysłanego e-maila nie daje się zawrócić z drogi w łatwy, a czasem 

nawet w żaden sposób.

Temat. Nigdy nie zostawiamy pola „Temat” pustego. Zawsze w możliwie krótkiej 

formie anonsujemy treść e-maila. Ze zwięzłością również nie należy przesadzić. 

Np. pisząc do ogłoszeniodawcy, lepiej w polu temat wpisać „W sprawie ogłoszenia 

dot. sprzedaży MacBooka” lub „Ogłoszenie dotyczące sprzedaży MacBooka” niż 

tylko „W sprawie ogłoszenia”. Temat zazwyczaj pojawia się na liście maili i gdy jest 

znaczący, ułatwia odszukanie go w gąszczu poczty.

Początek. Nawet jeżeli piszemy do znajomych, ładnie jest się przywitać. Gdy wiado-

mość jest adresowana do nieznanych odbiorców lub będących wyżej w hierarchii 

firmy, szkoły, czy uczelni, to na formę przywitania powinniśmy zwrócić szcze-

gólną uwagę. Zdecydowanie należy unikać zwrotu „Witam”. Jest on nacechowany 

pewną wyższością i może być niestosowny. Choć niektóre zbiory zasad netykiety 
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odradzają stosowanie „Dzień dobry” lub „Dobry wieczór”, bo nigdy nie wiadomo, 

o jakiej porze adresat przeczyta wiadomość, to jednak nie tylko ja uważam, że są 

one całkowicie dopuszczalne. Po prostu stosujemy formę pasującą do pory, o której 

piszemy wiadomość. W przypadku pism urzędowych nie musimy się wcale przej-

mować, mało który pracownik biurowy odbiera wiadomości wieczorem lub nocą.

Jeżeli znamy płeć adresata i zależy nam na jak najgrzeczniejszej formie, ładnie jest 

zacząć wiadomość od „Szanowny Panie”, „Szanowna Pani”. Tu można dodać jeszcze 

ewentualnie tytuł naukowy lub stanowisko, ale nie imię i nazwisko. Gdy piszemy 

do znajomych, to pamiętajmy, że w polskiej gramatyce istnieje forma wołacza. Czyli 

nie zaczynamy wiadomości do kumpla od „Tomek […]”, tylko „Tomku […]”.

Treść e-maila powinna być zwięzła i trzymać się zadanego tematu. Nawet profesor 

Jan Miodek podczas jednego ze spotkań mówił, że nużą go długie wiadomości e-ma-

il, w których nadawca usiłuje wykazać się elokwencją, popadając w przerost formy 

nad treścią. Jednak nadal należy zachować wszelkie zasady gramatyki i (uwaga!) 

interpunkcji. Przykładów zmiany znaczenia zdania z powodu braku lub źle umiesz-

czonego przecinka chyba nie muszę wam przytaczać. Treść rozdzielamy akapitami, 

czyli ujmując rzecz technicznie: pustym wierszem.

Jeżeli odpisujemy na e-maila, warto przeczytać ze zrozumieniem wiadomość, na 

którą odpowiadamy. Często się zdarza, również mnie, że szybko chcę odpowiedzieć, 
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nie doczytuję do końca treści i muszę wysyłać drugą odpowiedź uzupełniającą.  

To powoduje bałagan i może wywołać u odbiorcy wrażenie, że nie został potrakto-

wany poważnie. Dlatego czytajmy przed odpisaniem i pomyślmy chwilkę. Szybkość 

reakcji na wiadomość jest ważna, ale to nie wyścig. Czas odpowiedzi do 24 godzin 

jest całkowicie dopuszczalny.

Jak już wspominałem, na list nawet elektroniczny trzeba podpisać. Część pracy 

załatwić za nas może zdefiniowana stopka odpowiednia dla pisanej wiadomości. 

Jednak nie zapomnijmy o zwrotach grzecznościowych. W dobrym tonie jest napisać 

„Z wyrazami szacunku”, „Z poważaniem” i dalej nasze imię i nazwisko. Unikajmy 

„Pozdrawiam”, lepiej dopiszmy „Łączę pozdrowienia”. Jeżeli korespondujemy ze 

znajomymi, można ograniczyć się do naszego imienia, jednak przy wiadomościach 

oficjalnych samo imię może być niestosowne.

W stopce pod podpisem koniecznie podajmy dane kontaktowe. Można wpisać też 

funkcje i tematykę, którą się zajmujemy, jednak stopka nigdy nie powinna prze-

kraczać 4 wierszy. Nie należy również przekraczać 72 znaków w wierszu, choć 

to zaszłość z czasów, gdy ekrany komputerów standardowo wyświetlały tylko  

80 kolumn.

Nadrzędną zasadą jest szacunek do adresata i tworzenie treści wiadomości w prze-

myślany sposób. Formy bardziej swobodne są zarezerwowane dla komunikatorów, 

ale i tam trzeba myśleć, co i do kogo się wysyła. To już jednak całkiem inny temat.
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PRZEGLĄD CIEKAWYCH 
PROGRAMÓW DO E-MAIL
REDAKCJA MMM © vegefox.com

https://stock.adobe.com
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Mail Pilot 3
Czy można zarządzać pocztą jak w menedżerze zadań? Mail Pilot jest 

dowodem na to, że metoda GTD również doskonale sprawdzi się podczas 

zarządzania korespondencją elektroniczną. Program traktuje każdą 

wiadomość jak zadanie do wykonania. Jeśli wiadomość wymaga od nas 

konkretnego działania, możemy przydzielić ją do odpowiedniej listy. Każdej 

wiadomości możemy przydzielić przypomnienie, a funkcja Perspektywy 

pozwoli nam zawęzić podgląd do wiadomości spełniających odpowied-

nie kryteria. Chociaż obsługa treści może wydawać się zawiła, to interfejs 

programu został tak przygotowany, że już po kilku minutach będziemy 

mogli z łatwością poruszać się po wszystkich udogodnieniach aplikacji. 

Program sprawdzi się doskonale jako narzędzie w pracy z koresponden-

cją firmową, która zmusza nas do bacznego śledzenia konwersacji oraz 

ustalania priorytetów przy odpisywaniu na wiadomości.

www.mailpilothq.com

https://mailpilothq.com


43TEMAT MIESIĄCA

Postbox
Jest to jeden z potężniejszych programów pocztowych na macOS. Postbox 

może pochwalić się bardzo rozbudowanymi funkcjami zarządzania e-ma-

ilami. Każdej wiadomości będziemy mogli przypisać temat (Topic), według 

którego łatwo odszukamy korespondencję. 

Okno wyszukiwania pozwoli nam skrupulatnie podać najważniejsze 

informacje, o tym, czego i w których wiadomościach szukamy. Docenimy 

również możliwość przeszukiwania załączników w całej cyfrowej kore-

spondencji i  ich szybki podgląd w  oknie programu. Świetną funkcją 

jest możliwość zdefiniowania szybkich odpowiedzi (Quick Post), dzięki 

którym błyskawicznie odpowiemy na wiadomości. Kolejnym ogromnym 

atutem programu jest współpraca Postboxa z  rozmaitymi usługami. 

Bezproblemowo dołączymy duże załączniki do wiadomości, umieszcza-

jąc je na naszym koncie Dropbox. Będziemy mogli również zapisać naszą 

korespondencję do Evernote lub podzielić się wiadomościami na Slacku.

www.postbox-inc.com

https://www.postbox-inc.com
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AirMail
Aplikacja AirMail to jeden z ciekawszych klientów poczty e-mail. Dobrze 

przemyślany interfejs pomaga „ogarnąć” pocztę nawet z kilkudziesię-

ciu kont pocztowych. Program dysponuje bardzo szerokim wachlarzem 

możliwości konfiguracyjnych. Są bardzo rozbudowane i możemy dopaso-

wać program idealnie do naszych potrzeb. Warto zatem poświęcić na to 

kilka chwil. 

Aplikacja pozwala wygodnie kategoryzować naszą pocztę, dodawać maile 

do listy „Do zrobienia” bądź odkładać je na później. Możemy także opóź-

nić faktyczną wysyłkę maila, na wypadek gdybyśmy sobie przypomnieli 

jeszcze o czymś, co powinno być dodane do maila. Wszystkie te elementy 

powodują, że AirMail jest wart swojej ceny, która na szczęście nie jest zbyt 

wygórowana. Program jest dostępny także dla platformy iOS.

Cena: 43,99

www.airmailapp.com

http://airmailapp.com/
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Canary Mail
Aplikacja wybija się spośród konkurencji dużym naciskiem na bezpie-

czeństwo naszej korespondencji. Oferuje szyfrowanie end-to-end, które 

ma gwarantować poufność informacji przesyłanych przez nas. W prak-

tyce oznacza to, że osoba, z którą się komunikujemy, może przeczytać, 

co zostało wysłane. Na dodatek cały proces szyfrowania jest automatycz-

ny i nie trzeba go włączać ani konfigurować kluczy do zabezpieczenia 

wiadomości.

Poza tym program jest bardzo wygodny w użytkowaniu i posiada wiele 

rozmaitych funkcjonalności, takich jak odkładanie wiadomości do 

przeczytania na później, śledzenia maili wychodzących czy szybkiego 

wyszukiwania. Jedynym mankamentem jest dosyć wysoka cena. Aplikacja 

jest również dostępna dla systemu iOS.

Cena: 94,99 zł

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/canary-mail/id1236045954?ls=1&mt=12
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Spark
Jeśli pracujesz w zespole, nie możesz przejść obojętnie obok tego progra-

mu. Wspólne tworzenie czy komentowanie wiadomości to funkcjonalność 

nie do przecenienia. Ponadto w Sparku możesz planować wysyłanie kore-

spondencji oraz zarządzać ich odczytywaniem. Atutem aplikacji są także 

integracje z zewnętrznymi usługami opartymi na chmurze, dzięki czemu 

można dodawać do naszych e-maili rozmaite załączniki. Oprócz tego 

program dysponuje szeregiem przydatnych funkcji znanych z innych tego 

typu programów i oczywiście posiada aplikację dla iOS. W podstawowej 

wersji możemy skorzystać z aplikacji za darmo, a bardziej rozbudowane 

wersje wiążą się z koniecznością miesięcznej opłaty subskrypcyjnej.

Cena: Bezpłatny

www.sparkmailapp.com

https://sparkmailapp.com
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Polymail
To bardzo przyjazny klient poczty e-mail dla macOS i iOS. Interfejs progra-

mu jest bardzo prosty i nie sprawia żadnych trudności. Oprócz tradycyjnej 

obsługi naszych wiadomości posiada kilka ciekawych funkcjonalności, 

które docenią osoby spędzające większość swego czasu przy zarządzaniu 

korespondencją. Bardzo przydatne są przypomnienia o wysłaniu maila, 

zwłaszcza w przypadku, gdy nasz odbiorca nie odpowiedział w określonym 

przez nas czasie. Za pomocą PolyMail odbierzemy potwierdzenia odczy-

tania maili w czasie rzeczywistym i będziemy mogli w ostatniej chwili 

cofnąć wysyłkę, jeśli zauważymy jakieś błędy w treści naszej wiado-

mości. Aplikacja jest bardzo zaawansowana: za jej pomocą można 

tworzyć nawet spersonalizowane kampanie mailingowe.

Cena: od 10 $ / miesiąc

www.polymail.io

https://polymail.io/
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KRÓTKO O BEZPIECZEŃSTWIE 
POCZTY E-MAIL
JAROMIR KOPP © sdecoret

http://twitter.com/macwyznawca
https://stock.adobe.com
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Poczta elektroniczna powstała 
jeszcze przed erą Internetu
To było jedno z pierwszych zastosowań wojskowego Arpanet, prekursora znanego 

nam Internetu. Do prywatnego, amatorskiego użytku powstał BBS, czyli system 

wymiany poczty i biuletynów informacyjnych za pomocą modemów. Choć zaczęło 

się od wojska, to długo nikt nie myślał o standardzie szyfrowania korespondencji 

e-mailowej.

List papierowy  
dawniej opatrywano pieczęcią, 
której złamanie było konieczne do zapoznania się z treścią, a w szczególnych sytu-

acjach list szyfrowano w znany sobie i odbiorcy sposób. Nieuprawnione złamanie 

pieczęci często było zagrożone bardzo surową karą, ale i tak nie chroniło to w pełni 

poufności korespondencji. Obecnie nadal jeżeli wejdziemy w posiadanie cudzego 

listu, to również nie powinniśmy zaglądać do środka. Złamanie tajemnicy korespon-

dencji jest oczywiście naruszeniem dóbr osobistych nadawcy i adresata, mogą oni 

dochodzić odszkodowania, a cały proceder jest zagrożony karą.
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Niestety poczta elektroniczna w zdecydowanej większości przypadków jest nawet 

łatwiejsza do przejęcia niż tradycyjne listy. Co gorsza, większość z nas nie zdaje 

sobie z tego sprawy.

Oczywiście pocztę elektroniczną można szyfrować, ale nie jest to ani łatwe, ani 

nie jest to standardem. Programy pocztowe oraz system muszą być odpowiednio 

przygotowane i zaopatrzone w certyfikaty oraz klucze szyfrujące i rozszyfrowujące. 

Dodatkowo z powodu istnienia różnych systemów szyfrowania nie zawsze udaje 

się nawiązać bezpieczną korespondencję z adresatem. Z tego powodu w większości 

zastosowań poczty e-mail po prostu nie szyfrujemy.

Kilka  
prostych zasad
Po pierwsze traktujmy korespondencję mailową jako niepoufną. Czyli zawsze nale-

ży się liczyć z tym, że ktoś niepowołany w sposób świadomy lub przypadkiem może 

wejść w jej posiadanie.

Nie wysyłajmy nieszyfrowanym mailem niczego, czego ujawnienia sobie nie życzy-

my. Pamiętajmy, że nawet np. zdjęcie wnuczka w kąpieli przesyłane babci, może 

być łakomym kąskiem dla złych ludzi. Uważajmy też na dokumenty i dane osobiste.

Jeżeli musimy przesłać mailem coś poufnego, zawsze możemy wiadomość zapi-

sać w pliku i zaszyfrować go niezależnie, np. za pomocą narzędzi do kompresji lub 

nawet szyfrowanego obrazu dysku. Oczywiście pamiętajmy, aby hasło do pliku 

przekazać inną drogą.



51TEMAT MIESIĄCA

Jeżeli nadawca i adresat  
jest wyposażony w sprzęt Apple, 
warto rozważyć użycie iMessages, czyli aplikacji Wiadomości dostępnej w macOS 

oraz iOS do wysyłania wiadomości lub plików. Oczywiście nie zastąpi to w pełni 

Maila.

Należy uważać  
podczas wpisywania adresów
w polu nadawcy. Może się zdarzyć, że pomyłkowo wybierzemy innego adresata 

o podobnym nazwisku. Zdarzało mi się otrzymywać wiadomości adresowane do 

Jaromira Koppa, ale napisane w języku czeskim. Okazało się, że jest jeszcze jeden 

Jaromír (serwery pocztowe nie odróżniają „i z kreską” od „i z kropką”) Kopp, ale 

w jego adresie nie ma kropki rozdzielającej imię od nazwiska. Na szczęście infor-

macje, które do mnie trafiły, nie były zbyt poufne.

Najważniejsze to pomyśleć podczas pisania i przed wysyłaniem wiadomości.
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JAK NIE DAĆ SIĘ ZŁOWIĆ
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Licho nie śpi
Nieuczciwi ludzie próbują złapać nas nie tylko na „promocyjną” sprzedaż garnków, 

pościeli, dywanów, czy sprzętu „medycznego” podczas prezentacji, w której udział 

szczęśliwie wygraliśmy wraz z prezentem na nas tam oczekującym. Inni, dzwo-

niąc zwłaszcza do starszych osób, podszywają się pod wnuczka, krewnego, policję, 

dostawcę energii i też usiłują dokonać przestępstwa. Jednak równie poważne zagro-

żenia czyhają na nas podczas odbierania poczty elektronicznej, czyli e-maili.

E-mail jest bardzo wygodnym narzędziem do oszustw. Jak mogliście dowiedzieć 

się z innego artykułu, zazwyczaj nie jest szyfrowany, a większość nadawców nie 

stosuje certyfikowanego podpisu potwierdzającego jego dane. Dodatkowo właśnie 

za pomocą e-maila dostajemy bardzo wiele ważnych informacji i dokumentów.  

Tak dochodzą do nas faktury i rachunki, informacje od przewoźników i sprzedaw-

ców o nadanych do nas przesyłkach. Za pomocą e-maila często mamy możliwość 

zresetowania hasła, a adres mailowy jest wymagany podczas rejestracji w bardzo 

wielu usługach.

Co nam może grozić?
Zakres zagrożeń jest bardzo szeroki. Najczęściej za pomocą poczty elektronicznej, 

złoczyńcy usiłują zainfekować nasz komputer oprogramowaniem, które może śledzić 

wpisywane hasła lub służyć do zorganizowanych ataków na systemy komputerowe. 
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Oczywiście najbardziej zagrożeni są użytkownicy Windowsa, ale z racji coraz więk-

szej popularności także macOS stał się celem ataków. Bardzo często atakujący 

usiłuje poznać dane logowania do konta w różnych usługach od bankowych, przez 

Apple ID i iCloud, Google, portale społecznościowe czy platformy zakupowe, jak 

Allegro. Pamiętajmy, że nie tylko konto w banku jest cenioną zdobyczą. Przejęcie np. 

Google’a i konta pocztowego w tej usłudze może uruchomić lawinę, bo za pomocą 

maila przestępca zresetuje hasła do naszych usług w innych serwisach, z których 

korzystamy. Jeszcze inną metodą są wyłudzenia. Przestępca usiłuje nam wmówić, 

że odziedziczyliśmy spadek, ma dla nas olbrzymi niezrealizowany przelew lub 

potrzebuje naszej pomocy, aby wywieźć majątek z okupowanego kraju, a za pomoc 

oferuje udział w zyskach. Niestety, wcześniej należy wesprzeć go pewną sumą, 

konieczną do pokrycia kosztów.

To tylko kilka  
z całej gamy zagrożeń
Co gorsza, wyobraźnia złoczyńców jest ogromna i dodatkowo podsycana jest naiw-

nością użytkowników poczty elektronicznej.
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Na co uważać?
Tu przedstawię moją subiektywną listę. Choć uważam się za bardzo zaawansowa-

nego użytkownika, korzystającego e-maila od 1996 roku, to niemal dałem się złowić 

na niektóre ataki. Zacznę więc od tych metod.

Na kuriera
Wyobraźcie sobie, że oczekujecie na paczkę. To zdarza się bardzo często. Nagle przy-

chodzi e-mail od firmy kurierskiej. W jego treści pojawia się informacja o nieudanej 

próbie doręczenia, dodatkowej opłacie za przesyłkę czy cło lub podobne informacje, 

intrygujące w kontekście oczekiwania. Wszystko po to, aby nakłonić nas do kliknię-

cia fałszywego linku lub pobrania i uruchomienia załącznika. Takie kliknięcie może 

się źle skończyć.

Inne wiadomości, na które zwracam uwagę, to informacje o fakturach, korektach, 

nieudanych przelewach. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, może zare-

agować na takiego maila. Zresztą inne osoby również zaciekawi treść faktury na 
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kilka tysięcy euro. Jednak nie radzę klikać w załącznik (zwłaszcza na Windows), 

jeżeli nie macie pewności, że nadawcą jest jakiś wasz kontrahent, a liczby i numery 

dokumentów zamieszczone w treści wiadomości nie są Wam znajome.

Faktura  
za telefon, internet, telewizję
Choć też faktura, to należy do trochę innego rodzaju ataków. Nadawca usiłuje nas 

przekonać do wpłaty za załączoną fakturę, na wskazane w niej konto. Sytuacja jest 

zła, zwłaszcza jeżeli rzeczywiście korzystamy z usług operatora, którego podrobio-

ną fakturę otrzymujemy. Oczywiście wpłata na wskazane konto przepadnie. Należy 

zwrócić szczególną uwagę, czy wysokość rachunku jest taka, jakiej się spodziewamy 

i dzień, w którym mail naszedł, jest tym, w który zazwyczaj otrzymujemy rachunki. 

Warto też podejrzeć adres e-mail oraz adres ewentualnego linka — oczywiście bez 

klikania!

Informacja o wygranej, 
superofercie lub urządzeniu do testów. Nie dajcie się nabrać! Im bardziej okazyj-

na propozycja, tym większe ryzyko, że to oszustwo. Niestety, jest wiele wariantów 
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i sposobów, więc trudno podać konkretną metodę obrony przed takimi naciągacza-

mi, poza zdrowym rozsądkiem. Mój Tato często otrzymuje e-maile z informacją,  

że został wytypowany do zakupu i testów najnowszego iPhone’a w symbolicznej 

cenie. Mail wygląda bardzo po applowsku, ale na szczęście, choć mój Tato ma już 

sporo ponad 70 lat, nie dał się nabrać, a i mnie ostrzegł.

Co może być naszym  
sprzymierzeńcem poza zdrowym 
rozsądkiem?
Program Mail dostarcza kilku narzędzi, które ułatwią rozpoznanie podejrzanych 

cech wiadomości. Warto jest kliknąć pole nadawcy i odbiorcy oraz sprawdzić, jak 

wyglądają pełne adresy. Mogą być tylko podobne do tych stosowanych przez auten-

tyczne firmy.

Jeżeli w mailu są jakieś linki i nawet wyglądają prawidłowo np. www.dhl.pl, to warto 

BEZ KLIKANIA najechać wskaźnikiem na link i chwilkę poczekać, aż pojawi się 
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prawdziwy adres, który może nas mocno zaskoczyć. Zwracajmy uwagę czy np. 

przed lub za dhl są kropki, czy inne znaki. Linki z numerami IP, zamiast domen 

od razu należy wykluczyć.

Jeżeli  
załącznik udający fakturę
lub inny ważny dokument jest skompresowany w formacie .rar, to powinna 

zapalić się nam lampka alarmowa. Tak samo podejrzenie wyglądają „faktury” 

w JavaScript, czyli z rozszerzeniem .js. Zdecydowanie nie jest to format, w którym 

wymienia się dokumenty.

Kończąc,  
przypomnę jeszcze raz
Z pocztą jest jak z drzwiami do mieszkania, w którym przebywa dziecko. Nie 

należy otwierać, jeżeli nie mamy pewności, kto jest za nimi. Pan podający się za 

listonosza może okazać się typkiem z gazrurką i workiem na łupy.
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TROPICO
MACIEJ WINIARSKI
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Kieszonkowy El Presidente
Tropico to jedna z najbardziej rozpoznawalnych strategicznych gier ekonomicz-

nych, jakie kiedykolwiek ukazały się na komputerach (Mac i PC). Główne założenia 

nie zmieniły się od początku serii: wcielamy się w lokalnego satrapę El Presidente 

i musimy tak zarządzać naszym wyspiarskim państewkiem, by nie zbankrutować, 

nie zostać pokonanym przez buntowników i nie stać się obiektem inwazji inter-

wencji pokojowej jednego z mocarstw światowych. Wszystko to okraszone sporą 

dawką specyficznego humoru i klimatycznej muzyki.

Rozgrywka
Każdy, kto spędził choć trochę czasu z pecetową odsłoną, bardzo szybko pozna, że 

Tropico na iPada to tak naprawdę przeportowana[AC2] trzecia odsłona gry, pier-

wotnie wydana w 2009 roku. Nie jest to w żadnym wypadku zarzut wobec twórców 

— „trójka” nawet na komputerze osobistym mimo dziesięciu lat na karku jest obec-

nie grywalna.

Jedyne istotne zmiany, jakie udało mi się zaobserwować, to oczywiście dostosowa-

nie interfejsu do iPada. Feral Games po raz kolejny dowiodło, że zna się na grach 

mobilnych — na ekranie dotykowym gra się prawie tak przyjemnie jak na kompu-

terze wyposażonym w mysz i klawiaturę. Oprócz gestów do obsługi kamery dodano 
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także tryb architekta dostępny przy budowaniu nowych obiektów. Po jego wybraniu 

mamy do dyspozycji uproszczony widok z góry, na którym widać drogi i kontury 

budynków. Miły, ale przyjemny i pomocny dodatek, szczególnie gdy zależy nam na 

gęstym i uporządkowanym upakowaniu obiektów.

Jeśli chodzi o samą grę, to oprócz samouczków mamy 15 misji w trybie kampanii 

oraz (mój ulubiony) tryb piaskownicy. W tym pierwszym musimy wypełniać okre-

ślone zadania, w tym drugim natomiast twórcy dają nam naprawdę dużo wolności. 

Z pozoru nie jest to zbyt wiele, ale biorąc pod uwagę możliwości rozgrywki, jest to 

zupełnie wystarczające.

Po skonfigurowaniu warunków startowych (cechy wyspy, społeczeństwa oraz 

wybraniu dyktatora — są postaci historyczne jak Fidel Castro, Pinochet czy Duvalier) 

przystępujemy do właściwej części gry. Jako zarządzający możemy wybrać, jak 

będziemy kierować wyspą. Czy chcemy dążyć ku demokracji czy wolimy rządy silnej 

ręki? Społeczeństwo religijne czy ateistyczne? Kapitalistyczne czy socjalistyczne? 

Z czego będziemy czerpać dochody — z turystyki, rolnictwa, czy może przemysłu? 

Amnestia czy krwawe rozprawienie się z buntownikami? Sojusz z ZSRS czy USA? 

Na te i wiele innych pytań możemy odpowiedzieć, grając w Tropico — stawia-

jąc kolejne budynki, podejmując decyzje w obliczu losowych wydarzeń czy klęsk 
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żywiołowych. Pomimo niezbyt dużego stopnia skomplikowania, grając, trzeba, szcze-

gólnie w początkowej fazie gry, wykazać się odrobiną rozwagi. Wiele z nich polega 

na wybraniu mniejszego zła — często na przykład decyzje wpływające pozytywnie 

na relacje z frakcją religijną negatywnie odbijają się na stosunkach z intelektualista-

mi i vice versa. A przeholowanie może bardzo szybko zakończyć naszą dyktatorską 

karierę.

Ocena rozgrywki: 4,5/5

Grafika
Grę testowałem na iPadzie Pro 10.5�. Płynność działania i jakość wyświetlanego 

obrazu są zdecydowanie satysfakcjonujące, nawet w końcowej fazie gry. Nie jest 

to oczywiście tytuł, który „wyrywa z butów” (ostatecznie nie taka jest jego rola), 

aczkolwiek w ruchu wygląda lepiej niż na zrzutach ekranu.

Efekt końcowy jest jednak, moim zdaniem, dużo lepszy niż w pewnym sensie konku-

rencyjnej wobec Tropico Cywilizacji VI na iOS. Ta ostatnia nie dość, że wygląda 

dosyć brzydko, to jeszcze nawet na w miarę nowym sprzęcie się przycina. Tutaj 

tego nie ma. Jest płynnie, tekstury mają uczciwą, zupełnie wystarczającą na ekra-

nie o takiej wielkości jakość. Pewnym podobieństwem jest jednak znikanie baterii 
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— obie produkcje są jednym z szybszych sposobów wyczerpania ogniw, jakie znam. 

Zasadniczo jednak jest tak, jak być powinno.

Ocena grafiki: 4.5/5

Udźwiękowienie
Jest (jak cały tytuł) wzięte żywcem z Tropico 3. Czyli doskonałe. To jest jeden z tych 

tytułów, w który trzeba grać z dźwiękiem, nawet jeśli oznacza to konieczność zało-

żenia najgorszych słuchawek w dzielnicy. Jest sporo klimatycznej, latynoskiej 

muzyki, a do tego humorystyczne komentarze w radio. Jeśli komuś by one jednak 

nie pasowały, to jest możliwość przymusowego uciszenia didżeja za pomocą dekre-

tu przywódcy.

Ocena udźwiękowienia: 5/5

Podsumowanie
Tropico na iPada to tytuł, po który powinny sięgnąć przede wszystkim osoby niezna-

jące tej serii. Jeśli ktoś grał wcześniej w Tropico 3 lub nowsze, to może się nieco 

rozczarować, bo nie ma tu nic nowego pod względem zawartości. Nie jest to zarzut, 

ale bardziej ostrzeżenie.
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Dużą zaletą jest brak zakupów wewnątrz aplikacji — kupujemy raz i możemy cieszyć 

się rozgrywką bez końca. 55 złotych to rozsądna cena. Oczywiście na PC można 

nabyć grę dużo korzystniej, ale nie mamy wtedy możliwości zabawy „w biegu”, a o to 

tak naprawdę w tym wszystkim chodzi.

Jeśli chodzi o wady, to dostrzegam dwie. Po pierwsze, nie ma polskiej wersji języ-

kowej. Język w grze nie jest bardzo trudny, ale dla osób, które nie posługują się nim 

płynnie, rozgrywka, szczególnie na początku, może być utrudniona.

Po drugie, z tego, co zaobserwowałem, nie ma zapisów w iCloud. Szkoda, bo tytuł po 

instalacji waży ponad 2,5 GB. Może być to więc kłopotliwe dla osób posiadających 

urządzania z małą ilością pamięci na dane.

Wersja na iPhone’y jest w przygotowaniu i powinna pojawić się w ciągu kilku najbliż-

szych miesięcy.

Ogólna ocena gry, mimo drobnych niedociągnięć, jest wysoka. Jest to wydanie wyjąt-

kowe i zasługujące na uwagę, szczególnie tych, którzy lubią strategie ekonomiczne.

Ocena końcowa: 4,5/5

WITRYNA

CE
CH

YTropico

54,99 zł

Gra w App Store

 + Duża swoboda gracza
 + Dobre wykonanie techniczne
 + Klimat (muzyka, teksty)

 − Brak spolszczenia
 − Brak zapisów w iCloud

NAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/tropico/id1264531625?mt=8
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CLEW, CZYLI ROZSZERZONA 
RZECZYWISTOŚĆ W SŁUŻBIE 
NIEPEŁNOSPRAWNY
PIOTR WITEK
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Chyba większość ludzi  
doskonale kojarzy grę Pokemon Go
Z tego też powodu sztuczna, czy też rozszerzona rzeczywistość najczęściej przy-

wodzi nam na myśl różnego rodzaju gry. Oczywiście AR (ang. Artificial Reality) 

znalazła wiele więcej i to znacznie poważniejszych zastosowań. Towarzyszy chirur-

gom w trakcie skomplikowanych operacji, żołnierzom na polu walki, projektantom 

wnętrz i architektom przy tworzeniu propozycji wystroju lub projektów budynków 

osadzonych w docelowym miejscu budowy, a nawet użytkownikom iPhone’ów, 

wykorzystującym aplikację Miarka do oceny długości różnych obiektów. W ostat-

nim czasie pojawił się jednak dodatkowy, nowy obszar wykorzystania rozszerzonej 

rzeczywistości, a jest nim wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Jak piszą o niej twórcy programu, 
Clew jest aplikacją mobilną wykorzystującą sztuczną rzeczywistość do nawigacji 

wewnątrz budynku, zaprojektowaną z myślą o użytkownikach z dysfunkcją wzroku. 

Program ma pomóc w odnalezieniu powrotnej drogi w nieznanym miejscu. Brzmi 

intrygująco. Ale jak to działa?
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Wyobraźmy sobie osobę niewidomą lub bardzo słabo widzącą, która melduje się 

w nowym dla niej hotelu. Po dokonaniu formalności prosi ona obsługę o zaprowadze-

nie do pokoju. I jeśli hotelik jest mały i o prostej konstrukcji, to nie ma najmniejszego 

problemu z późniejszym samodzielnym powrotem do recepcji. Jeśli jednak hotel 

jest wielkim molochem na kilka tysięcy gości, to powrót do lobby przestaje być 

prostym zadaniem, szczególnie w sytuacji gdy nie można skorzystać z pomocy 

wzroku. I wtedy z pomocą przychodzi aplikacja Clew.

Po jej uruchomieniu należy stuknąć na ekranie w przycisk Record Path i tylko trzy-

mać telefon przed sobą, tylną kamerą skierowaną przed siebie. Po dotarciu na miejsce 

stukamy w przycisk Stop Recording. W tym momencie zmieni się menu na ekranie 

i aplikacja da nam do wyboru dwa przyciski — Pause oraz Start Navigation. Pierwszy 

naciskamy, jeśli tylko na chwilkę chcemy zatrzymać rejestrowanie pokonywanej 

trasy. Drugi naciskamy dopiero wtedy, gdy chcemy wrócić po swoich śladach.

Przed uruchomieniem powrotnego nawigowania najlepiej ustawić się twarzą do 

kierunku, z którego przyszliśmy, i w tę samą stronę skierować tylną kamerę nasze-

go iPhone’a. Po wybraniu przycisku Start Navigation aplikacja zacznie dostarczać 

nam komunikatów o trasie do przejścia, zaczynając od standardowego — Odwróć się 
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(ang. turn around). Głosem będzie informować np. że powinniśmy skręcić w lewo 

lub prawo (ang. turn left / turn right), lekko pójść w lewo lub prawo (ang. slight left 

/ slight right), albo że dotarliśmy na miejsce (ang. you’ve arrived). Na nasze życze-

nie w trakcie nawigowania możemy również sprawdzić odległość do np. kolejnego 

zakrętu. W tym celu stukamy w przycisk Get directions, a aplikacja powie nam na 

przykład że do zakrętu pozostały nam jeszcze 4 stopy.

Oprócz  
komunikatów głosowych 
Clew dostarcza również informacje dźwiękowe i haptyczne. Jeśli oko kamery wska-

zuje prawidłowy kierunek, to iPhone w dłoni użytkownika rytmicznie wibruje, oraz 

wydaje z siebie stłumione piknięcia. Jeśli skierujemy obiektyw na lewo lub prawo 

ze wskazywanej drogi, oba sygnały ustają. Jest to o tyle uniwersalne rozwiązanie, 

że sprawdzi się nawet w głośnych miejscach, gdzie użytkownik nie będzie w stanie 

usłyszeć komunikatów głosowych. Pikanie i wibracja ustają również w momencie, 

gdy kamera wychwyci jakąś nową przeszkodę na drodze użytkownika. Co cieka-

we, program w tym miejscu się nie poddaje, ale 

próbuje przeprowadzić swego podopiecz-

nego dookoła przeszkody.

Po dotarciu na miejsce aplikacja prosi 

jeszcze użytkownika o ocenę swego dzia-

łania, co ma poprawić jej skuteczność 

w przyszłości. Skuteczność tę określamy, 

stukając jedynie w przyciski Dobra lub Zła 

(ang. Good / Bad).
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Aplikacja Clew  
niezaprzeczalnie ma 
wiele dobrych stron:

 > Jest to pierwszy naprawdę dobrze działający program do nawigacji wewnątrz 

budynków.

 > Jest to jedna z nielicznych aplikacji wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość 

do wspierania osób o specjalnych potrzebach.

 > Jest to bezpłatna aplikacja, co również ma ogromne znaczenie dla wielu 

użytkowników.

Niestety, program  
ma jeszcze kilka minusów:

 > Brak możliwości zapisywania pokonanych tras.

 > Interfejs i komunikaty tylko w języku angielskim.

Na szczęście jest to nowy projekt, co daje nadzieję na jego dalszy rozwój, a wraz 

z upływem czasu na wyzbycie się chorób wieku dziecięcego. Tymczasem zachęcam 

do obejrzenia poniższego nagrania promującego aplikację Clew oraz do bezpłatnego 

pobierania i testowania programu z wykorzystaniem poniższego bezpośredniego 

odnośnika.

Obejrzyj film promujący aplikację Clew.

Pobierz bezpłatnie aplikację Clew z App Store.

https://www.youtube.com/watch?v=IkohRzs7IoE
https://itunes.apple.com/pl/app/clew/id1268077870?mt=8
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STRIKE
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Wygoda pisania i duże możliwości tworzenia różnych typów dokumentów. To moja 

szybka definicja nowego edytora tekstu dla komputerów macOS oraz iOS. Strike ma 

wiele atutów, które sprawiają, że edytory znów zaczynają być ciekawymi aplikacjami.

Mądrze zaprojektowany
Fenomen metody pisania z wykorzystaniem markdown nie przemówił do mnie. 

Jednak Strike wnosi nowe podejście do tego sposobu pisania. Po pierwsze łączy 

w sobie zarówno tradycyjną metodę, jak i wykorzystanie składni tekstowej do forma-

towania tekstu. Dla mnie jednak przewagę zdobywa umieszczeniem po prawej stronie 

wszystkich potrzebnych funkcji, jakie wykorzystam podczas tworzenia publikacji. 

I co ważne, interfejs zupełnie nie cierpi na takim wykorzystaniu przestrzeni okna. 

Program nadal wydaje się edytorem minimalistycznym, takim, który nie rozpra-

sza nas mnogością funkcji. W mojej ocenie to jeden z największych atutów tego 

programu, który sprawił, że sięgnąłem po niego z przyjemnością jako po narzędzie 

do pisania. Po lewej stronie umieszczono strukturę dokumentu. Każde stworzenie 

nagłówka sprawia, że pojawia się on w bocznym menu, dzięki czemu łatwiej jest 

nawigować po tekście. Dodatkowo możemy stosować hasztagi do błyskawicznego 

przechodzenia w wybrane miejsce tekstu. Podwójne kliknięcie w ciemny pasek po 

lewej ukryje widok struktury, racząc nas tym, co wiele osób bardzo ceni… totalnym 

minimalizmem w pisaniu.
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Bogate możliwości  
tworzenia dokumentów
Z zasady edytory o minimalistycznym wyglądzie dają minimum, czyli jedynie 

możliwość pisania. Program ma mieć jak najmniej funkcji, ma być lekki i skupiać 

użytkownika wyłącznie na tworzonym tekście. I tu Strike znów zaskakuje tym, 

co potrafi. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w dokumencie pojawiły się obrazki, 

tabele czy notatki. I co ważne — program nie traci nic ze swojej lekkości. Nawet 

tworzenie wykresów zostało tak przemyślane, że wydaje się częścią dokumentu bez 

konieczności używania dodatkowych menu czy suwaków do zarządzania widokiem 

słupków prezentacji. Dzięki temu dosłownie każdy znajdzie tu możliwość przygo-

towywania ważnych dla siebie dokumentów. Zaimplementowano nawet MathJax 

do wprowadzania wzorów matematycznych. Nie wspomnę o liście zadań z możli-

wością odznaczania wykonanych poleceń. Dokumenty możemy wyeksportować 

w rozmaitych formatach: txt, rtf, docx, odt czy html.

Liczyłem na kooperację
Strike miał spełnić moje marzenie o edytorze, który łączy w sobie minimalizm 

i potrafi znieść współpracę kilku osób nad jednym plikiem. Jeśli ta funkcja dzia-

łałaby podobnie jak w Word czy Pages, byłby to program niemal idealny. Niestety. 

Kooperacja, na którą bardzo liczyłem, okazała się najsłabszym elementem aplikacji. 
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Oczywiście możemy współdzielić plik i podobno może na nim pracować nawet dzie-

sięć osób, ale trudno tu powiedzieć o pracy równoczesnej. Podczas testów zmiany 

wprowadzane w dokumencie pojawiały się z dużym opóźnieniem. Nie wiadomo, 

kto przegląda dokument i która osoba dodawała lub zmieniała tekst. Współdzielenie 

całkowicie się rozmywa, a jego funkcjonalność polegająca na wspólnym opracowa-

niu dokumentów prawie nie istnieje. Możemy wprawdzie napisać tekst i zostawić 

go do edycji innym osobom, ale nie da się tego nazwać pracą zespołową, jaką znamy 

z edytorów Microsoftu czy Apple. Wielka, wielka szkoda.

Strike wzbudził we mnie dwa skrajne uczucia. Z jednej strony zauroczył mnie 

swoimi możliwościami, wygodą pisania i łatwością dodawania notatek. Z drugiej 

rozczarował tym, jak wygląda współdzielenie plików, na które bardzo liczyłem. Brak 

statystyk dla pisanych tekstów również nie pozwala używać tej aplikacji „zawodo-

wo”. Ten niuans oraz kilka innych potknięć wywołują wrażenie, jakby Strike pojawił 

się na rynku kilka dni za wcześnie. Bacznie przyglądam się temu, czy i jak będzie 

się on rozwijał. Pomimo kilku potknięć pierwsza odsłona Strike’a nie rozczarowuje. 

Jest ciekawą propozycją dla autorów różnych rodzajów dokumentów. Z pewnością 

jest on edytorem tekstu, który wnosi świeżość do tego typu aplikacji.

WITRYNA

CE
CH

YStrike

64,99 zł

Program w App Store

 + Wygodny i lekki edytor tekstu
 + Łatwe tworzenie dokumentów  

w Markdown
 + Proste nawigowanie po dokumencie
 + Eksport do rozmaitych formatów 

 + Mało intuicyjne współ-
dzielenie dokumentów

 + Brak statystyk tekstu

NAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/strike/id1439733892?l=pl&mt=12
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JOBY
GRIPTIGHT ONE  
MAGNETIC IMPULSE
ARTUR JOPEK
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Fotografowanie i filmowanie  
za pomocą naszych iPhone’ów 
to chleb powszedni. Dysponują doskonałą elektroniką i optyką, a z każdą nową 

iteracją zmieniają się na lepsze. To powoduje, że już dawno zostawiliśmy tradycyj-

ny aparat fotograficzny w domu. Jednak nawet aparaty schowane w obudowach 

naszych smartfonów potrzebują dodatkowej stabilizacji. Warto wówczas zaopatrzyć 

się w akcesoria, które pomogą nam w tworzeniu niezapomnianych ujęć. Jednym 

z takich urządzeń jest Joby GripTight ONE GP Magnetic Impulse. To ministatyw 

stworzony dla telefonów (choć nie tylko dla nich).

W pudełku znajdziemy 
statyw z trzema elastycznymi nogami, składającymi się z połączonych kulek, które 

są cechą rozpoznawczą produktów z serii GorillaPod. Każda z nóg ma długość 15 cm, 

a ich końcówki są pokryte gumą, co zapewnia stabilność. To jednak nie koniec, gdyż 

w każdej nodze jest ukryty mocny magnes. Pozwala on zapewnić przyczepność 

statywu na metalowych powierzchniach. Statyw wieńczy głowica kulowa z uniwer-

salnym mocowaniem 1/4�, która jest zgodna z większością sprzętu fotograficznego 

dostępnego na rynku. Produkt firmy Joby uniesie maksymalnie 325 gramów, więc 

można używać z nim innych akcesoriów.
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Kolejnym  
elementem zestawu 
jest uchwyt na telefon. Tworzywo, z którego jest wykonany, nie budzi zastrzeżeń. 

Sprężyna miękko się rozciąga i łatwo można umieścić w nim nawet duży telefon. 

iPhone 7 Plus w etui mieścił się idealnie i była jeszcze możliwość umieszczenia 

sprzętu o większym rozmiarze. Szczęki uchwytu stykające się bezpośrednio ze 

smartfonem są wyściełane miękkim tworzywem, które zabezpiecza przed zaryso-

waniem brzegów. Tu również możemy być spokojni, uchwyt trzyma telefon mocno, 

nie pozostawiając na nim żadnych niepokojących śladów.

Ostatnią (oprócz instrukcji) rzeczą, którą znajdziemy w opakowaniu, jest bezprzewo-

dowy wyzwalacz pozwalający zdalnie rozpocząć nagrywanie filmu bądź wykonać 

zdjęcia. Instalacja jest bezproblemowa, wystarczy podłączyć urządzenie Bluetooth 

w ustawieniach naszego iPhone’a i już możemy z niego korzystać. Sam wyzwalacz 

jest mały i lekki i wyposażony w krótką linkę pozwalającą go przypiąć do kluczy 

lub czegoś innego. Jak dla mnie mógłby być nieco cięższy, aby łatwiej go znajdować 

w kieszeni i operować nim, ale może to tylko moja fanaberia. Bardzo praktyczna jest 
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możliwość wsuwania go do tylnej części uchwytu na telefon za pomocą specjalnych 

szyn, co chroni go przed zgubieniem i jest po prostu wygodne.

Joby GripTight ONE  
prezentuje się bardzo dobrze
Już po pierwszym zetknięciem z tym statywem czuć, że mamy do czynienia z produk-

tem wysokiej jakości. Wszystkie elementy są dobrze spasowane. Elastyczne nóżki 

są stabilne i dobrze wyważone, a całość waży 71 gramów. Zastosowane tworzywo 

również nie rozczarowuje. Naprawdę nie ma się do czego doczepić.

Po nakręceniu uchwytu na głowicę statywu i sparowaniu wyzwalacza mamy już 

zestaw gotowy do pracy. Uchwyt funkcjonuje tylko w pozycji poziomej (pejzażowej), 

nie ma możliwości obracania go do pionu. Możemy jedynie wykorzystać przekrę-

cenie głowicy (36 stopni), ale to nie jest rozwiązanie. Telefon w uchwycie trzyma 

się bardzo stabilnie. Nawet umieszczając w szczękach iPhone Plus czy Max nie 

musimy się obawiać, że spadnie nam na podłogę np. z sufitu. Dlaczego z sufitu?  

Bo Joby GripTight ONE daje nam niesamowicie kreatywne możliwości umiejsca-

wiania naszego aparatu. Dzięki elastycznym nóżkom możemy owinąć nimi równe 

przedmioty jak choćby lampę na suficie czy inne dowolne urządzenia. Z kolei 
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magnetyczne końcówki nóżek dają tych możliwości jeszcze więcej, a filmowanie 

z telefonu przyczepionego do lodówki to tylko banalny przykład. Dzięki dobrze 

dopracowanej konstrukcji wszystko trzyma się pewnie, a konstrukcja jest sztywna. 

Nie musimy się zatem obawiać, że nasz cenny sprzęt spadnie i się rozbije.

Jednym słowem  
Joby GripTight ONE 
to bardzo praktyczne i dobrze wykonane urządzenie. Jest lekki, a zarazem solid-

ny, co pozwala mu znosić wagę i wielkość telefonów nawet o większej przekątnej 

ekranu. Uniwersalny gwint pozwoli wykorzystywać go także w innych celach. Cena 

również nie jest wygórowana. 139 złotych za dobrej jakości produkt o tak szerokich 

możliwościach to uczciwa propozycja. Reasumując, z pewnością warto rozważyć 

zaopatrzenie się w ten statyw Joby, gdyż pewnością zaspokoi on potrzeby amato-

rów fotografii mobilnej i będzie im dzielnie służył.

WITRYNA

CE
CH

YJoby Grip Tight One

od 139,00 zł

www.joby.com

 + Jakość wykonania
 + Szereg możliwości  

wykorzystania statywu
 + Przystępna cena

NAZWA

CENA

OCENA

https://joby.com/us-en/griptight-one-jb01491-config/
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SENNHEISER MEMORY MIC
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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iPhone coraz częściej staje się narzędziem twórczej pracy. Z powodzeniem jest 

używany jako aparat do fotografii artystycznej lub reportażowej. Również autorzy 

wideo wykorzystują możliwości nagrywania w 4K i zastępują swój ciężki sprzęt 

telefonem niewielkich rozmiarów. Jedynym problemem pozostaje jakość dźwię-

ku, która podczas rejestracji filmu stanowi poważny problem. Sennheiser znalazł 

odpowiedź na pytanie, jak nagrywać krystaliczny głos w iPhonie. Tą odpowiedzią 

jest mikrofon Memory Mic.

Mikrofon zawsze pod ręką
Jednym z niewątpliwych atutów wykorzystania iPhone’a jako kamery jest jego 

mobilność. Na nic jednak zda się ten komfort, jeśli musielibyśmy zabrać dodatkowe 

akcesoria, które ważyłyby kilka kilogramów, a miałyby poprawić jakość materiału 

wideo. Memory Mic Sennheisera świetnie wkomponuje się w mobilne studio, dając 

przy tym profesjonalną jakości dźwięku. Mikrofon ma wymiary 51 x 37 x 16 mm 

i waży zaledwie 30 g. W plastikowej obudowie zamknięto wszystko, co jest potrzeb-

ne do prowadzenia nagrań. Mamy zatem wbudowany akumulator pozwalający  

na bezprzewodową pracę do czterech godzin, uchwyt do ubrania oraz pojemno-

ściowy mikrofon. Na obudowie znajduje się tylko jeden przycisk włączania oraz 

gniazdo do ładowania — USB-C. To złącze docenią użytkownicy komputerów Apple. 

W podróży będą mogli łatwo naładować Memory Mic bez używania dodatkowych 

kabli i przejściówek.
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Nagrywaj, jak chcesz  
i kiedy chcesz
Memory Mic daje nam całkowitą swobodę pracy przy rejestracji dźwięku w iPhonie. 

Zaczynając od konfiguracji mikrofonu, która odbywa się samoistnie po włączeniu 

darmowej aplikacji o nazwie Memory Mic, a kończąc na wygodnym zamontowa-

niu mikrofonu do ubrania. Sennheiser opracował bardzo poręczny, magnetyczny 

uchwyt dzięki któremu bez żadnych kłopotów będziemy mogli przypiąć mikrofon 

blisko ust. Przygotowanie studia nagrań zajmuje kilka sekund, a jakość rejestrowa-

nego materiału audio jest na najwyższym poziomie. Mikrofon fantastycznie daje 

sobie radę z odcięciem zewnętrznych dźwięków, rejestrując to, co najważniejsze 

— nasz głos. Warto wspomnieć w tym momencie, że mikrofon współpracuje tylko 

z dostarczoną aplikacją na iOS oraz Androida. Program pozwoli nam rejestrować 

sam dźwięk lub materiał wideo w jakości 4K. Jest to niewątpliwie ograniczenie 

uniemożliwiające skorzystanie z ulubionych programów wideo. Nic jednak nie 

przeszkadza w łatwym zapisaniu materiału na komputerze i późniejszej edycji 

w Final Cut lub iMovie. Zapisywany dźwięk jest w jakości mono o parametrach: 

próbkowanie PCM, 16-bitowe, 44 kHz i w formacie wav. Dzięki takim parametrom 
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pliku audio będziemy mogli z powodzeniem umieszczać dźwięk w wymagających 

materiałach wideo. Bateria mikrofonu sprawuje się bardzo dobrze, a producent, 

mówiąc o czterech godzinach pracy, wcale nie mija się z prawdą. Co więcej, mikro-

fon z powodzeniem możemy ładować z portu naszego laptopa, dzięki czemu nie 

musimy się martwić brakiem dodatkowej ładowarki.

Sennheiser Memory Mic  
to jedno z ciekawszych akcesoriów
dla iPhone’a, z którymi się spotkałem. Jeśli myślisz o wykorzystaniu telefonu 

w zaawansowanych projektach wideo i nie liczysz się z kosztami (cena mikrofonu 

wynosi ponad osiemset złotych), to ten produkt powinien znaleźć się na Twojej 

liście — „do szczególnej uwagi”. Kompaktowy rozmiar, świetna jakość nagrywane-

go dźwięku i bezproblemowa współpraca ze smartfonem to najważniejsze cechy 

bezprzewodowego mikrofonu firmy Sennheiser.

WITRYNA

CE
CH

YSennheiser  
Memory Mic

859,00 zł

www.sennheiser.pl

 + Wysoka jakość dźwięku
 + Świetnie tłumi dźwięki otoczenia
 + Magnetyczny klip do montażu
 + Długa praca na baterii

 − Współpracuje jedynie  
z aplikacją Memory Mic 
od Sennheisera

NAZWA

CENA

OCENA

https://sennheiser.pl/o/memory-mic
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JABRA EVOLVE 75E
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono


Zabierz  
spotkanie ze sobą
W poprzednim numerze zrecenzowałem słuchawki idealnie nadające się do biura. 

Jednak w obecnych czasach pracować możemy również z kawiarni, pociągu czy 

hotelowego lobby. W drodze słuchawki biurowe mogą zajmować odrobinę zbyt dużo 

miejsca, dlatego też tym razem postanowiłem się przyjrzeć bliżej bardziej przeno-

śnemu modelowi Jabra Evolve 75e.

Jabra Evolve 75e
to bezprzewodowe słuchawki douszne. Ich środkową część stanowi zakładany na 

szyję pałąk, w którym znajduje się bateria. Jest on połączony krótkimi przewoda-

mi z dousznymi słuchawkami. Na prawym przewodzie znajdziemy też mikrofon. 

Słuchawki posiadają silikonowe wkładki. W zestawie otrzymujemy 3 wielkości wkła-

dek dousznych oraz 3 wielkości wkładek zewnętrznych, utrzymujących słuchawki 

w uchu. Dzięki temu większość osób dopasuje Evolve 75e do swoich wymiarów 

i preferencji. Słuchawki są lekkie i wygodne. Pałąk z baterią jest dość sztywny, ale 

na tyle elastyczny, że da się go nosić chociażby na kołnierzyku koszuli. Po kilku 
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chwilach zapominamy o jego istnieniu. Pozytywnie zaskoczyły mnie też silikonowe 

wkładki, gdyż nie powodowały one dyskomfortu w uszach. Dopiero kilkugodzinne 

słuchanie muzyki owocowało zmęczeniem, jakie w innych modelach dousznych 

odczuwałem po około 60 minutach. Nie da się w nich wysiedzieć całego dnia, ale 

i tak jest lepiej niż w przypadku innych słuchawek dousznych.

Jabra Evolve 75e  
przeznaczone są do
słuchania muzyki i prowadzenia rozmów. W obydwu zastosowaniach sprawdzają 

się znakomicie. Można je połączyć jednocześnie z dwoma urządzeniami za pomocą 

Bluetooth 4.2 lub dołączanego nadajnika USB. Co ciekawe, w trakcie moich testów 

lepszą jakość dźwięku osiągałem poprzez Bluetooth. Połączenie poprzez nadaj-

nik czasem przerywało na ułamek sekundy, co było szczególnie uciążliwe przy 

słuchaniu muzyki. Mogło to być spowodowane jakimiś zakłóceniami w eterze, 

gdyż nie występowało zawsze. Nadajnik USB jest wyposażony w diodę informują-

cą o statusie i wyciszeniu mikrofonu. To bardzo przydane podczas telekonferencji, 

zwłaszcza, że Evolve 75e doskonale współpracuje ze Skype i możemy mikrofon 

wyciszać przyciskiem.
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Jakość dźwięku  
jest bardzo dobra, 
zarówno podczas rozmowy, jak i słuchania muzyki. Redukcja szumów, szczegól-

nie pasywna, działa nadspodziewanie dobrze. W kawiarni była w stanie całkowicie 

wygłuszyć grającą w tle muzykę. Również moi rozmówcy jej nie słyszeli, co należy 

zaznaczyć na plus mikrofonu kierunkowego. Bateria wystarcza na około 5–6 godzin 

ciągłego używania, a słuchawki ładujemy za pomocą dołączanego kabla micro USB. 

W zestawie znajdziemy też niewielkie, twarde etui. To wszystko sprawia, że Jabra 

Evolve 75e idealnie nadają się do pracy zdalnej. Wytrzymają cały dzień i są w stanie 

zapewnić doskonałe warunki do rozmowy w praktycznie każdym miejscu, a do tego 

możemy na nich słuchać muzyki.

Niestety jest to  
już drugi model słuchawek Jabra, 
w którym nie przemyślano ergonomii ich użytkowania. Przyciski są słabo wyczu-

walne pod palcami i chwilę zajmuje ich znalezienie. Do tego trzeba je naciskać dość 

mocno. Nie jest to optymalne rozwiązanie, gdy prowadzimy rozmowę i chcemy 

szybko włączyć lub wyłączyć mikrofon.
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Jabra Evolve 75e  
pozytywnie mnie zaskoczyły 
wygodą noszenia i jakością redukcji hałasu otoczenia. Praca w hałaśliwych miejscach 

była dzięki nim rzeczywiście przyjemniejsza. W biurze wolę słuchawki nauszne, 

ale poza nim model douszny sprawdza się znakomicie. Możemy w nich z powodze-

niem się przemieszczać i słuchać muzyki. Do tego mała waga i niewielki pokrowiec 

ułatwiają transport. To bardzo dobra opcja dla freelancerów i osób pracujących 

często poza biurem.

Jabra Evolve 75e doskonale nadają się do pracy zdalnej. W porównaniu z Evolve 

75 zapewniają większą mobilność przy zachowaniu takiej samej, wysokiej jako-

ści dźwięku. Jeśli często pracujesz poza biurem, to warto się nimi zainteresować. 

Oczywiście, jeśli w ogóle tolerujesz słuchawki douszne.

WITRYNA
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YJabra Evolve 75e

1 288,00 zł

www.jabra.pl

 + Jakość dźwięku
 + Wygoda noszenia
 + Pasywna redukcja szumów

 − Niewygodne przyciskiNAZWA

CENA

OCENA

https://www.jabra.pl/business/office-headsets/jabra-evolve/jabra-evolve-75e
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JAK ZOSTAĆ 
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 10
JAROMIR KOPP © Halfpoint

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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W poprzednim numerze 
opisywałem Wam moje boje z  zasilaniem bateryjnym popularnych modułów 

ESP8266. Nadają się one bardzo dobrze, jako serce akcesoriów, które z HomeKit 

lub innymi systemami łączą się za pomocą mostka. Zupełnie jak w Philips Hue lub 

Ikea Tradfri. Mogliście już zauważyć po zdjęciach dołączonych do wcześniejszych 

artykułów, zacząłem lutować swoje „eksperymenty” na płytkach, które nie tylko 

wyglądają profesjonalnie. Miesiąc temu zaproponowałem Wam również, wirtualną 

wycieczkę po wytwórni płytek drukowanych PCB. Teraz czas rozwinąć ten temat.

Gdy wpadamy  
na jakiś pomysł nowego urządzenia, 
to najpierw testujemy koncepcję za pomocą płytek stykowych i modułów dewe-

loperskich. Gdy pierwszy etap kombinacji sprzętowo-programowo-projektowych 

zostanie zakończony, zaczynamy mieć dość plątaniny drutów. Możemy wtedy zluto-

wać układ na płytce deweloperskiej. Gdy ten etap zakończy się, warto pomyśleć 

o przejściu z modułów deweloperskich na elementy drobniejsze i pomyśleć nad 

finalną formą urządzenia. Można wtedy zaprojektować własne obwody drukowa-

ne, a potem wykonać je samemu, tracąc sporo czasu, idąc na kompromisy co do 



92PORADY

szerokości ścieżek i ilości warstw oraz niestety często osiągając dość mierny efekt. 

Tak było przynajmniej w moim przypadku. Drugą opcją jest zlecenie wykonania 

płytek firmie specjalistycznej, a jest ich sporo. Jak się domyślacie, skuszony rekla-

mami „10 płytek za 2$”, przetestowałem możliwości firmy JLCPCB.

Zaczynamy
Czasy, gdy użytkownik macOS miał problem, gdy poszukiwał programu do projekto-

wania obwodów i tworzenia schematów, minął. Obecnie mamy całkiem przyzwoity 

wybór. Od Eagle Autodesk, który w amatorskich i mocno ograniczonych zastosowa-

niach jest darmowy, przez otwarty KiCad EDA po częściowo online’owy EasyEDA, 

z którego skorzystałem i który polecam przynajmniej do momentu, gdy nie zajmie-

cie się Bardzo Tajnymi Projektami.

Z EasyEDA można korzystać w przeglądarce lub pobierając aplikację częściowo napi-

saną w Javie. Do pracy system wymaga konta założonego w tym serwisie. Tam też 

są przechowywane projekty, ale można je zarchiwizować (w różnych formatach) 

i zapisać na dysku. Aplikacja jest w polskiej wersji językowej, ale jeśli ktoś ma z tym 

problem, można przełączyć na angielski lub chiński. System EasyEDA pozwoli na 

stworzenie schematu, a potem skonwertowanie go na projekt płytki. Podczas projek-

towania mamy do dyspozycji ogromną bibliotekę gotowych elementów z symbolami 

i co ważniejsze — ich „footprintami”, czyli wzorami rzeczywistymi ze stykami, pada-

mi, otworami, do ułożenia na płytce. W bibliotece znajdują się elementy i moduły 

zaprojektowane przez ich producentów, ale również tworzone przez społeczność.

https://easyeda.com/


93PORADY

Po wykonaniu schematu konwertujemy go na płytkę. I tu zaczyna się chyba najtrud-

niejszy etap. Musimy rozmieścić elementy w rozsądny sposób, pamiętając o tym, że 

mają np. swoją wysokość. Standardowo system proponuje płytkę dwuwarstwową. 

Jeżeli nie mamy wielkiego gąszczu elementów lub nie chcemy upchnąć układów 

na mikroskopijnej przestrzeni, to powinno wystarczyć. Domyślne ustawienia doty-

czące szerokości i dostępu ścieżek są ok, ale ja czasem lekko je zwiększam. Można 

również wybrać specjalne traktowanie wybranych połączeń. Np. VCC zrobić ciut 

grubsze i z większym dostępem. Dodatkowo warto pamiętać, że w płytce można 

projektować wycięcia, np. konstrukcyjne, ułatwiające montaż lub oddzielające 

ścieżki z wysokim napięciem od reszty układu. Nie zapomnijmy również o doda-

niu otworów montażowych. Elementy można oczywiście rozmieszczać na górnej 

lub dolnej powierzchni.

Po ułożeniu układów nadchodzi 
czas zaprojektowania ścieżek
 To może za nas wykonać system. Normalnie odbywa się to za pomocą serwera, 

ale często jest on zajęty i musimy czekać na swoją kolej. Na szczęście wystarczy 

zgodnie z instrukcją zainstalować na komputerze autorouter. Pobieramy pacz-

kę, rozpakowujemy i  teczkę umieszczamy gdzieś na dysku. Ja wsadziłem go  
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do Aplikacji. W Terminalu należy wskazać ścieżkę do folderu i wydać komendę 

zgodnie z opisem uruchomienia. Od tego momentu EasyEDA będzie podczas wyty-

czania ścieżek działać lokalnie.

Po wykonaniu ścieżek  
możemy lekko je skorygować, 
a potem dodać obszary miedzi. Aplikacja oferuje opcję automatycznego uzupełnia-

nia obszarów. Wystarczy, że zaznaczymy obszar, ustalimy odstęp od ścieżek oraz 

połączenia, jakie ma stanowić np. GND, czyli masę. Kolejnym zadaniem jest dodanie 

opisów. Można nawet umieścić logo w postaci jednokolorowego obrazka. Gotową 

płytkę da się obejrzeć w 3D lub w widoku „fotograficznym” i przeprowadzić osta-

teczną inspekcję.

Jeżeli będziemy chcieli podjąć się samodzielnego wykonania płytki, to z programu 

wyeksportujemy pliki pdf. Proszę pamiętać, aby wierzchnią warstwę wyekspor-

tować w odbiciu lustrzanym, a dolną normalnie. Tak samo można wydrukować 

jedynie obraz z rozmieszczeniem elementów, aby ułatwić sobie montaż lub przy-

mierzyć się do jakiejś obudowy.

Jednak osobiście polecam zlecenie wykonania płytek fachowcom. Dla nich musimy 

wyeksportować pliki GERBER. Jest to standard używany w zasadzie przez wszyst-

kie wytwórnie.

Pliki GERBER można podejrzeć w przeglądarce na stronie gerber-viewer. Gdy wszyst-

ko wygląda poprawnie, przechodzimy do zamówienia.

https://gerber-viewer.easyeda.com
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10 sztuk  
za dwa dolary
Ta reklama jest prawdziwa! JLCPCB oferuje wykonanie dwuwarstwowych płytek 

o grubości 1,6 mm (lub 1 i 1,2 mm) ze wszystkimi szykanami, czyli soldermaską, 

metalizowanymi otworami i cynowanymi padami oraz nadrukiem z opisami. Płytka 

może mieć maksymalne wymiary 10 × 10 cm. To całkiem sporo.

Jest pewien haczyk. Jeżeli zechcemy do zamówienia dodać kolejny projekt, to cena 

za drugi i następne „znacznie” wzrasta aż do… 5$. Gdy zechcemy zmienić np. kolor 

soldermaski z zielonego na inny, to cena już naprawdę wzrasta. Tak samo, gdy 

zlecamy wykonanie większej ilości warstw lub innego wykończenia miejsc lutow-

niczych. Jednak większość z nas nie będzie miała takiej potrzeby.

Istotnym aspektem jest koszt wysyłki. DHL to około 23–25$, UPS 30$, a pocztą 

poniżej 10$, ale czas dostawy znacznie wzrasta. DHL dostarczy nam paczkę w 3–5 

dni, UPS mniej więcej tydzień, a poczta nawet w trzy tygodnie. Dodatkowo czeka 

nas odprawa celna i VAT. Nie zmienia to faktu, że za 20–40 płytek z przesyłką DHL, 

odprawą i podatkiem zapłacimy koło 250 zł, a od wysłania do otrzymania paczki 

minie niespełna tydzień. Niestety, zlecając produkcję w Polsce, zapłacimy więcej 

i dłużej będziemy czekać na realizację oraz, co gorsza, otrzymamy wyrób np. bez 

warstwy opisowej.

Wracając do zamówienia. Po przesłaniu plików są one kontrolowane pod wzglę-

dem poprawności i możliwości wykonania. Jeżeli coś jest nie tak, to zostaniemy 

https://jlcpcb.com
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poinformowani i będziemy mogli poprawić pliki, Uwaga: kontrola dotyczy szero-

kości ścieżek, odstępów, poprawności danych, wielkości otworów, ale nie możemy 

liczyć, że ktoś znajdzie błędy logiczne czy umieszczenie tekstu na warstwie miedzi 

zamiast opisowej, co mi się przytrafiło, przez co zrobiłem sobie zwarcia, które 

musiałem rozcinać na jednej z płytek.

Po akceptacji i opłaceniu np. za pomocą PayPal rusza produkcja. Etap, na którym 

jest nasze zlecenie, możemy stale kontrolować. W moim przypadku trwało to jedną 

dobę, a nie dwie podawane w reklamie przez firmę. Potem już tylko czekałem na 

przesyłkę. Jakość płytek jest wyborna. Naprawdę wyglądają w 100% profesjonalnie 

i takie są. Jak mogliście przeczytać miesiąc temu, wszystkie są kontrolowane jesz-

cze w wytwórni.

Na koniec  
kilka uwag praktycznych
Płytki mogą mieć złożone kształty, owalne, okrągłe, z wycięciami. Nie ma to wpły-

wu na cenę. Otwory mogą mieć średnicę nawet poniżej 0,5 mm. Ponoć 0,2 mm też 

jest wykonalne. Z powodów kosztu przesyłki kurierskiej ( jeżeli nam się spieszy), 

warto zdecydować się na realizację kilku projektów naraz, nie zważając na cenę 

5$ za drugi i następne. Należy być przygotowanym na opłatę ~69 zł za odprawę 

i dodatkowo VAT 23% od ceny zamówienia z kosztem przesyłki. To są wartości przy 

dostawie DHL „na firmę”. Możliwe, że przy wysyłce pocztą uda się uniknąć części 

dodatkowych opłat, a tak czy siak, cena i czas realizacji nadal są bardzo atrakcyjne. 

Jednak jeżeli znajdziecie w Polsce lub Europie lepsze oferty, to chętnie skorzystam. 

Dajcie koniecznie znać.

Miłego lutowania!
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Aplikacja Mail w nowej odsłonie 
systemu doczekała się kilku zmian
Nie są one zbytnio spektakularne, ale z pewnością warto nich wiedzieć, zwłaszcza 

jeśli korzystamy z tego programu na co dzień.

Pisząc maila na komputerze, często posiłkujemy się zdjęciem wykonanym na iPhonie. 

Zamiast oczekiwać na wysłanie zdjęcia z iPhone’a czy w ostateczności rozpoczynać 

tworzenia wiadomości na nowo, na telefonie, możemy skorzystać z nowej możliwo-

ści. W menu Plik pojawiła się nowa opcja „Importuj z iPhone’a lub iPada”. Pozwala to 

w błyskawiczny sposób wstawiać do wiadomości email obrazy wykonane za pomo-

cą iPhone’a czy iPada. Tę samą akcję można wykonać za pomocą ikonki na pasku 

narzędzi w widoku edycji maila.

Mojave przynosi także możliwość przeniesienia wybranych wiadomości do innej 

skrzynki pocztowej. Jest to przydatne, jeśli korzystamy z różnych skrzynek w progra-

mie Mail i mamy potrzebę żonglowania wiadomościami. Aby to uczynić, wystarczy 

kliknąć przycisk „Przenieś do” na pasku narzędzi i wybrać konkretną skrzynkę, 

a wiadomości zostaną do niej przeniesione.
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Tryb ciemny  
to duża nowość w Mojave
Jeśli z niego korzystamy, możemy także dostosować program Mail do współpracy 

z nim. Nie zawsze bowiem chcemy pisać lub czytać maila z czarnym tłem, gdyż 

bywa to uciążliwe. Aby uzyskać jasne tło podczas pisania czy czytania wiadomo-

ści, trzeba wejść w menu Widok> Wiadomość> Pokaż przy jasnym tle. By wrócić do 

ciemnego, używamy analogicznych poleceń.

Kto nie kocha Emoji? 
Te ikony zawładnęły naszą komunikacją. Apple o tym wie i na pasku narzędzi 

w programie Mail pojawił się przycisk z ikoną Emoji, która ułatwia dodawanie tych 

znaków do tworzonych przez nas wiadomości.

Wraz z aktualizacją systemu pożegnaliśmy papeterię dostępną podczas tworze-

nia nowego maila. Pozwalała ona dodawać okazjonalne tła dla naszej wiadomości. 

Myślę jednak, że nikt za tą funkcjonalnością nie będzie specjalnie tęsknił.



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