




03TESTY 03SPIS TREŚCI

07

APLIKACJE

22

SYNOLOGY I M
ACOS SERW

ER  

30

PORZĄDKI

INFORMACJE

OPINIE

TEMAT MIESIĄCA

10 NOWE IPADY 
Maciej Winiarski

07 NOWOŚCI SPRZĘTOWE 
Redakcja MMM

13 NOWE IMAKI I AIRPODS  
Jaromir Kopp

16 KONFERENCJA 25 MARCA 
Jaromir Kopp

22 SYNOLOGY I MACOS SERWER  
Przemysław Marczyński

26 SKŁADANEGO IPHONE’A NIE BĘDZIE (NA RAZIE)
Robert Wojno

TWITTER FACEBOOK

08 PRZEGLĄD APLIKACJI 
Redakcja MMM

30 PORZĄDKI W MACOS
Redakcja MMM

46 PRZEGLĄD PROGRAMÓW DO SPRZĄTANA 
Redakcja MMM

41 TAJEMNICE FINDERA 
Jaromir Kopp

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


04TESTY 04SPIS TREŚCI

71

ULYSSES 15 

79

TP-LINK DECO M
9

99

JAK ZOSTAĆ...

RECENZJE

TESTY

PORADY

TWITTER FACEBOOK

58 BACON — THE GAME 
Robert Wojno

66 COREL DRAW 2019 
Jaromir Kopp

61 MIARKA 
Piotr Witek

75 DIABLO III  
Tomasz Wołkowski / Maciej Wołkowski

71 ULYSSES 15 
Przemysław Marczyński

79 TP-LINK DECO M9 PLUS (AC2200) 
Przemysław Marczyński

93 TARGUS STRIKE GAMING
Artur Jopek

89 IWALK CHIC AIR 8000A  
Jaromir Kopp

84 PLANTRONICS VOYAGER 5200 UC  
Robert Wojno

99 JAK ZOSTAĆ DEWELOPEREM HOMEKIT CZ.  11 
Jaromir Kopp

103 JAK POBRAĆ ZDJĘCIA Z ICLOUD  
Przemysław Marczyński

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


05REDAKCJA

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

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

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

adres: ul. Klonowa 33, 26-200 Końskie 

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

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

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

informacje są chronione prawami autorskimi i nie mogą być rozpowszechniane  

bez zgody autorów. 

SKŁAD REDAKCJI 
Redaktor naczelny: Przemysław Marczyński 

Redakcja: Jaromir Kopp, Piotr Witek, Artur Jopek, Maciej Winiarski, Robert Wojno.

Współpracownicy: Krzysztof Radzikowski, Łukasz Banaszak, Mateusz Pełka,  

Michał Koralewski.

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

unsplash.com

TWITTER

NUMER ISSN: 
2392-3156

CREATIVE DIRECTOR
Darek Niedźwiedź

MANAGING ART DIRECTION 
Olga Antkiewicz

SKŁAD MAGAZYNU
Digipub

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

               KOREKTA 
                    Artur Czesak (www.dobryslownik.pl)

FACEBOOK

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


06OPINIE 06NA WSTĘPIE

Kiedy ostatni raz  
sprzątałeś swojego Maca? 
Sam łapię się na tym, że do kosza na śmieci zaglądam rzadko. Nie sprawdzam,  

co zapisała przeglądarka i ile kopii obrazków przechowuje aplikacja Zdjęcia. Zazwyczaj 

proces porządkowania danych pojawia się z chwilą gdy system sam upomina się 

o wolne miejsce na dysku. Warto jednak dbać o higienę naszego komputera z wielu 

powodów. Bez wątpienia najważniejszym jest szybkość działania macOS, gdzie do 

optymalnej pracy warto zachować wolną przestrzeń dysku na tymczasowe dane, 

które system wykorzystuje podczas obsługi rozmaitych aplikacji. Innym powodem 

jest porządek w naszych danych i łatwość poruszania się w ogromnej ilości infor-

macji przechowywanych w komputerze. Wiosenne porządki czas zacząć… dziś, 

a najlepiej rozpocząć je od komputera :-).

Serdecznie pozdrawiam

Przemek Marczyński
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Nowości

Garmin MARQ

Podstawowy model czytnika e-booków produk-

cji Amazona otrzymuje podświetlany ekran. 

Najtańszy w rodzinie Kindle otrzymał cztery diody 

LED pozwalające czytać e-booki w  nocy. Inne 

parametry urządzenia pozostały bez większych 

zmian. Rozdzielczość ekranu wynosi 800 x 600, 

zaś pamięć to 4 GB, która pomieści książki oraz 

audiobooki z Audible.

www.amazon.com

Kindle 10

Denon AH-GC30

Na trzydziestolecie istnienia firmy Garmin zapre-

zentował  nową  kolekcję zegarków. Urządzenia 

wyposażono w czytelny wyświetlacz, wysokiej 

klasy moduł GPS oraz zaawansowane czujniki, 

takie jak nadgarstkowy pulsometr i pulsoksymetr. 

Posiadają również funkcję smartwatcha, oferując 

pamięć na muzykę, powiadomienia i obsługę płat-

ności Garmin Pay.

www.garmin.com

Nowe słuchawki Denona wyposażono w Bluetooth 

aptX HD dla zapewnienia dźwięku w jakości lepszej 

niż CD. Model ten ma trzy tryby tłumienia hałasu: 

Miasto, Biuro oraz Lot. Ciekawą opcją jest możli-

wość podłączenia słuchawek bezpośrednio do 

komputera dzięki wyposażeniu ich w przewód 

USB. Bateria pozwala na 20 godzin słuchania 

muzyki przy połączeniu Bluetooth.

www.denon.pl

https://www.amazon.de/dp/B07FQ473ZZ/
https://www.garmin.com/pl-PL/marq/
https://www.denon.pl/pl/product/portableaudio/noisecancellingheadphone/ahgc30
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Przegląd aplikacji
Wirecast 12
Wirecast pozwala wykorzystywać w prowadzo-

nych audycjach materiały wideo, audio i graficzne 

z biblioteki mediów. Program oferuje teraz gene-

rowanie kodów QR, nowe przejścia w materiale 

filmowym oraz rozbudowane możliwości edytora 

audio. Aplikacja wspiera sieci społecznościowe, 

a  prowadzoną transmisję możemy równocześnie 

umieszczać w różnych serwisach.

CENA: 486,00 $

www.telestream.net

Program pozwala na łatwe i  automatyczne 

wykonywanie kopii zapasowych poczty e-mail. 

Aplikacja zachowuje wszystkie nasze wiadomo-

ści w jednym pliku, dzięki czemu będziemy mogli 

w  łatwy sposób zarządzać naszym archiwum 

wiadomości. Nowa wersja wprowadza szyfro-

wanie kopii, dając równocześnie możliwość 

korzystania z trybu ciemnego w macOS. 

CENA: 229,95 zł

www.mothsoftware.com

Aplikacja przypadnie do gustu wszystkim tworzą-

cym prezentacje i  nagrywającym screencasty. 

Pozwala wyeksponować na ekranie poruszający 

się kursor, więc staje się pomocna, gdy chce-

my pokazać czynności wykonywane w macOS. 

Dodatkowo Mouseposé pozwala wyświetlać 

używane przez nas skróty klawiaturowe.

CENA: 39,99 $ / rocznie

www.boinx.com

Mail Archiver X 5.0

Mouseposé 4

http://www.telestream.net/wirecast/
https://www.mothsoftware.com
https://boinx.com/mousepose
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NOWE IPADY
MACIEJ WINIARSKI
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W poniedziałek 18 marca  
Apple „po cichu”  
odświeżyło linię iPadów
Nowymi modelami są iPad Air (wyświetlacz o przekątnej 10,5 cala) oraz iPad Mini 5. 

generacji. Oba urządzenia mają praktycznie identyczne wnętrzności. Na szczególną 

uwagę zasługują SoC Apple A12 (znane z iPhone XS), laminowany wyświetlacz obsłu-

gujący przestrzeń barwną P3, lepszą łączność bezprzewodową (Bluetooth 5.0, LTE 

Advanced z obsługą eSIM), oraz obsługa rysików Apple Pencil 1. generacji i Logitech 

Crayon. Dodatkowo w większym modelu obecne jest złącze Smart Connector umoż-

liwiające podłączenie np. etui Smart Keyboard. Ceny nowych modeli rozpoczynają 

się od 1899 PLN dla mniejszego modelu i od 2499 PLN w większej odmianie za bazo-

wą wersję z 64 GB pamięci i WiFi, a kończą, odpowiednio, na 3299 PLN i 3899 PLN 

za topowe odmiany wyposażone w 256 GB pamięci i obsługę LTE.

Naszym zdaniem
Nowe iPady są godnymi uwagi propozycjami dla osób, które z komputerów czy 

tabletów korzystają w pierwszej kolejności do konsumpcji treści, a wykorzysta-

nie np. w prostych pracach biurowych jest na drugim planie. Jest kilka istotnych 

różnic względem linii Pro (gorszy aparat pozbawiony flesza, brak kwadrofonicznych 
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głośników, brak technologii Pro Motion), jednakże w typowym użytkowaniu nie są 

to zbyt duże kompromisy. Jeśli zależy nam na niskiej cenie, to nowy iPad mini jest 

dużo bardziej korzystną propozycją niż obecny od roku iPad 9,7 cala, choćby ze 

względu na dużo lepszy wyświetlacz, podwójną ilość pamięci masowej i znacznie 

nowsze SoC.

iPad Air jest natomiast dobrym wyborem dla tych, którzy chcą mieć stosunkowo 

duży tablet bez wydawania worków pieniędzy na serię Pro. Chociaż bez porównania 

jest to już wydatek zauważalnie większy od iPada 9,7 cala, to jest to uczciwa cena, 

biorąc pod uwagę pozycję w gamie iPadów i wyposażenie urządzenia.

Moim zdaniem, jeśli korzystamy z iPada regularnie i jest on starszy niż dowolny 

iPad Pro, to warto rozważyć wymianę na nowszy sprzęt. Ewentualnie jeśli mamy 

iPada 9,7 (edukacyjnego; z A9 lub A10), głównie ze względu na dużo lepszy wyświe-

tlacz. Z serii Pro, szczególnie drugiej i trzeciej, obecnej, generacji raczej nie warto 

— być może byłaby poprawa w wydajności obliczeniowej, ale wątpię, by pogorsze-

nie innych parametrów (wspomniane wcześniej głośniki, aparat i Pro Motion) były 

tego warte.

ZDJĘCIA:
apple.com
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MOWE IMAKI I AIRPODS
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Nowe iMaki
Model 4K o 60% szybszy, 5K nawet 2,4 razy. Takie wzrosty szybkości zapowiada 

Apple w swoich odświeżonych komputerach. W znanych obudowach znajdziemy 

nowe procesory ósmej (i3, i7) i dziewiątej (i9) generacji. Podstawowa konfigura-

cja modelu 21,5˝ Retina jest obecnie wyposażona, podobnie jak nowy Mac mini, 

w czterordzeniowy procesor i3 3,6 GHz. Można go zamienić na sześciordzeniowy  

i7 3,2 GHz. Wersje 5K 27˝ mają w standardzie sześciordzeniowe i5 3,0 GHz, i5 3,1 GHz 

lub i i5 3,7 GHz. Dwa ostatnie można zamienić na ośmiordzeniowy i9 3,6 GHz. iMac 

5K ma sloty pamięci dostępne dla użytkownika, co tym samym pozwala na rozbu-

dowę do maksymalnie 32 GB (podstawowy) oraz 64 GB (średni i najmocniejszy). 

Ten ostatni doczekał się opcji z kartą graficzną Radeon Pro Vega 48 z 8 GB pamię-

ci VRAM. Apple nie zdecydowało się na gruntowne przeprojektowanie iMaców. 

Wygląda na to, że zachowały one konstrukcję płyt głównych bez większych zmian. 

Nie znajdziemy na nich koprocesora T2 w żadnej postaci.

www.apple.com

Ceny: Model 21,5” — Retina 4K — od 6499 zł / Model 27” — Retina 5K — od 8999 zł

https://www.apple.com/pl/imac/
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Nowe słuchawki AirPods
Apple wprowadziło na rynek drugą generację bezprzewodowych słuchawek AirPods. 

Sam wygląd nie został zmieniony, jednak to, co znajdziemy w środku tego urządze-

nia, pozwala na jeszcze przyjemniejsze korzystanie z bezprzewodowej komunikacji. 

Słuchawki wyposażono w nowy układ H1 pozwalający dwa razy szybciej łączyć się 

z urządzeniami. Czas rozmów został również zwiększony do trzech godzin. Nowe 

AirPodsy będzie można sterować z poziomu Siri, aktywując je komendą „Hey Siri”. 

Jedną z najważniejszych cech AirPodsów jest możliwość ładowania indukcyjnego 

— bez podłączania przewodów. Ciekawostką przy tej okazji jest wprowadzenie etui 

współpracującego z poprzednią generacją słuchawek, zapewniającego im również 

pozbycie się kabli w procesie ładowania słuchawek.

www.apple.com

Ceny:

AirPods z bezprzewodowym etui ładującym — 999,00 zł

AirPods w etui ładującym — 799,00 zł

Bezprzewodowe etui ładujące — 389,00 zł.

ZDJĘCIA:
apple.com

https://www.apple.com/pl/airpods/
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KONFERENCJA 25 MARCA, 
CZYLI CO NAS CZEKA  
W PRZYSZŁOŚCI
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Konferencja, która rozgrzewała wyobraźnię, już za nami. Rozgrzewała, bo otaczało ją 

kilka nietypowych zdarzeń. Ciche premiery iPadów, odświeżonych iMaców i nowej 

wersji AirPods sugerowały, że nie zobaczymy na niej zapowiedzi żadnego nowego 

sprzętu. Dodatkowo Apple zdecydowało się uruchomić transmisję z pustej auli im. 

Steve’a Jobsa na kilkanaście godzin przed imprezą. To też nietypowa akcja. Choć 

przecieki sugerowały, czego należy się spodziewać, wiele rzeczy było niepewnych, 

a nowe informacje pojawiały się nawet na dzień przed imprezą. Rzeczywiście było 

nietypowo i nadal wszystkiego się nie dowiedzieliśmy.

Co zobaczyliśmy
Usługi zapowiedziane przez Apple można podzielić według dwóch kryteriów: na te 

dostępne już lub dopiero jesienią oraz na te dostępne tylko w Ameryce lub prawie 

wszędzie.

Apple News+
Tego się spodziewaliśmy. Ta usługa zalicza się do kategorii „już i tylko w Ameryce”. 

Apple zgodnie z oczekiwaniami oferuje dostęp do ponad 300 periodyków wyda-

wanych w USA i Kanadzie, jeżeli wykupi się jeden abonament w wysokości 9,99 $. 

Subskrypcja jest dostępna dla całej rodziny bez dodatkowych opłat. Przy okazji 

odnowiono i przebudowano całą aplikację News, która nadal oferuje darmowe treści 

i nadal jest ograniczona regionalnie. Plany co do wprowadzenia tej usługi w Europie 

są mgliste i raczej odległe, a zacząć się mają tradycyjnie od Wielkiej Brytanii.
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Apple Card
Ta usługa też pojawiła się w analizach przed konferencją, ale dość niedawno. Zalicza 

się do kategorii „jesienią i w USA”, choć dokładniej ma być dostępna już latem, 

gdy Amerykanie wyruszą na wakacyjny podbój świata. Warto zaznaczyć, że tylko 

krajach takich jak np. Polska mogą mieć 95% pewności, że zapłacą swoją piękną 

amerykańską kartą Apple za zakupy, atrakcje i inne usługi. Podczas wprowadze-

nia przed prezentacją Apple Card pojawił się jedyny polski akcent. Cook pochwalił 

się slajdem, na którym w ilości miejsc, gdzie można płacić za pomocą Apple Pay, 

Polskę prześcignęła wyłącznie Australia. Zobaczyliśmy naszą flagę i przy niej 95%. 

Apple Card była również jedyną sprzętową nowością podczas konferencji. Jeżeli 

się zdziwiliście, to przypominam, że poza elektroniczną wersją w Apple Pay użyt-

kownik będzie mógł dostać fizyczną kartę wykonaną z tytanu, na której znajduje się 

wyłącznie jego imię i nazwisko oraz chip, bez żadnych numerów.

Apple Card wygląda bardzo ciekawie, ale wiele jej mechanizmów będzie dość trudno 

wprowadzić w przyszłości w Europie bez modyfikacji. Obawiam się, że Cash Back 

nazwany przez Apple Daily Cash w wysokości 2% przy płaceniu Apple Pay lub 1% przy 

płaceniu „tytanem” będzie trudny do uzyskania. Poza kontem i obsługą transakcji 
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karta oferuje cały zestaw funkcji analizujących nasze finanse w przyjazny, applow-

ski sposób. Oczywiście sprzedawcy, Apple i współpracujący bank Goldman Sachs 

nie dowiedzą się zbyt wiele o naszych wydatkach poza informacjami koniecznymi 

do przetworzenia transakcji. Nie będzie profilowania, analiz, reklam.

Apple Arcade
To w końcu kategoria „jesienią i wszędzie”, czyli tam, gdzie działa App Store. Należy 

przyznać, że Apple dość mocno strollowało niedawną konferencję Google, który 

zaoferował usługę strumieniowego dostępu do gier. Google wymaga specjalnego 

kontrolera i szybkiego internetu, a i tak mogą pojawić się zacięcia. Apple podszedł do 

tematu bardziej tradycyjnie, za to niezawodnie. Po prostu zapewni wraz z dużą grupą 

przodujących wydawców dostęp do ponad 100 tytułów. Będzie w nie można pograć 

tradycyjnie na platformach Apple, dla których wydawca oferuje swoje produkcje, 

czyli iPhone, iPad, Mac, Apple TV. Po pobraniu gry nie musimy już mieć dostępu do 

internetu, chyba że wymaga tego np. gra zespołowa. Wszystkie dostępne w ofercie 

Apple Arcade gry będą pozbawione reklam i jakichkolwiek dodatkowych płatności. 

Niestety, ile to nas będzie kosztowało, dowiemy się dopiero jesienią, kiedy usługa 

ma zostać wprowadzona.



20OPINIE 20INFORMACJE

Nowa aplikacja Apple TV
Dostępna będzie w maju i prawie wszędzie. Jest już nawet przygotowana polska 

strona www, podobnie jak i dla Arcade. To spora nowość. Aplikacja ma scalać ofertę 

różnych dostawców treści wideo, zarówno darmowych, jak i płatnych. To największy 

atut tego programu — możliwość przeszukiwania w całej dostępnej ofercie dodat-

kowo okraszona propozycjami wybranymi dla nas. Uwaga! Jak przy wszystkich 

usługach, Apple podkreśla, że analizą preferencji zajmuje się „sztuczna inteligen-

cja” i Apple oraz dostawcy nie otrzymują żadnych dodatkowych informacji poza 

wymaganymi do transmisji.

Apple TV+
To najbardziej wyczekiwana nowość, o której wiedzieliśmy już wcześniej sporo, np. ile 

miliardów Apple wydał na wykup praw i produkcję własnych seriali. Wiedzieliśmy też, 

kto i jakie tytuły dla Apple będzie robił. Jednak i tu nie obeszło się bez niespodzianek.

Ta usługa zalicza się do kategorii „jesienią, wszędzie”. Podczas zapowiedzi na scenie 

pojawiły się gwiazdy filmu i  telewizji, i  to naprawdę wielkiego kalibru. Steven 

Spielberg, Jennifer Anniston, Reese Witherspoon, M. Night Shyamalan, Steve Carrell, 

Ron Howard, Jason Momoa, Alfre Woodard, Kumail Nanjiani, Big Bird, czyli żółty 

ptaszek znany z Ulicy Sezamkowej, JJ Abrams, Sara Bareilles, a na deser sama Oprah 

Winfrey. Wszystkie gwiazdy prezentowały osobiście swoje zaangażowanie w nową 

platformę usług wideo Apple, zachwalając jej dostępność na niemal całym świecie 
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— tym najbardziej ekscytowała się Oprah. Wygląda na to, że część z produkcji może 

być dostępna również na żywo lub niemal na bieżąco.

Podczas  
prezentacji Apple TV+ 
nudziłem się bardzo, jednak na drugi dzień poczułem wielką ekscytację właśnie tą 

usługą. Jeżeli rzeczywiście Apple chce dotrzeć do „całego świata”, to może to być 

wielka rzecz. Nadal niestety niewyjaśnione są kwestie opłat. Wiemy, że będziemy 

mogli Apple TV+ oglądać na wszystkich ekranach Apple (iOS, Mac, ATV). Wspomniano 

też o smart TV, ale to raczej za sprawą AirPlay. Mnie nurtuje pytanie, jak oferta trafi 

do nieanglojęzycznej części świata. Czy zaoferują tylko polskie napisy? Czy dostęp-

ny będzie lektor? A może pełny dubbing przynajmniej w większych produkcjach? 

Przypuszczam, że informacje zaczną pojawiać się większymi porcjami bliżej jesieni.

Konferencja podczas oglądania rozczarowywała głównie za sprawą niedostępności 

dla nas wielu nowych usług. Jednak na drugi dzień, jak wspomniałem, zacząłem 

dostrzegać zalety i przynajmniej na Apple TV+ czekam z dużym zaciekawieniem.

ZDJĘCIA:
apple.com
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SYNOLOGY  
I MACOS SERWER
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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W ubiegłym roku Apple  
wywołało pewną konsternację, 
zapowiadając jedną z największych zmian w swoim portfolio. W styczniu 2018 firma 

ogłosiła ograniczenie wsparcia dla serwera macOS i stopniowe wycofywanie tego 

produktu z rynku. Początek końca nadszedł po tym, jak Apple przestało produko-

wać swoją linię serwerów Xserve pod koniec 2011 roku.

Obecnie serwer aplikacji macOS jest nadal dostępny i dostępny również w App 

Store, jednak wraz z aktualizacjami z ostatnich tygodni usunięto pierwsze funk-

cje. Dalsze uszczuplanie aktualizacji funkcji będzie realizowane i kontynuowane 

w nadchodzących miesiącach. Nie ma ze strony Apple konkretnej daty ostatecznego 

zakończenia wsparcia dla serwera aplikacji macOS.

Jeśli używacie macOS i chcecie zapobiec zmniejszeniu funkcji, zalecane jest pozo-

stanie bez aktualizacji, aby nie utracić ważnych dla was funkcji. Aplikacji, które nie 

doczekają się aktualizacji, jest wiele:  

 > Administracja dla AirPort

 > Mail-Server

 > Kontakty
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 > FTP

 > VPN

 > i wiele innych…

Pytanie, które teraz zadaje sobie wielu użytkowników macOS, brzmi: Co teraz? 

Apple sugeruje już na swojej stronie wsparcia alternatywne rozwiązania w postaci 

darmowych programów, które mają za zadanie przejęcie funkcji, które nie będą już 

dostępne na macOS. Te alternatywy pochodzą od różnych dostawców. Wszystkie 

różnią się wieloma elementami, mogą nie być ze sobą połączone w żaden sposób 

lub nie mieć możliwości współpracy. Często rozwiązania dostępne na rynku są 

dostępne jako oprogramowanie do przetwarzania w chmurze i są dostarczane 

za regularnymi opłatami za subskrypcję. Usługi firm trzecich, które mają na celu 

jedynie tworzenie kopii zapasowych, oferują fizyczne przechowywanie bez wielu 

dodatkowych funkcji. 

Z pomocą może przyjść serwer firmy Synology, który pomoże zastąpić wiele z tych 

funkcji. Największą zaletą jest oczywiście to, że wszystkie aplikacje znajdują się na 

jednym serwerze, z jednym interfejsem. Dostęp do wszystkich aplikacji dostępny 

jest zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i aplikacji mobilnych. 

Serwery firmy Synology są często postrzegane jako NAS — Network Attached Server, 

czyli dysk sieciowy przeznaczony do przechowywania danych i ich ochrony. Jednak 
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silną stroną Synology i tym, co odróżnia te serwery od konkurencyjnych na rynku 

produktów, to autorskie i mocno dopieszczone oprogramowanie — Synology DSM 

(Disk Station Manager).

Lepszym opisem  
serwerów firmy Synology jest NAS 
— Network Application Server, czyli serwer, który poza podstawową funkcją prze-

chowywania i ochrony danych zapewnia również dostęp do wielu aplikacji, które 

mogą być używane przez całe rodziny. Synology jako All in One Server czyli serwer, 

który poza ofertą darmowego backupu i przechowywania plików oferuje również 

szeroką gamę darmowych aplikacji, takich jak VPN, aplikacje multimedialne  

(do odtwarzania filmów, porządkowania zdjęć czy też muzyki), monitoring oraz 

natywne aplikacje biznesowe do tworzenia slajdów, arkuszy kalkulacyjnych czy też 

dokumentów tekstowych. Oczywiście jednym z elementów ważnych dla użytkow-

ników jest wsparcie Synology dla Apple Time Machine. 

Serwer Synology NAS może działać jako serwer iTunes, który przesyła strumie-

niowo muzykę i wideo przechowywane na serwerze DiskStation do klienta iTunes 

w sieci lokalnej. Udostępnia on także funkcję Inteligentnej listy odtwarzania, która 

umożliwia tworzenie list odtwarzania zawierających określone utwory. 

Aplikacje te są docenianie zarówno przez firmy, które zdecydowały się na wdrożenie 

tego rozwiązania, oraz przez użyt-

kowników końcowych, którzy 

doceniają prostotę użytkowania 

urządzeń Synology.

www.synology.com

Materiał powstał 

przy współpracy 

z firmą Synology.

https://www.synology.com/pl-pl/dsm
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UCZULONY NA JABŁKA 
SKŁADANEGO IPHONE’A  
NIE BĘDZIE (NA RAZIE)
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Przed i podczas targów  
Mobile World Congress w Barcelonie
mieliśmy prawdziwy wysyp składanych telefonów. Wyglądało to trochę tak, jakby 

każdy producent trzymał w szafie taki model i tylko czekał, kto pierwszy się wychyli 

z prezentacją, by zaraz wyciągnąć swoją odpowiedź, no bo kto nie pokaże składa-

nego modelu, ten frajer. Wychylił się Samsung, a potem na targach zobaczyliśmy 

odpowiedzi konkurencji. Były one lepsze (Huawei) lub gorsze (LG), ale były.

Oczywiście natychmiast pojawiły 
się pytania: „Co na to Apple?” 
Ktoś gdzieś słyszał o składanym prototypie z Cupertino, no i pojawiły się plotki,  

że następny iPhone będzie miał składany ekran. Ile w tym prawdy?

Moim zdaniem niewiele. Prototyp Apple ze składanym ekranem na pewno istnieje, 

i to zapewne nie jeden. Wydaje mi się wręcz nieprawdopodobne, żeby firma znaj-

dująca się w czołówce technologicznej świata nie testowała nowych rozwiązań, 

jakie pojawiają się na rynku. Myślę, że istnieje też prototyp iPhone’a ze zwijanym 
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ekranem, dwustronnym, zagiętym i jeszcze kilka innych, których nie jesteśmy 

sobie teraz w stanie wyobrazić. Tak po prostu działają działy R&D.

Inna kwestia, czy rozwiązania takie trafią do produkcji i kiedy to się stanie.  

Na przykładzie iPada wiemy, ze może to trochę potrwać, bo jego prototyp powstał, 

jeszcze zanim narodził się iPhone. Technologia musi po prostu być wystarcza-

jąco dojrzała, by spełniła standardy Apple. Ta firma nie jest znana z tego, że robi 

coś pierwsza. Jest znana, bo robi to lepiej niż poprzednicy.

Dlatego podejrzewam,  
że składane ekrany nieprędko 
zagoszczą w Apple Store
Na egzemplarzach testowych widać było ślady na zgięciu, a Samsunga Fold nikt 

jeszcze dłużej nie miał w rękach. Poza tym iOS to nie Android i wprowadzenie 

obsługi składanego ekranu wymagałoby przeprojektowania całego interfejsu, 

a być może nawet zmiany jego koncepcji.

We wrześniu nie spodziewam się zatem niespodzianki i składanego iPhone’a. 

Jeśli ten trend się utrzyma i nie okaże się tylko sezonową próbą wyróżnienia 

się z tłumu jednakowych telefonów, to Apple na pewno dołączy do towarzystwa, 

ale na pewno nie w tym roku i mało prawdopodobne, że w przyszłym.



https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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PORZĄDKI W MACOS
Uwierz mi — na dysku twardym przechowujemy dużo niepotrzebnych danych. 

Kasowane pliki czy wiadomości e-mail często pozostają na naszym komputerze 

i wciąż zajmują cenne miejsce. Pomożemy Ci w tym artykule skutecznie usunąć 

dane, równocześnie przyśpieszając działanie macOS. 

REDAKCJA MMM © Skórzewiak

https://stock.adobe.com
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Porządki w Safari
Przeglądając sieć, nasza przeglądarka internetowa zapisuje małe pliki z witryn 

internetowych. Pliki cookies przyspieszają komunikację w sieci, chociażby dzięki 

zapamiętywaniu danych w formularzach na stronach internetowych lub obraz-

ków będących stałymi elementami serwisów internetowych. Z drugiej strony służą 

również śledzeniu nas w sieci i podsyłania spersonalizowanych reklam. Pliki te, 

chociaż niewielkie, z czasem mogą stać się uciążliwym balastem. Przeglądarka Safari 

potrafi błyskawicznie usuwać pliki cookies. Wystarczy z menu wybrać — Safari / 

Wymaż historię. Będziemy mogli również bardziej precyzyjnie użyć tej funkcji 

i pozbyć się zapisanych informacji z konkretnej witryny. W tym celu wybieramy 

z menu Safari / Preferencje / Prywatność / Zarządzaj danymi witryn. Po wskazaniu 

interesującej nas witryny klikamy przycisk Usuń.
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Porządki w Mailu
Poczta niechciana to kłopot, z którym wszyscy się borykamy. Czas, jaki poświęca-

my na usuwanie i oznaczanie e-maili jako spam potrafi zirytować. Program Mail do 

obsługi poczty elektronicznej coraz lepiej radzi sobie z wychwytywaniem takich 

wiadomości. W wyraźny sposób oznacza je jako wiadomości niechciane żółtym kolo-

rem. Mimo to wiadomości te nadal są obecne na naszym dysku. Wystarczy jednak 

aktywowanie jednej funkcji, aby poczta niechciana na zawsze zniknęła z dysku. 

Należy wejść w menu Mail / Preferencje. W zakładce Konta wybieramy skrzynkę, 

na której pojawia się spam. Po prawej stronie znajdziemy zakładkę Postępowanie. 

Odnajdź tu opcję Wymaż wiadomości niechciane, a z rozwijalnego menu ustal 

sposób, jak wiadomości mają być kasowane z dysku.
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Kopie zapasowe w iTunes
Za pomocą programu iTunes można tworzyć kopie zapasowe swoich urządzeń 

z systemem iOS. To bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli nie posiadamy 

wykupionego rozszerzonego pakietu iCloud. Należy pamiętać o usuwaniu nieak-

tualnych kopii zapasowych, gdyż po pewnym czasie mogą one rozrosnąć się do 

niebotycznych rozmiarów i zapchać nasz twardy dysk. Jak to zrobić? Sprawa jest 

banalnie prosta. Wystarczy wejść do Preferencji iTunes, następnie przejść do zakładki 

Urządzenia. Z listy Kopie zapasowe urządzeń zaznaczamy wybraną wersję archi-

wum do usunięcia. Następnie wybieramy przycisk Usuń kopię zapasową — i gotowe.
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Zdublowane kontakty
Nasze kontakty stale się rozrastają. Stale dołączają do nich nowe numery, adresy, 

e-maile. Wystarczy chwila nieuwagi i w naszą książkę adresową może wdać się 

spory bałagan. Bardzo łatwo powielić istniejące kontakty, dodając istniejący numer 

czy e-mail. Na szczęście jest bardzo łatwy sposób na rozwiązanie problemów ze 

zdublowanym wpisami. W programie Kontakty wybieramy z menu Wizytówka, 

następnie klikamy opcję Szukaj powielonych… W tym momencie zostanie prze-

skanowana nasza baza adresowa, a wszystkie rekordy zawierające te same dane 

zostaną wykryte.
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Usuwanie aplikacji
Wydaje się to banalne, ale warto od czasu do czasu zrobić rekonesans w folderze 

aplikacji. Z pewnością znajdą się tam aplikacje, których od dawna nie używaliśmy 

lub są już niezgodne z najnowszą wersją systemu. Jeśli nie użyliście którejś do tej 

pory, to wierzcie mi, naprawdę nie przyda się Wam nigdy.

Jeśli posiadacie więcej niż jeden komputer, warto wtedy pamiętać o wyłączeniu 

funkcji automatycznego instalowania aplikacji na wszystkich komputerach. Jeśli 

opcja ta jest aktywna, to niezależnie od tego, na którym komputerze kupimy program 

w App Store, będzie on pobierany na wszystkie nasze urządzenia. Automatyczne 

pobieranie wyłączymy, odznaczając tę opcję w Preferencjach programu App Store.
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Aplikacje  
startujące z systemem
Oprócz porządków w folderze z aplikacjami warto zwrócić uwagę na te, które urucha-

miają się automatycznie wraz ze startem systemu. Należy pamiętać, że im jest ich 

więcej, tym dłuższy może stać się proces uruchamiania komputera. Warto zatem 

kontrolować, jakie aplikacje startują po włączeniu systemu. Aby zdecydować, które 

aplikacje mają uruchomić się podczas startu systemu, należy wejść do Preferencji 

systemowych i dalej do zakładki Użytkownicy i grupy, tam zaś należy kliknąć 

zakładkę Logowanie, a wyświetli się nam lista programów. Po usunięciu aplikacji 

z tej listy rezygnujemy z ich uruchomienia podczas restartu maszyny.
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Kosz
Kosz jest wspaniałym wynalazkiem znanym już od pierwszych Maców. Zanim syste-

my graficzne się rozpowszechniły, skasowanie pliku było zazwyczaj bezpowrotne. 

Kosz pozwala na łatwe odzyskanie danych, których nieopatrznie się pozbyliśmy. 

Jednam ma też swoje wady. Często okazuje się, że tak jak w codziennym życiu zapo-

minamy wynieść śmieci. Pliki przeznaczone do skasowania mogą zalegać w koszu 

miesiącami i zajmować dziesiątki gigabajtów przestrzeni.

Możemy z tym problemem walczyć silną wolą i co jakoś czas sprawdzać, co się w kuble 

dzieje. Można też w preferencjach Findera (Command-,), w zakładce Zaawansowane 

zaznaczyć opcję automatycznego usuwania z kosza plików starszych niż 30 dni. 

Czas jest liczony od momentu umieszczenia danego elementu w kuble, dla każde-

go indywidualnie. 30 dni to sporo czasu na zmianę zdania co do losów naszych 

niechcianych plików.
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Pamięć masowa, zarządzanie
W tym wydaniu możecie przeczytać, jak samodzielnie udać się na poszukiwanie 

zaginionego wolnego miejsca na dysku. Jednak są metody prostsze i bezpiecz-

niejsze niż ręczne przeczesywanie dysku. Co istotne, są to narzędzia wbudowane 

w system.

Wystarczy z menu Apple wybrać polecenie Ten Mac, a następnie w oknie z infor-

macjami kliknąć zakładkę Pamięć masowa. Uruchomi to aplikację Informacje 

o systemie w trybie zarządzania dyskiem.

Od razu zobaczymy propozycje, które mogą pozwolić na zaoszczędzenie miejsca. 

Warto z nich skorzystać. Po lewej znajdziemy listę z informacjami, które kategorie 

danych zajmują najwięcej przestrzeni. Klikając w nie, otrzymujemy dalsze propo-

zycje działań i podpowiedzi, jak optymalizować miejsce na dysku.
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Pobrane rzeczy
Doświadczenie i obserwacje dokonane na wielu użytkownikach macOS pokazują, że 

większość z nas ma tendencję do ściągania całego Internetu i przechowywania go 

w folderze „Pobrane rzeczy”. To do tej teczki trafia wszystko, co ściągniemy za pomo-

cą Safari, ale nie tylko. Tam też lądują pliki przesłane przez AirDrop, Wiadomości 

i z wielu innych programów. Okazuje się, że często o nich zapominamy, zwłaszcza 

gdy podczas kopiowania plików używamy skrótów, zamiast przenoszenia myszą. 

Zwykłe „Kopiuj i wklej” pozostawia plik źródłowy na swoim miejscu, a na nowym 

tworzy jego duplikat.

Warto zaglądać do „Pobranych rzeczy” i sprawdzać, czy nie znajdują się tam stare 

pliki instalacyjne DMG lub PKG oraz dawno już niepotrzebne obrazki czy inne 

rzeczy pobrane z Internetu. Zapewniam, że może być tego całkiem sporo.



40TEMAT MIESIĄCA

Zdjęcia
Zdjęcia i filmy były zmorą za czasów iPhone’ów z 16 GB pamięci Flash. Jednak nadal 

namiętni fotograficy i filmowcy, czyli my wszyscy, potrafimy zapchać każdą pamięć 

masową. Dlatego ważne jest, aby starać się jakoś nad fotografiami zapanować.

Jedną z metod jest sprawdzanie, czy nie mamy zbędnych już fotografii i filmów. 

Sporo możemy zyskać, namierzając serie fotografii, które wykonaliśmy świadomie 

lub niechcący zbyt długo przytrzymując spust migawki. Podobnie warto sprawdzić 

zbyt długie filmy i panoramy. Najłatwiej będzie, gdy zajrzymy w Typy multimediów. 

W aplikacji Zdjęcia na macOS znajdziemy je na pasku bocznym okna programu, 

a w iOS po puknięciu w Albumy i przewinięciu niżej. W zdjęciach seryjnych warto 

sprawdzić, czy nie wystarczy nam zachowanie jednej lub kilku klatek, a zbyt długie 

filmy można przyciąć.



41PORADY 41

TAJEMNICE FINDERA.  
CO MI ZŻERA MIEJSCE 
NA DYSKU?
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Jest wiele efektywnych sposobów utraty wolnego miejsca na dyskach naszych 

komputerów. Co gorsza, sporo z nich działa niezauważalnie dla nas i szkodnika 

możemy poznać jedynie po rezultatach, czyli mniejszej ilości miejsca na dysku. 

Często, choć nie zawsze po dokonaniu wnikliwego śledztwa, okazuje się, że tym 

szkodnikiem mniej lub bardziej bezpośrednio jesteśmy my sami, bo zostawiliśmy 

— wiele razy — zapomniane i już dawno niepotrzebne pliki w różnych zakamar-

kach dysku.

Jak przechytrzyć samego siebie?
To, że miejsca na dane ubywa, można dość łatwo zauważyć, jednak co je podżera, 

poznać już trudniej. Jest wiele sposobów odszukania miejsc, w których zaginę-

ła wolna przestrzeń. Do dyspozycji mamy narzędzia wbudowane w system jak 

„Pamięć masowa” w „Ten Mac” oraz wiele aplikacji. Jednak wytrawny łowca udaje 

się na poszukiwania sam, wyposażony jedynie w maczetę… ups… Findera.

Finder wyposażony jest w pewną bardzo przydatną podczas samodzielnych poszuki-

wań zaginionej przestrzeni funkcję. Jest nią podsumowywanie objętości wszystkich 

plików znajdujących się w folderze. Jednak nie zawsze jest ona włączona. Dawniej, 

gdy powszechne były dyski mechaniczne, jej uruchomienie bardzo spowalnia-

ło wyświetlanie zawartości okien Findera. Obecnie, gdy standardem, no może 
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poza iMacami, są dyski krzemowe, można używać jej bez obaw. Dodatkowo odkąd 

w systemie jest używany format plików APFS, podsumowywanie działa jeszcze 

szybciej. Aby je włączyć w Finderze, udajemy się do menu Widok i z niego wybie-

ramy polecenie Pokaż opcje widoku (Command+J). W oknie, które się ukaże, na 

dole zaznaczany „Obliczaj wszystkie wielkości”. Teraz wystarczy już sprawdzić, czy 

zawartość okien Findera wyświetlamy w trybie listy i czy mamy włączoną kolumnę 

„Wielkość”. Ponieważ ustawienia są lokalne dla danego okna (folderu), dobrze jest 

wcisnąć „Użyj jako domyślnych”.

Po tym zabiegu w oknach Findera możemy kliknąć kolumnę „Wielkość”, aby posor-

tować zawartość według miejsca zajmowanego na dysku. Warto sprawdzić, czy 

czasem nie mamy w Finderze włączonego grupowania. W menu Widok wyłączamy 

„Użyj grup”.

Teraz można  
udać się na poszukiwania
Podam Wam kilka tropów, gdzie mogą się ukrywać podejrzane pliki. Zawsze 

dobrze jest najpierw zacząć od siebie, czyli zaglądamy do teczki Dokumenty 

(Command+Shift+O) oraz Biurko (Command+Shift+D).

Jeżeli wybraliśmy kolejność sortowania malejąco, a zmienia się ją ponownie, klika-

jąc tytuł kolumny Wielkość, to na górze okna zobaczymy największe pliki i foldery. 

Warto się im przyjrzeć, czy aby na pewno ich zawartość jest nam potrzebna.  
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Być może można je spokojnie zarchiwizować np. na zewnętrzny dysk lub na jakiś 

serwer. Zalecam dużą ostrożność i wstrzemięźliwość przy ewentualnej pokusie 

bezwarunkowego, ostatecznego i totalnego skasowania plików. Jeżeli już, to tylko 

po wcześniejszym upewnieniu się, że mamy aktualną kopię Time Machine.

Dalej warto zajrzeć  
do naszego folderu głównego
Znajdziemy go w teczce Użytkownicy na dysku systemowym. To tam mogą zalegać 

pozostałości po konwertowanych plikach wideo, stare projekty w iMovie czy na 

przykład Garage Band.

Dość dobrą, kompleksową metodą jest otwarcie w oknie dysku systemowego i rozwi-

nięcie podejrzanych folderów tak jak na obrazku na dole strony.

Możecie zaobserwować pewną rozbieżność pomiędzy danymi o stopniu zajętości 

np. całego folderu użytkownika a sumą zawartości poszczególnych elementów. 

Jak widać, może ona być duża. Ten rozdźwięk jest powodowany tym, że niektóre 

pliki i foldery są ukrywane. Najważniejszym z nich jest folder Biblioteka. Możemy 

się do niego dobrać na kilka sposobów, a warto, bo jego zawartość może zajmować 

sporo miejsca. Pierwszym z nich jest kliknięcie menu Findera „Idź” z wciśniętym 
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klawiszem Option. W magiczny sposób pojawi się polecenie Biblioteka, a w niej 

wiele podejrzanych teczek. Inną metodą jest pokazanie plików ukrytych. Należy 

wcisnąć Shift+Command+. (kropka).

UWAGA! Z ich zawartością należy obchodzić się bardzo ostrożnie! Bez świeżej kopii 

na Time Machine odradzam jakiekolwiek manipulacje.

Może się okazać, że w Bibliotekach znajdziecie pokaźny folder Developer. Jeżeli nie 

jesteście programistami, można się go pozbyć. W razie potrzeby Xcode odbuduje 

go sam. W Application Support możecie z kolei zobaczyć pozostałości po dawno 

skasowanych programach.

Mam nadzieję,  
że nie zrobicie sobie krzywdy, 
wędrując po zakamarkach swojego dysku i systemu. Jeżeli nie macie pewności 

i rozeznania, co można bezpiecznie skasować, to lepiej nie próbujcie. Jednak nawet 

jeżeli powyższe porady nie przyczynią się do zwiększenia wolnej przestrzeni na 

Waszych dyskach, to możecie lepiej poznać, jak złożonym systemem jest obecnie 

macOS.

Miłego, ale ostrożnego buszowania Wam życzę!
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Cocktail
System macOS ma wiele swoistych cech. Jedną z nich jest to, że choć 

używamy go za pomocą interfejsu graficznego, to bardzo wiele pożytecz-

nych funkcji można wywołać zaklęciami w terminalu. Mogą one oczyścić 

dysk ze zbędnych rzeczy, naprawić wiele funkcji, przyśpieszyć działanie 

komputera, oczyścić pamięć RAM, a nawet zmienić zachowanie i wygląd 

niektórych elementów systemu. Możliwości jest ogrom! Jednak nie każdy 

z nas jest magikiem, a jak wiemy z filmów i książek o Harrym Potterze, źle 

użyta magia jest niebezpieczna.

Dla mugoli i innych nieznających magii powstały programy takie jak Cocktail 

firmy Maintain. Dzięki prostemu interfejsowi graficznemu mamy dostęp 

do funkcji zapewniających okresową konserwację systemu. Dodatkowo 

część z opcji służy do rozwiązania problemów, które napotykamy podczas 

codziennego użytkowania. Możemy np. wyłączyć lub wymusić ponow-

ne zindeksowanie dysku dla Spotlight lub siłowo skasować oporne pliki. 

Przydatne jest też usuwanie starych plików konsoli czy wyszukiwanie 

uszkodzonych preferencji. Miłośnicy odmienności mogą pozmieniać za 

pomocą Cocktaila niektóre cechy i wygląd systemu. Funkcji jest wiele.

Cena: 19,00 $

www.maintain.se

http://www.maintain.se/cocktail/
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OnyX
Onyx jest programem dość podobnym do opisywanego też Cocktaila. Jest to 

w zasadzie graficzna nakładka na komendy, które bardzo wprawni użytkow-

nicy, niemający obaw przed terminalem, mogą wydawać własnoręcznie. 

Jednak nawet ja często wolę „poklikać”, zamiast pamiętać i wpisywać 

długie polecenia.

Menu programu jest podzielone na funkcje związane z konserwacją syste-

mu, narzędzia pozwalające na sprawdzenie i kontrolę dysku oraz polecenia 

wpływające na zachowanie i wygląd macOS. Można np. zmienić format 

i nazwy plików ze zrzutami ekranu czy zmienić wygląd okna logowania. 

Program jest bardziej skomplikowany w użyciu niż wspomniany Cocktail, 

ale za to jest darmowy i spolszczony.

Cena: Bezpłatny

www.titanium-software.fr

https://www.titanium-software.fr/en/onyx.html


49TEMAT MIESIĄCA 49TEMAT MIESIĄCA

Commander One
Jeśli planujemy gruntowne porządki na naszym dysku twardym, warto 

wyposażyć się w dobry menedżer plików. Jednym z wartych polecenia jest 

znany i popularny Commander One. Program jest wyposażony w boga-

ty zestaw narzędzi do bardzo wygodnego zarządzania plikami w dwóch 

oknach. Dzięki niemu łatwo posegregujemy swoje pliki i foldery. Mimo 

mnogości funkcji jest bardzo prosty w obsłudze, a buszowanie w gąszczu 

plików i folderów jest banalnie proste. Program w wersji podstawowej 

jest dystrybuowany bezpłatnie. Jeśli chcemy go w przyszłości rozszerzyć 

o szereg funkcjonalności, takich jak klient FTP, możliwość synchronizacji 

z popularnymi usługami chmurowymi czy korzystanie z terminala lub 

monitora procesów w oknie programu trzeba wyłożyć 29,99 $.

Cena: Bezpłatny

Program w App Store

https://itunes.apple.com/us/app/commander-one-file-manager/id1035236694?mt=12
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Memory Cleaner
Zainstalowane na naszym dysku aplikacje mają apetyt na coraz więcej 

zasobów, zwłaszcza pamięć RAM. Jest ona droga i w najnowszych konstruk-

cjach komputerów Apple niemożliwa do rozszerzenia po zakupie. Kiedy 

czujemy, że nasz komputer zwalnia, może to oznaczać zapełnienie tejże 

drogocennej pamięci. Chociaż system macOS ma coraz lepszą optymaliza-

cję pamięci RAM, to i tak warto skorzystać wówczas z programu Memory 

Clean. Pokazuje on wolne zasoby pamięci, a klikając w ikonę programu, 

otrzymamy podgląd, na co wykorzystywane są zasoby komputera. Jeśli 

ilość pamięci dosięgnie poziomu krytycznego, będziemy mogli skorzy-

stać z funkcji czyszczenia RAM-u, czego efektem będzie zwolnienie 

zajmowanej pamięci przez nieaktywne programy i przyspie-

szenie pracy komputera.

Cena: Bezpłatny

Program w App Store

https://itunes.apple.com/us/app/memory-cleaner-free-up-memory/id748212890?mt=12
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CleanMyMac X
Nikt nie lubi śmieci gromadzących na naszych dyskach twardych. 

W większości przypadków to niepotrzebne pliki bądź pozostałości po zain-

stalowanych programach. Nie zawsze jednak wiemy, jak się do porządków 

zabrać i czy przypadkiem nie kasujemy ważnych plików. Z pomocą przycho-

dzi nam firma MacPaw ze swoim programem CleanMyMac. Dzięki niemu 

za pomocą jednego kliknięcia pozbędziemy się pokaźnej liczby śmieci 

z naszego dysku. Odinstalujemy niepotrzebnie aplikacje wraz z wszyst-

kimi plikami, które pozostają w systemie, a także zbędne rozszerzenia 

systemowe. Dodatkowo zadbamy o dobrą kondycję naszego systemu dzię-

ki skryptom konserwacji oraz definitywnie usuniemy bezużyteczne pliki 

lub foldery.

Cena: 306,62 zł lub subskrypcja 153,32 zł/rok

www.macpaw.com

https://cleanmymac.macpaw.com
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Gemini 2
Duplikaty to zmora większości użytkowników komputerów. Zdarza się 

nam powielać te same pliki i katalogi, a z czasem ich ilość drastycznie 

wzrasta. Plików mamy coraz więcej, a nasze dyski niełatwo rozbudować. 

Rozwiązaniem tego problemu jest skorzystanie z programu Gemini 2.  

To jeden z produktów ukraińskiego dewelopera MacPaw znanego z takich 

aplikacji jak CleanMyMac. Gemini skanuje nasz dysk w poszukiwaniu 

duplikatów i podobnych plików. Z jego pomocą szybko pozbędziemy się 

takich plików nawet wtedy, kiedy mają one inną nazwę. Chociaż program 

nie jest tani, to warto pobrać jego wersję testową i przekonać się na własne 

oczy, jak wiele duplikatów zajmuje cenną powierzchnię naszych dysków.

Cena: 172,39 zł lub subskrypcja 76,51 zł/rok

www.macpaw.com

https://macpaw.com/gemini
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Tidy Up
To kolejny potężny program, który potrafi doskonale zaprowadzić porzą-

dek w plikach i folderach. Jego zadanie, podobnie jak poprzednika, polega 

na bardzo wydajnym wyszukiwaniu duplikatów. Program oprócz plików 

i folderów przeszuka także biblioteki tworzone przez programy takie jak 

Lightroom, Zdjęcia, iTunes, Mail czy Aperture. Możemy bardzo precyzyj-

nie ustalić kryteria, za pomocą których wyszukamy kopie na dysku. Tidy 

Up pokazuje znalezione duplikaty według rodzajów plików, co ułatwia 

podejmowanie decyzji o usunięciu. Jeśli okaże się, że usuniesz niewła-

ściwe pliki, to nie ma problemu. W Tidy Up zawsze można przywrócić 

skasowane pliki w przypadku popełnienia błędu. Jedynym mankamen-

tem programu jest dosyć wysoka cena, niemniej jednak mnogość funkcji 

może zrekompensować zakup.

Cena: 164,99 zł

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/tidy-up/id1395962105?l=pl&mt=12
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Daisy Disk
W macOS można swobodnie przeglądać zawartość dysku pogrupowa-

ną w różne kategorie. Jednak nikt nie robi tego lepiej niż program Daisy 

Disk. Na pięknym kolorowym wykresie kołowym można bardzo wygodnie 

przeglądać wszystkie grupy plików znajdujące się na naszym kompute-

rze. Każda grupa ma przypisany kolor. Dzięki temu można łatwo określić, 

jak wiele miejsca zajmuje na naszym dysku. Każdą grupę można kliknąć, 

aby wywołać kolejny podział jej zawartości. W ten sposób można łatwo 

usuwać niepotrzebne pliki. Ta idea porządkowania twardego dysku jest 

bardzo ciekawa i wygodna. Warto zatem wypróbować to bardzo przydatne 

narzędzie we własnym systemie.

Cena: 47,99

Program w App Store

https://itunes.apple.com/app/daisydisk/id411643860?mt=12&ign-mpt=uo%3D4
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App Cleaner
Tradycyjny proces odinstalowywania aplikacji w systemie macOS nie 

zawsze jest równoznaczny z pozbyciem się z naszego dysku twardego 

wszystkich plików usuwanej aplikacji. Wielokrotne zostają pliki preferen-

cji i inne pozostałości zupełnie dla nas nieprzydatne. Rozwiązaniem tego 

problem, i to bezpłatnym, jest malutki program App Cleaner. Bezpiecznie 

usuwa wszystkie śmieci pozostałe po usuwanej aplikacji. Jedyne, co należy 

zrobić, to przeciągnąć i upuścić na oknie App Cleanera usuwaną aplikację, 

a zobaczymy listę powiązanych z nią plików, które można łatwo skasować, 

klikając przycisk Usuń. Jeśli spodoba się Wam ta aplikacja, warto rozwa-

żyć datek na rozwój produktu. Można go złożyć na stronie aplikacji.

Cena: Bezpłatny

www.freemacsoft.net

https://freemacsoft.net/appcleaner/
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MacBooster 7
Jeśli nie lubicie instalować kilku różnych aplikacji do porządkowania 

swojego komputera, jest na to sposób. Nazywa się MacBooster 7. Ta aplika-

cja to prawdziwy kombajn do sprzątania i optymalizacji systemu macOS. 

Pozwala opróżniać dysk twardy z niechcianych plików, wyszukuje dupli-

kowane pliki i odzyskuje pamięć RAM. Niestraszne mu też pozostałości 

po usuwanych aplikacjach. To jednak nie wszystko, ponieważ dodatkowo 

chroni nasz komputer przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. 

Mamy zatem wszystkie kluczowe funkcjonalności w  jednej aplikacji. 

Program jest wygodny, bardzo intuicyjny i będzie idealnym rozwią-

zaniem dla wszystkich użytkowników, którzy nie przepadają za 

grzebaniem w plikach i ustawieniach systemowych.

Cena: 29,95 $/ rocznie

www.macbooster.net

https://www.macbooster.net/
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BACON — THE GAME
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Wszystko  
z bekonem jest lepsze
Przed przystąpieniem do pisania niniejszej recenzji zacząłem się zastanawiać,  

do jakiej kategorii zaliczyć „Bacon”. Czy jest to gra, aplikacja rozrywkowa, a może po 

prostu żart? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, ale warto spędzić z nią kilka chwil.

Z założenia umieszczonego w tytule wyszli twórcy „Bacon”. No i właśnie naszym 

zadaniem jest dodawanie bekonu do… praktycznie wszystkiego. Kliknięcie w ekran 

sprawia, że plaster bekonu spada na patelnię, a kolejne kliknięcie podnosi ją, podrzuca-

jąc skwierczące mięso. Naszym zadaniem jest umieszczenie bekonu na konkretnym 

obiekcie. No i tutaj zaczyna się zabawa, bo obiekty są najróżniejsze.

Na naszej bekonowej  
drodze napotykamy jedzenie: 
cheeseburgera, frytki, naleśniki, ale też napoje: wino, piña coladę oraz bardziej 

abstrakcyjne przedmioty. Dzieła sztuki, chińskie znaki, zwroty motywacyjne, a nawet 

kraje. Tak, to prawda, z bekonem Ameryka jest lepsza.
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Nieudana próba jest  
automatycznie wznawiana
Nie ma tu punktacji, kar ani limitu czasu. Liczy się tylko zabawa. Jeśli nie możemy 

sobie poradzić z jakimś poziomem, to można go pominąć w zamian za obejrzenie 

reklamy. Z czasem w grze pojawiają się coraz to nowe i jeszcze bardziej zakręco-

ne obiekty. Możemy chociażby rzucić bekon na portret Mona Lizy, której twarz 

pokazuje obraz z naszej kamery do selfie. Twórcom gry nie brakowało na pewno 

kreatywności.

Bacon — The Game nie jest  
na pewno hitem na miarę Tetrisa, 
ale pomysł na grę jest autentycznie ciekawy i potrafi ona zaabsorbować. Niektóre 

poziomy są rzeczywiście dość trudne i wymagają wielu prób oraz odrobiny szczę-

ścia. Jedno jest pewne — przy większości z nich się uśmiechniecie. Rzucanie bekonu 

na różne przedmioty autentycznie wciąga.



61

MIARKA  
— CZYLI APLIKACJA  
DOSTĘPNA NA MIARĘ XXI WIEKU
PIOTR WITEK
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Pisząc do ostatniego numeru MMM o aplikacji Clew, wspomniałem o systemowym 

programie Miarka. A skoro publicznie wywołałem wilka z lasu, od razu otrzymałem 

kilka pytań dotyczących zasad obsługi tej aplikacji przez osoby z dysfunkcją wzroku. 

Zamiast więc odpowiadać każdemu z osobna, poniżej skreślę kilka słów o systemo-

wej Miarce.

Miarka to program wykorzystujący 
rozszerzoną rzeczywistość, 
tzw. AR (ang. Augmented Reality). Oznacza to, że jest ona w stanie rzeczywistość 

widzianą okiem kamery rozszerzyć o elementy generowane cyfrowo, jak np. w tym 

wypadku różnego rodzaju wirtualne wskaźniki i punkty odniesienia. Jest ona obec-

na w systemie iOS12, ale nie na wszystkich iUrządzeniach. Znajdziemy ją na iPhonie 

SE, modelach od 6S wzwyż, iPadach od piątej generacji i iPadach Pro.

Zanim jednak dokładnie opiszę, jak działa Miarka z systemowym programem odczy-

tu ekranu VoiceOver, muszę zaznaczyć i wyraźnie to podkreślić, że rozszerzona 

rzeczywistość jest w pełni graficznym środowiskiem pracy, co zazwyczaj wyklucza 

z grona jego użytkowników osoby niewidome i bardzo słabo widzące. Jak jednak 

po raz kolejny pokazuje firma z Cupertino — są rzeczy niemożliwe, które za sprawą 

uniwersalnego projektowania Apple dostarcza swym użytkownikom w standardzie. 
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Lokalizacja aplikacji
Niestety, z doświadczenia bardzo wielu użytkowników wynika, że Miarka może zain-

stalować się w najdziwniejszych miejscach naszego iUrządzenia. Dlatego jeśli od 

razu nie znajdziecie jej na którymś z Waszych ekranów, proponuję abyście urucho-

mili sobie Spot Light i tam wpisali „Miarka” i w ten sposób od razu odnajdzie się 

aplikacja i jej lokalizacja.

Zasady działania
Jeśli Miarkę uruchamia osoba korzystająca z programu odczytu VoiceOver, od same-

go początku otrzymuje ona różne podpowiedzi kierujące jej dalszymi krokami. 

Dlatego też pierwszy komunikat brzmi: „Porusz iPhone, aby rozpocząć”. I to jest 

główna zasada działania tej aplikacji. Kolejny komunikat, jaki usłyszy użytkownik 

korzystający z VoiceOver, to: „Znajdź powierzchnię do zmierzenia”.

Podstawowa zasada działania jest bardzo prosta. Po ustaleniu punktu początko-

wego, wystarczy przeciągnąć iPhone do kolejnego punktu, a w trakcie tego ruchu, 

VoiceOver na bieżąco oznajmia dystans, jaki obiektyw aparatu pokonuje od punktu 

startowego do swej aktualnej lokalizacji. Sprawa wydaje się trywialna, ale pamię-

tajmy, że mamy do czynienia z rozszerzoną rzeczywistością i brakiem wzrokowej 

kontroli. Na szczęście Miarka przewiduje kilka sposobów dokonywania pomiarów, 

które użytkownik może dopasować sobie do własnych potrzeb i okoliczności. 

Pomiar od punktu do punktu
Zacznijmy od najprostszej rzeczy, czyli pomiaru od punktu do punktu, które to punk-

ty niewidomy użytkownik jest w stanie samodzielnie określić. Mam tu na myśli np. 

sytuację oceny odległości od jednego do drugiego gwoździa, czyli punktów dosko-

nale wyczuwalnych przez niewidomego.

Po uruchomieniu programu należy skierować obiektyw kamery na pierwszy, począt-

kowy obiekt — w naszym przykładzie gwóźdź. Obiektyw powinien znajdować się 

ok. 20 cm od ściany i wtedy VoiceOver powinien oznajmić: „Fokus na punkcie,  

na środku ekranu”.

Pamiętajmy jednak, że do czynienia mamy z niewielkim obiektem, który może nie 

zostać wykryty przez aplikację Miarka. Możemy sobie wtedy nieco pomóc i trosz-

kę oszukać program, przykładając do wspomnianego gwoździa nasz palec. Wtedy 

program na pewno zareaguje w opisany powyżej sposób.

W tym momencie użytkownik powinien albo stuknąć w znajdujący się na ekranie 

przycisk Dodaj punkt, albo dwukrotnie, w dowolnym miejscu, stuknąć w ekran 

dwoma palcami. Efekt będzie dokładnie taki sam, ustawiony zostanie punkt począt-

kowy. Teraz wystarczy, zachowując stałą odległość od ściany, powoli przesuwać 
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obiektyw kamery w stronę drugiego gwoździa, aby VoiceOver na bieżąco informo-

wał o odległości między punktem początkowym a aktualną lokalizacją obiektywu. 

Jest to najprostszy i najszybszy sposób dokonywania pomiaru odległości.

Pomiar od rogu do rogu
Często chcielibyśmy zmierzyć odległość od jednego do drugiego rogu stołu, komo-

dy lub innego mebla. W tym wypadku aplikacja Miarka posiada specjalne wsparcie, 

czyli opcję wykrywania wspomnianych narożników. Aby ją wywołać, przy włączo-

nym VoiceOver należy powoli przesuwać obiektyw w stronę rogu np. stołu, ok. 20 

cm nad jego blatem, aż do usłyszenia komunikatu: „Przeciągnięty do narożnika”. 

Dalsza procedura wygląda dokładnie tak samo jak przy ocenie odległości od punktu 

do punktu, tj. zaznaczamy wykryty narożnik jako punkt początkowy i przesuwamy 

obiektyw do drugiego rogu, aby poznać interesującą nas odległość.

Wykrywanie rogu jednak nie zawsze i nie od razu nam zadziała. Szczególnie gdy 

nie możemy posiłkować się wzrokiem. Początkujący użytkownik na pewno będzie 

musiał wykonać kilka prób, zanim uda mu się dokonać prawidłowego pomiaru.

Pomiar całych obiektów
Miarka posiada też funkcję umożliwiającą doko-

nanie pomiaru całego prostokątnego obiektu 

w rodzaju blatu stołu, obrazu, książki itp. Przy 

włączonym VoiceOver wystarczy umieścić 

obiektyw nad danym obiektem w taki sposób, 

aby cała jego powierzchnia znajdowała się 

w  kadrze. Moment ten program odczytu 

ekranu oznajmi jako: „Wykryto prostokąt”. 
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Gdy wtedy użytkownik dotknie środka ekranu usłyszy: 

„Fokus na prostokącie, na środku ekranu”. Należy wtedy 

zareagować tak samo jak w przypadku wstawienia punktu 

początkowego. Jeśli użytkownik stuknie w ikonkę plusa, 

anonsowaną przez VoiceOver jako Dodaj Punkt, na ekranie 

pojawią się dane długości obu boków prostokąta, oraz jego 

powierzchnia anonsowana jako Obszar. Do tych informacji 

użytkownicy VoiceOver dotrą, wykonując gest przeciągnięcia 

jednym palcem w lewo lub poprzez eksplorację ekranu.

Warto wiedzieć
Po pierwszych kilku próbach użycia obsługa Miarki staje się prosta i intuicyjna. 

Również dla osób z poważną dysfunkcją wzroku. Program posiada jednak kilka istot-

nych ograniczeń, o których warto wiedzieć i o których należy pamiętać. A są to:

Miarka może zliczać odległości pomiędzy wieloma punktami ustawionymi przez 

użytkownika, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie pomiarów nieregularnych 

obiektów.

Maksymalna odległość pomiędzy punktami, jaką jest w stanie zmierzyć aplikacja, 

wynosi 2 m.

Dokonane pomiary można zerować stukając na środku ekranu, a następnie w przy-

cisk Wyczyść.

Pamiętajmy o tym, że Miarka wirtualizuje wszystkie odległości, więc podawane 

przez nią dane są tylko szacunkowe. Jeśli zależy nam na dużej precyzji, to zwykła 

taśma miernicza będzie znacznie lepszym rozwiązaniem.

Osoby niewidome powinny się upewnić że pomiarów dokonują przy wystarczającym 

oświetleniu oraz że punkty początkowe i końcowe są wystarczająco kontrastowe. 

Miarka nie zmierzy obwodu białej kartki na białym blacie stołu.
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http://twitter.com/macwyznawca
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Ta recenzja może wydawać się lekko tendencyjna, dlatego zacznę od pewnego wstę-

pu historycznego.

Gdy zaczynałem przygodę z Macintoshami w 1991 roku, graficy dzielili się na tych, 

którzy używali Aldus FreeHanda i na tych preferujących Adobe Illustratora (ja zali-

czałem się do pierwszej grupy), a Maki były uznawane za „komputery dla grafików”. 

Niestety w 1992 roku pojawił się niesławny Corel 3.0 na Windows, co gorsza po 

polsku. Wraz z nim rozpoczęła się plaga domorosłych DTP-owców, których poję-

cie o poligrafii ograniczało się do kiepskiej znajomości „pomocy” z pirackiej wersji 

Corela. Nie trzeba było długo czekać, aby pliki z logo firm w formacie cdr stały 

się zmorą grafików pracujących na Macintoshach. Potem pojawił się CorelDRAW  

na Maca i sytuacja wcale nie stała się lepsza.

2001—2019  
osiemnaście lat bez Corela
Dla grafików pracujących na Macach Corel nie był konkurencyjnym narzędziem, 

jednak przydawał się do konwersji nieszczęsnych plików cdr, które na przełomie 

wieków panoszyły się podobnie jak obecnie doc. Makowa wersja programu do grafi-

ki wektorowej Corela na MacOS sprawiała ogromne problemy. Potrafiła zawiesić się 
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podczas otwierania prostych plików, zapisanych jej odpowiednikiem na Windowsie 

i do tego działała przeraźliwie wolno. Nie może dziwić, że program nie przyniósł 

odpowiedniego dochodu firmie i Corel szybko zaprzestał jego rozwoju. Dlatego 

ponowna premiera po 18 latach jest raczej mocnym zaskoczeniem.

Wygląda  
dość dobrze
Corel chwali się, że przygotował aplikację na macOS zgodnie z zaleceniami Apple co 

do interfejsu. Wspiera oczywiście też tryb ciemny znany z macOS Mojave. Program 

nie razi mnie zbytnio odstępstwami od tego, do czego Apple user przywykł, jednak 

ja nie jestem wzrokowcem. Wielu moich znajomych ma odmienne zdanie. Uważają, 

że bardziej przypomina siłową przeróbkę opartą na Javie.

W przeciwieństwie do wersji znanej 18 lat temu ani razu nie sprawił problemów. 

Nie zawiesił się, nie zacinał, nie ograniczał pracy innych aplikacji. Choć to powinno 

być standardem, to pamiętając wyczyny wersji z 2001 roku, miałem pewne obawy.



69RECENZJE | MACOS 

CorelDRAW bez problemu radzi sobie z wieloma rodzajami własnych plików cdr, 

starych i nowych. Bez trudu otwiera je, pozwala na edycję i eksport. Niby nie powin-

no to zaskakiwać, ale np. Word na macOS już tak dobrze z „własnymi” plikami się 

nie obchodzi.

Możliwości graficzne aplikacji 
są w zasadzie identyczne z nią wersji na Windows. To potężny kombajn, którym 

można tworzyć publikacje do druku, internetu oraz do użycia w interfejsach aplikacji. 

Nie sposób opisać wszystkich funkcji. Sam sposób pracy jest obecnie w większo-

ści aplikacji do grafiki wektorowej podobny, choć CorelDRAW zachowuje pewne 

własne specyficzne cechy.

Teraz będą złe wiadomości
Niestety komentarze, które już pojawiły się w App Store, są prawdziwe. Program jest 

potwornie powolny! Naprawdę kobyły typu Illustrator tę samą pracę wykonują 3 do 5 

razy szybciej. To przytłaczająca różnica. Przy cenie aplikacji wręcz dyskwalifikująca. 
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Co gorsza, ta sama wersja programu uruchomiona w maszynie wirtualnej na tym 

samym komputerze działa znacznie szybciej. Trudno dociec, jakim niedbalstwem 

programistów jest to spowodowane. Aplikacja w zasadzie działa płynnie, nie ma 

zacięć, które powodują obawy związane z zawieszeniem. Jednak wszystko dzie-

je się jak w zwolnionym filmie. Wymagania podawane przez producenta, dotyczące 

komputera, również nie są byle jakie.

W App Store Corel DRAW 
dostępny jest wyłącznie w abonamencie: 930 zł rocznie lub 93 zł miesięcznie. 

Bezpośrednio u producenta można go zakupić za 2 700 zł, czyli tyle samo co wersję 

dla Windowsa.

WITRYNA

CE
CH

YCorelDRAW

2699,00 zł

Program w App Store

 + Zgodność z wersją na Windowsa
 + Stabilna, choć bardzo powolna praca

 − Bardzo powolna praca, 
naprawdę bardzoNAZWA

CENA

OCENA

https://www.coreldraw.com/pl/product/coreldraw/mac/?topNav=pl#sys-reqs
https://itunes.apple.com/pl/app/coreldraw/id1447605203?l=pl&mt=12
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PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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To niesamowite, w jak krótkim czasie program Ulysses stał się jedną z najlepszych 

aplikacji do tworzenia tekstów. Program od zawsze charakteryzował się minima-

lizmem. Z czasem jednak nabierał coraz więcej zaawansowanych cech. Wersja 15 

aplikacji to już dojrzały i ceniony edytor tekstu z kilkoma nowymi funkcjami.

Mistrz  
tworzenia tekstów
Ulysses od swojej premiery był dla mnie jednym z najciekawszych programów do 

pisania na macOS oraz iOS. Jego minimalistyczny wygląd pozwala skupić się na 

tworzeniu treści. Fantastycznie pracuje się w tej aplikacji, która zapewnia nam 

pozostanie sam na sam z myślami i ekranem wypełniającym się słowem przele-

wanym na ekran. Z czasem program nabierał nowych możliwości, które dodawane 

do Ulyssesa nie psuły tego wyjątkowego charakteru. Edytor tekstu ma pełny zestaw 

narzędzi do monitorowania postępu prac z tekstem. Możemy również dokumenty 

segregować w grupach, aby lepiej zorganizować swoje projekty. W piętnastej wersji 

programu rozbudowano możliwości przypisywania tekstom słów kluczowych, dzię-

ki którym będziemy mogli w jeszcze łatwiejszy sposób zapanować nad strukturą 

tworzonych tekstów. Słowa kluczowe możemy kolorować, a z poziomu menedżera 

(Keyword Manager) będziemy w stanie błyskawiczne wyświetlić wszystkie teksty 
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opisane wybranym znacznikiem. Pracując z tekstem, zarządzam swoimi publika-

cjami, opisując je trzema znacznikami: gotowe, do sprawdzenia oraz piszę. Nowa 

funkcja wyszukiwania wyśmienicie sprawdza się w moim modelu pracy twórczej.

Praca równoległa
Najciekawszą dla mnie nowością w kolejnej odsłonie programu jest możliwość 

pracy równocześnie na dwóch dokumentach. Wybierając z menu View / Second 

editor będziemy mogli otworzyć drugi dokument w układzie pionowym lub pozio-

mym. Funkcja ta pomoże przy pisaniu tekstów w oparciu o materiały źródłowe 

z innych dokumentów. Praktycznie przy pisaniu każdego dłuższego tekstu korzy-

stam z dodatkowych źródeł. Ulysses dzięki tej funkcji będzie jeszcze lepiej wspierał 

przygotowywanie materiałów.

Pracuję, gdzie chcę
Z Ulyssesem nie mam ograniczeń związanych z miejscem pracy. Opłacając abona-

ment, mam dostęp do świetnych wersji edytora na urządzenia mobilne — iPhone 

i iPad. Komfort pisania nawet na niewielkim ekranie telefonu jest tutaj prawdziwą 

przyjemnością. Przejrzysty interfejs, szybki dostęp do najważniejszych funkcji, 

łatwość pisania to podstawowe atuty mobilnych wersji edytora. Ulysses może 

pochwalić się także świetną synchronizacją pisanych tekstów. Tutaj sprawy zwią-

zane z wyświetlaniem zmian w publikacji dzieją się natychmiast. A jeśli z jakiegoś 
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powodu coś poszłoby nie po naszej myśli, program sam doda słowa kluczowe z infor-

macją, na jakim urządzeniu była ostatnio dokonywana edycja dokumentu, aby 

ułatwić nam zlokalizowanie najbardziej aktualnego tekstu. Niesamowicie wygodne 

rozwiązanie i wielce przydatne.

Ulysses to jeden  
z tych wyjątkowych przypadków, 
gdzie model subskrypcji zadziałał niezwykle motywująco na autorów aplikacji. 

Program dynamicznie się rozwija, a każda nowa wersja przynosi ciekawe funkcje 

dla osób zajmujących się profesjonalnie tworzeniem publikacji. W nowej odsłonie 

Ulyssesa najbardziej ujęła mnie możliwość tworzenia dwóch materiałów obok siebie. 

Funkcja ta daje mi możliwość pracy nad tekstem i równoczesnego zaglądania do 

materiałów źródłowych. Ulysses 15 nie traci przy tym nic ze swojej minimalistycz-

nej natury edytora tekstu, którą tak uwielbiam. Dla mnie Ulysses to nadal numer 

jeden wśród narzędzi do pisania, a intensywność pojawiania się nowych funkcji 

w tym programie jest tylko ogromnym ukłonem w stronę wszystkich subskryben-

tów potrzebujących doskonałego narzędzia do pisania.

WITRYNA

CE
CH

YUlysses 15

39,99 € /rok

www.ulysses.app

 + Świetnie zaprojektowany edytor
 + Praca z dwoma dokumentami 

równocześnie
 + Świetny tryb Dark Mode
 + Bogate narzędzia do kontroli postępów

NAZWA

CENA

OCENA

https://ulysses.app
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DIABLO III  
— STARA DOBRA GRA
 MACIEJ WOŁKOWSKI / TOMASZ WOŁKOWSKI 
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Chciałbym przedstawić Wam  
jedną z dwóch gier
którym jestem wierny od wielu lat. Na początek wybrałem Diablo, a dokładniej 

najnowszą częścią serii, czyli Diablo III. Określenie „najnowsza” może być lekko 

mylące, bo to wydanie swoją premierę miało blisko 7 lat temu.

Grę można kupić na kilka sposobów: tradycyjnie w pudełku z nośnikiem, w postaci 

klucza do wersji pobranej z internetu w sklepach internetowych i na aukcjach lub 

bezpośrednio u wydawcy, czyli firmy Blizzard za pośrednictwem aplikacji battle.

net. Program battle.net jest jednocześnie managerem gier Blizzarda, sklepem z ich 

produktami oraz komunikatorem.

Gra jest dostępna na wiele platform. Oprócz wersji na Windows i macOS jest również 

na Xboxa, Sony Playstation, a w zeszłym roku pojawiła się też dla Nintendo Switch.

W sprzedaży dostępna jest wersja podstawowa gry, dodatek Reaper of Souls oraz 

DLC „Przebudzenie Nekromantów”. Ten ostatni zawiera nową klasę w zbiorze posta-

ci. Możecie wcielić się w Nekromantę.

Aby móc cieszyć się pełnią rozgrywki, można kupić poza podstawową wersją Diablo 
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również jakiś dodatek, który uzupełnia grę o piąty akt kampanii czy usprawnienia 

i dodatkowe tryby. Praktycznie nie ma sensu grać bez Reaper of Souls. Natomiast 

Przebudzenie Nekromantów wprowadza jedynie nową klasę i nie ma w ogóle wpły-

wu na rozgrywkę, więc jeżeli bez postaci Nekromanty potraficie się obyć, nie jest 

konieczna.

Tyle tytułem wstępu,
przejdźmy do samej rozgrywki. W grze dostępnych jest kilka trybów. Podstawowy 

to kampania fabularna przedstawiająca wydarzenia mające miejsce ok. 20 lat po 

rozbiciu Kamienia Światła na końcu piątego aktu w Diablo II. Jeśli nie graliście jesz-

cze w „trójkę”, to polecam zacząć od trybu fabularnego, bo jest to całkiem ciekawa 

historia, jak na grę z gatunku Action RPG rzecz jasna. Linia fabularna jest prosta 

i nie mamy się za bardzo jak zgubić, a zadania poboczne zdarzają się sporadycznie. 

Za to dostępnych jest aż 17 poziomów trudności! Na początek zalecam poziom nie 

wyższy niż trzeci, czyli Expert.

Po zakończeniu kampanii 
otrzymujemy dostęp do Trybu Przygodowego, gdzie zabawa właściwie nie ma końca. 

Mamy tu do wykonywania wiele losowo generowanych zleceń, które wykonujemy 

na przestrzeni wszystkich lokacji, jakie mieliśmy okazję zobaczyć w kampanii, 

a także w nowych miejscach, które zostały dodane w kolejnych aktualizacjach gry. 
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WITRYNA
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YDiablo III 
Reaper of Souls

29,99 $

www.eu.diablo3.com

 + Wciąga
 + Dużo aktywnych graczy
 + Nadal przyzwoita grafika
 + Można po raz kolejny zabić Diablo

 − Marne aktualizacje
 − Sezony szybko się nudzą

NAZWA

CENA

OCENA

Głównie jednak czas spędza się na tworzeniu Szczelin, do których wchodzi się 

przez portal. Portal możemy otworzyć przy pomocy obelisków, znajdujących się 

w każdym mieście. Szczeliny to losowo generowane lokacje, które po prostu musimy 

wyczyścić z nieprzyjaznych stworzeń. Na końcu każdej szczeliny mamy do zabi-

cia bossa. Jego zabicie uwalnia całą masę przedmiotów dla naszej postaci. Oprócz 

zwykłych Szczelin są także Głębokie Szczeliny. W nich dodatkowo musimy rywa-

lizować z czasem. Na likwidację potworów mamy tylko 15 minut. Ilość poziomów 

trudności w tych rozgrywkach jest nieograniczona, więc głównym i największym 

wyzwaniem w grze jest przejście Głębokiej Szczeliny na jak najwyższym poziomie.

Rywalizację podgrzewa tablica wyników, gdzie możemy zobaczyć nie tylko pozio-

my i czasy osiągnięte przez najlepszych, ale też jak ubrane są ich postacie i jakiego 

zestawu umiejętności używają.

Pozostałe tryby gry oraz te, o których wspomniałem, są szerzej opisane w poradni-

ku na oficjalnej stronie Diablo III.

https://eu.diablo3.com/pl/
https://eu.diablo3.com/pl/game/guide/gameplay/game-modes
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TP-LINK  
DECO M9 PLUS (AC2200)
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Z siecią łączy się duża część naszego życia. Dlatego jakość internetu ma dla nas 

coraz większe znaczenie. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi TP-Link z serią 

urządzeń Deco M9 Plus nietrudnych w obsłudze i zapewniających najwyższą jakość 

połączenia z siecią w naszym mieszkaniu i firmie.

Urządzenia przyciągające uwagę
W pudełku znajdziemy dwa urządzenia Deco M9 Plus, przewody zasilające oraz 

kabel sieciowy. Każde z urządzeń posiada dwa złącza sieciowe — ethernet oraz 

złącze USB. TP-Link stworzył produkt, który z jednej strony jest bardzo nowoczesny, 

jednak mimo swojej nietypowej urody przypadnie do gustu także osobom ceniącym 

minimalizm. Na górze znajdziemy jedną diodę, która w zależności od statusu urzą-

dzenia informuje nas o trybie pracy. Pod spodem cztery gumowe nóżki utrzymują 

sprzęt pewnie na blacie. Niestety nie ma możliwości zawieszenia Deco na ścianie. 

Pod spodem urządzenia ulokowano również otwory odprowadzające ciepło oraz 

przycisk Reset.

Duże możliwości rozbudowy
Już te dwa urządzenia Deco M9 Plus potrafią skutecznie wypełnić przestrzeń 

mieszkania o poważnym metrażu. Według producenta jest to nawet 400 metrów 

kwadratowych. Mogę potwierdzić, że w przeprowadzonych testach mieszkanie 
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dwukondygnacyjne o przestrzeni 150 metrów kwadratowych nie miało stref bez 

zasięgu sieci. Jeśli jednak okaże się, że potrzebujemy zwiększyć zasięg internetu, 

nic nie stoi na przeszkodzie, aby dołożyć kolejne moduły Deco, powiększając tym 

samym zasięg sieci Wi-Fi.

Pełna kontrola z iPhone’a
Najlepsze doświadczenie, jakie zaserwował mi TP-Link podczas testów urządzenia, 

to jego konfiguracja. Zeskanowałem z opakowania kod QR i pobrałem darmową apli-

kację na iPhone’a. Dzięki niej krok po kroku przeszedłem uruchomienie systemu 

Deco. Tak mądrze i prosto przygotowanego procesu budowania sieci już dawno nie 

widziałem. Każdy etap postępowania, nie dość że był przedstawiony na rysunkach, 

to praktycznie wiązał się przechodzeniem kolejnych ekranów asystenta konfigura-

cji. Podobnie jest zresztą z samą konfiguracją urządzenia w programie Deco na iOS. 

Przejrzysty interfejs sprawia, że nawet laik poradzi sobie z kontrolą nad internetem 

w swoim mieszkaniu.

Nowy wymiar internetu
Technologia Mesh całkowicie zmienia nasz komfort korzystania z internetu. Jeśli 

do tej pory mieliśmy problemy z komunikacją urządzeń w sieci, spowolnieniami, 
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zanikającym sygnał wi-fi, i co gorsza — uznaliśmy to za standard, to teraz możemy 

traktować te niewygody jako sprawy minione. Deco korzysta z rozwiązania Mesh, 

dzięki któremu urządzenia komunikują się między sobą bez konieczności zapyty-

wania routera i ponownego przesyłania pakietów danych do urządzeń. Dzięki temu 

praca całej sieci jest mniej obciążona i równocześnie wydajniejsza. Również samo 

przemieszczanie się pomiędzy źródłami sieci bezprzewodowej jest praktycznie 

niezauważalne dla użytkownika. Jeśli przechodzimy pomiędzy zasięgami urządzeń, 

zmiana źródła sieci jest płynna i nie wiąże się z żadną ingerencją w ustawienia urzą-

dzeń. Tutaj pamiętajmy o włączeniu funkcji roaming. Obsługiwane pasma 2,4 GHz 

oraz 5 GHz pozwalają na osiągnięcie transferu na poziomie 867 Mb/s. Ta wydajność 

daje nam prawdziwy komfort pracy.

Gwarancja bezpiecznego internetu
TP-Link chce przekonać nas do zakupu swoich urządzeń poprzez zaoferowanie 

opcji bezpiecznego internetu. I trzeba powiedzieć, że udaje im się skutecznie wpły-

nąć na naszą decyzję. Usługa TP-Link HomeCare to pakiet funkcji, których zadaniem 

jest ochrona naszej prywatności w internecie. W jej skład wchodzi trzyletni pakiet 

antywirusowy firmy TrendMicro. Będziemy mogli również tworzyć profile osób 

korzystających z naszej sieci. Dzięki temu wprowadzimy kontrolę rodzicielską dla 
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każdego użytkownika z dostosowanymi prawami dostę-

pu do funkcji sieci, jak: przeglądanie odpowiednich stron, 

możliwość pobierania danych, gry czy dostęp do treści 

dla dorosłych. Będziemy mogli zarządzać tymi funkcjami 

z każdego miejsca bezpośrednio z naszego telefonu. Bez problemu wyłączymy 

dostęp do sieci wybranym urządzeniom lub w sytuacji kryzysowej odetniemy inter-

net w całym mieszkaniu. Dodatkowo dzięki raportom będziemy mieli wgląd w to, 

co działo się w ostatnim czasie w naszym internecie.

TP-Link ma w swojej ofercie  
wyjątkowo ciekawy produkt
Dziś stawiamy internetowi domowemu trzy najważniejsze wymogi — szybkość, 

niezawodność i bezpieczeństwo. Każdy z nich zrealizujemy, wzbogacając naszą 

domową sieć w urządzenia serii Deco M9 Plus. Technologia Mesh zapewni nam 

szybki oraz niezawodny internet. Pakiet bezpieczeństwa TP-Link HomeCare ma 

wszystko, czego potrzebujemy, aby zapewnić sobie ochronę w sieci. I co ważne, nie 

musimy mieć kompletnie żadnej wiedzy sieciowej. Aplikacja na iOS i przejrzysty 

interfejs pomogą nam w bezproblemowej obsłudze tego urządzenia.

WITRYNA

CE
CH

YTP-Link Deco M9 Plus

1399,00 zł

www.tp-link.com

 + Ciekawy wygląd
 + Prosta konfiguracja
 + Zdalne zarządzanie ustawieniami sieci
 + Pakiet bezpiecznego internetu
 + Wydajne urządzenia sieciowe

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.tp-link.com/pl/products/details/cat-5700_Deco-M9-Plus.html
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PLANTRONICS  
VOYAGER 5200 UC 
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono


Dla zabieganych
W poprzednich numerach zrecenzowaliśmy już słuchawki biurowe i takie bardziej 

mobilne. Jednak praca w biurze i w innych miejscach, jak kawiarnie, biblioteki czy 

przestrzenie coworkingowe (w skrócie: coworkingi) to nie wszystko. Czasem praco-

wać trzeba dosłownie w biegu — idąc, prowadząc samochód, a nie na krzesełku czy 

w fotelu z kubkiem kawy w dłoni. W związku z tym w tym miesiącu przygotowa-

liśmy propozycję dla najbardziej zabieganych — recenzję ultramobilnej słuchawki 

firmy Plantronics.

Plantronics Voyager 5200 UC 
Jest to zestaw słuchawkowy Bluetooth wyposażony w jedną słuchawkę nauszną 

i mikrofon na pałąku. Urządzenie zakładamy na ucho (prawe lub lewe), a słuchaw-

ka delikatnie zagłębia się w kanale słuchowym. Nie siedzi jednak tak głęboko jak 

w przypadku modeli wybitnie dousznych. Za uchem mamy baterię, na której znaj-

duje się włącznik oraz przyciski głośności. Na pałąku z mikrofonem umieszczono 

jeszcze dwa przyciski — odbierania połączenia oraz wyciszania. Całość pokryto 

dość miękkim i przyjemnym w dotyku materiałem. W oczy rzucają się estetyczne 
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czerwone oraz chromowane wstawki. Dzięki nim na pierwszy rzut oka widać,  

że nie mamy do czynienia z byle czym.

Podobnie jak większość tego typu urządzeń Plantronics Voyager 5200 UC łączy się 

ze smartfonem lub komputerem za pomocą Bluetooth 4.1 lub dołączanego adap-

tera USB. Jakość połączenia jest bardzo dobra; w moich testach nie zostało ani 

razu zerwane. Najdłuższa rozmowa, jaką prowadziłem, trwała około godziny i nie 

odnotowałem żadnych problemów. Nie wiem jednak, jak słuchawka zachowałaby 

się podczas kilkugodzinnego spotkania czy słuchania muzyki. Mamy możliwość 

połączenia jednocześnie dwóch urządzeń i słuchawka płynnie się pomiędzy nimi 

przełącza. Zasięg nominalnie wynosi 30 metrów, ale ściany i  inne przeszkody 

drastycznie go zmniejszają.

Największą zaletą 
Plantronics Voyager 5200 UC jest 
jakość dźwięku, szczególnie w głośnym otoczeniu. Jeśli prowadzicie rozmowy na 

dworze, przy silnym wietrze, to po zakupie tego modelu rozmówcy będą wdzięczni. 

Cztery dynamiczne mikrofony skutecznie eliminują szumy tła i sprawiają, że słychać 

nas głośno i wyraźnie. Przeprowadziliśmy test porównawczy ze standardowymi 
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słuchawkami Apple i w takich samych wietrznych warunkach nie dało się ich używać, 

bo rozmówca słyszał jedynie szum wiatru. Słuchawka Plantronics poradziła sobie 

za to znakomicie i rozmówca praktycznie nie zorientował się, że jestem na ulicy.

Korzystanie ze słuchawki  
jest bardzo wygodne 
także dzięki przemyślanemu rozmieszczeniu przycisków. Są one łatwo dostępne, 

a jednocześnie trudno je nacisnąć przez przypadek. Niestety, sama słuchawka nie 

jest już tak wygodna. O ile przez pierwszych kilka czy kilkanaście minut jest wygod-

nie, o tyle przy dłuższej rozmowie zaczynamy czuć, że jednak coś nam wisi na uchu. 

W zestawie mamy trzy rozmiary silikonowej wkładki, więc można ją dopasować do 

rozmiaru swojego ucha, ale i tak po dłuższym czasie odczuwa się dyskomfort.

Na szczęście Plantronics Voyager 
5200 UC nie trzeba nosić cały dzień 
na uchu i można zakładać ją tylko wtedy, gdy prowadzimy rozmowę. Przy odro-

binie treningu można to robić błyskawicznie jedną ręką. Do słuchawki dołączono 

pudełko do jej przechowywania i ładowania. Posiada ono wewnętrzną baterię, więc 
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Voyagera można podładować bez konieczności podłączania się do gniazdka. Dzięki 

niej zwiększymy czas rozmowy z 7 do 14 godzin. Ładować możemy, wkładając 

słuchawkę do środka lub stawiając ją na pudełku jak na docku. Samo pudełko jest 

również pokryte miłym w dotyku materiałem, który wprawdzie chroni ją przed 

zarysowaniem, ale łapie kurz. Coś za coś.

Słuchawka Voyager 5200 UC  
od Plantronics jest wybitnie 
dedykowana dla osób, które muszą prowadzić rozmowy w biegu. Idealnie nadaje 

się jako zestaw słuchawkowy do telefonu, ale też do komputera. Dzięki niej można 

prowadzić rozmowy nawet w bardzo hałaśliwym otoczeniu oraz na wietrze. Ponadto 

jest lekka i łatwo ją zabrać wszędzie ze sobą. Niestety przy dłuższym noszeniu może 

ciążyć i przeszkadzać, dlatego zalecam wyjmowanie jej choćby na moment po każdej 

zakończonej rozmowie. Plantronics Voyager 5200 UC doceni każdy, kto musi być 

w kontakcie wszędzie, a przede wszystkim docenią ją rozmówcy po drugiej stronie, 

bo różnicę w jakości głosu słychać bardzo wyraźnie.

WITRYNA

CE
CH

YPlantronics Voyager 
5200UC

od 525,00 zł

www.plantronics.com

 + Jakość dźwięku i tłumienie hałasu 
otoczenia

 + Mały rozmiar
 + Pokrowiec z dodatkową baterią

 − Odczuwalna przy dłuż-
szym noszeniu  czy 
rozmowie

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.plantronics.com/pl/pl
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IWALK CHIC AIR 8000A 
POWER BANK Z QI
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Do tego, że iPhone’y można ładować bez celowania w dziurkę dla wtyczki Lightning, 

przez niemal dwa lata zdążyliśmy już przywyknąć. Ostatnio jednak o technolo-

gii bezprzewodowego przesyłania energii znów zrobiło się głośno. A to za sprawą 

między innymi nowego etui do słuchawek AirPods, które można zasilać za pomocą 

ładowarek zgodnych z Qi.

Oferta stacjonarnych ładowarek Qi jest już duża. Jednak gdy również w terenie 

chcemy skorzystać z dobrodziejstw braku kabla, musimy się trochę naszukać.

Podejrzewam, że i wam przytrafiło się szarpnięcie spowodowane kablem łączącym 

iPhone’a z właśnie spadającym na podłogę power bankiem. Na szczęście w moich 

kilku przypadkach obeszło się bez ofiar i nadwyrężenia gniazd lub wtyczek.

iWALK Chic Air 8000A
Kolejny raz koreańska firma iWALK oferuje interesujące rozwiązanie problemów 

i zachcianek, które pojawiły się wraz z wprowadzeniem bezprzewodowego łado-

wania w urządzeniach Apple.

Chic Air 8000A jest zgrabnym power bankiem, który nie tylko został wyposa-

żony w  ładowanie indukcyjne, ale dodatkowo posiada dwa klasyczne wyjścia 
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USB. Wszystkie trzy źródła energii mogą pracować jednocześnie. Pojemność 

8 Ah (29,6 Wh) jest wystarczająca, aby naładować niemal dwa razy iPho-

ne’a X(s), prawie trzy razy iPhone’a 8 i ponad raz iPhone’a Xs Max czy 8 Plus.  

To spory zastrzyk energii.

Sam power bank można zasilać za pomocą umieszczonego z boku gniazdka micro-

-USB i co jest nadal rzadko spotykane wśród konkurencji, za pomocą wejścia USB-C.

Wygląd i działanie
Obudowa urządzenia wykonana jest z miłego w dotyku i sprawiającego bardzo 

solidne wrażenie tworzywa. Dzięki matowej powierzchni dobrze trzyma się nawet 

w spoconej dłoni, choć potem należy zetrzeć odciski palców. Pomimo sporej pojem-

ności i wielu gniazdek nie jest ciężki ani wielki. Rozmiarem bardzo przypomina 

iPhone’a X, choć oczywiście jest grubszy.

Dwa wyjścia USB-A różnią się mocą, którą mogą przekazać do zasilanego urządze-

nia. Są one oznaczone w bardzo delikatny i wymagający przyjrzenia się sposób. Port 

z numerem 1 ma 10 watów mocy (5 V, 2,1 A maks.), port 2 — 5 W (5 V, 1 A). Ładowanie 

indukcyjne ma moc 5 W. Nie jest to maksimum, które iPhone’y mogą przyjąć (zazwy-

czaj 7,5 W), jednak różnica nie jest wielka, a niższa moc ogranicza straty energii.
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WITRYNA

CE
CH

YiWALK Chic Air 8000A

249,00 zł

www.iwalk.pl

 + Lekki
 + Ładny
 + Bezprzewodowy
 + Wiele wyjść oraz dodatkowe gniazdo 

USB-C do ładowania

 −  Krótki kabel ładujący  
w zestawieNAZWA

CENA

OCENA

Oba wejścia służące do naładowania Air 8000A mogą przyjąć 10 W, czyli 5 V i 2 

ampery. Dzięki temu przy zastosowaniu mocniejszej ładowarka niż ta oryginal-

na dołączana od iPhone’ów czas ładowania jest przyzwoity, około 4 h. W zestawie 

dostajemy krótki kabelek USB — micro-USB.

Ładowanie bezprzewodowe  
spisuje się dobrze
Urządzenie może być nawet w grubym etui, byle nie metalowym. Z boku przy przy-

cisku włączającym znajdują się 4 diody sygnalizujące poziom naładowania. Jedna 

z nich, ta umieszczona najbliżej włącznika, kolorem niebieskim sygnalizuje aktyw-

ne ładowanie bezprzewodowe.

Power bank włącza się dłuższym przytrzymaniem przycisku (około 0,5 sekun-

dy). Tym samym przyciskiem można go również wyłączyć, wciskając go dwa razy 

szybko.

Dla osób, które nie są uzależnione od aluminium, iWALK Chic Air 8000A będzie 

z pewnością bardzo eleganckim i wygodnym, towarzyszem podroży uwalniającym 

od kolejnego kabla.

https://iwalk.pl/produkt/power-bank-chic-air-8000-wireless-8000mah-czarny/
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TARGUS STRIKE GAMING
ARTUR JOPEK
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Wybór właściwego plecaka  
to prawdziwe wyzwanie
Firmy produkujące tego typu produkty prześcigają się w budowie praktycznych 

i trwałych konstrukcji. Jedną z nich jest propozycja firmy Targus — Strike Gaming. 

Jak sama nazwa wskazuje, to plecak dla graczy. Sprawdźmy zatem, czy tylko gracze 

będą mieli z niego pożytek.

Już pierwszy kontakt  
pozwala poczuć, że producent  
położył duży nacisk na jakość
Wykorzystany do produkcji nylon jest bardzo przyjemny w dotyku i solidny. Plecak 

nie należy do małych. Może zmieścić spokojnie 17-calowy komputer. Jest pojemny 

i smukły. Dzięki temu nie będzie bardzo odstawał nawet po maksymalnym wypeł-

nieniu go ładunkiem. Trzy komory i pięć dodatkowych kieszeni bez trudu zaspokoi 

nasze potrzeby. Część plecaka stykająca się z naszym ciałem jest wykonana z mięk-

kiej oddychającej pianki, a podstawa z mocnego wodoodpornego materiału. Jest 

też uchwyt pozwalający wygodnie domontować plecak do stelażu walizki oraz dwa 

zapinane pasy pozwalające przypiąć coś do plecaka.
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Jeżeli chodzi o design, tu zdania mogą być podzielne. Akcenty kolorystyczne nie 

są zbyt nachalne, a kształty kieszeni są stonowane. Irytować mogą jedynie srebrne 

elementy odblaskowe, ale nie można zarzucić producentowi braku dbałości o nasze 

bezpieczeństwo. Ten plecak nie będzie Wam pasował do garnituru, ale mimo to nie 

wygląda dziecinnie i może się podobać.

Głowna komora  
jest przeznaczona na sprzęt, 
ale nam, użytkownikom smukłych MacBooków przyda się raczej do przechowywa-

nia dokumentów, książek czy nawet segregatora. W drugiej komorze znajdziemy 

dogodne miejsce na nasz komputer. Co prawda producent przewidział to miejsce 

dla klawiatury, ale nie będziemy się tym zbytnio przejmować. Przydałaby się tam 

jeszcze jedna przegroda, do której można wrzucić iPada. Oprócz kieszeni na klawia-

turę/komputer znajdziemy tam bardzo praktyczną kieszonkę z siatki zasuwaną na 

zamek błyskawiczny. Służy do przechowywania przewodów. Doskonały pomysł. 
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Kolejnym patentem jest pasek na rzep przeznaczony dla słuchawek nausznych. 

Ostatnia, przednia komora to segregator pozwalający utrzymać porządek w przeno-

szonych rzeczach. Dwie spore kieszenie, jedna na myszkę lub dysk i druga, mniejsza 

na pamięć USB i długopisy. Dodatkowo spinka na klucze i usztywniany pojemnik na 

okulary. Możemy też wykorzystać dodatkowe dwie boczne kieszonki oraz większą 

naszytą z przodu. Taki pomysł na zawartość plecaka gracza miał producent, ale my 

zagospodarujemy tę przestrzeń wedle naszego uznania. Z pewnością nie można 

narzekać na brak miejsca.

Na koniec warto wspomnieć  
o dwóch bardzo ciekawych  
rozwiązaniach 
zastosowanych w plecaku Targus Strike Gaming. Pierwsza z nich to ukryta kieszeń 

na portfel. Mieści się w dolnej części tyłu plecaka. To bardzo sprytne i przydatne 

rozwiązanie. Druga kieszonka jest ukryta w podstawie plecaka. Mieści się w niej 

jaskrawozielony pokrowiec przeciwdeszczowy (tu znów troska producenta o nasze 

bezpieczeństwo). Targus dał radę, to się naprawdę przydaje.



97TESTY 97TESTY

Targus Strike Gaming  
to plecak nie tylko dla graczy
Docenią go użytkownicy potrzebujący sporo przestrzeni i lubiący porządek w prze-

noszonym ładunku. Dla mnie jest bardzo wygodny. Lubię większe plecaki i dobrze się 

z nimi czuję. Pasy naramienne są miękkie, a zapięcie na mostku dodatkowo popra-

wia komfort użytkowania. Nawet po całym dniu biegania po mieście z Targusem na 

grzbiecie nie czuję się źle. Jest bardzo pojemny. Nie muszę się martwić, że coś mi 

się nie zmieści, a załadowany plecak nie wygląda jak napompowany balon. Spora 

liczba kieszeni daje duże możliwości posiadania „pod ręką” wszystkich najpotrzeb-

niejszych rzeczy, zaś zabezpieczenie przed deszczem daje pewność, że naszym 

drogocennym gadżetom nic się nie stanie. Dodatkowo cena plecaka nie jest zbytnio 

wygórowana i można go zakupić już od 249 złotych. Co ważne, produkt jest objęty 

dożywotnią gwarancją, więc pewniejsze jest to, że prędzej się on nam po prostu 

znudzi, niż zniszczy.

WITRYNA

CE
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YTargus Strike Gaming

od 249,00 zł

www.us.targus.com

 + Solidne wykonanie
 + Wygodny
 + Funkcjonalny

 − Brak kieszonki na tabletNAZWA

CENA

OCENA

https://us.targus.com/products/strike-gaming-17-3-inch-laptop-backpack-tsb900us
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JAK ZOSTAĆ 
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 11
JAROMIR KOPP © Halfpoint

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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Co jakiś czas w systemach, procesorach czy nawet układach do komunikacji odkry-

wane są luki bezpieczeństwa. Czasem są one trywialne i wręcz wstydliwe jak 

zeszłoroczna wpadka z kontem roota bez hasła w macOS, innym razem wyjątko-

wo wyrafinowane. Do tych ostatnich zalicza się niedawno upubliczniony kolejny 

problem z procesorami Intela. Można w nich odkryć za pomocą analizy zużycia 

energii adresy określonych bloków pamięci. Ułatwia to znacznie nieautoryzowany 

dostęp do nich. Skomplikowane, ale ponoć działa. Niezależnie jednak od tego każdy 

błąd, który można wykorzystać do ataku, nie tylko jest niebezpieczny, ale świado-

mość jego istnienia jest po prostu irytująca.

Bezpieczeństwo  
w urządzeniach automatyki
Podczas zajęć, które zdarza mi się prowadzić z  adeptami programowania na 

spotkaniach dla maturzystów organizowanych przez WSB we Wrocławiu, zawsze 

rozmawiamy o bezpieczeństwie mikrokontrolerów i innych urządzeń IoT. A jest 

o czym mówić, bo stosowane są obecnie powszechnie od lampek rowerowych, 

przez żarówki, inteligentne zamki do drzwi, po wszczepiane stymulatory serca. 

Oczywiście nie mogę też o aspekcie bezpieczeństwa zapomnieć w projektowanych 

przez siebie urządzeniach, o których często Wam w tym cyklu opowiadam. I właśnie 

ostatnio zderzyłem się z problemem bezpieczeństwa we własnym systemie.
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A było to tak
Ostatnio zderzyłem się z ograniczeniem systemu transmisji danych stosowanym 

pomiędzy modułami Espressif. Chodzi o ESP-NOW. Jedno urządzenie może się 

komunikować w sposób szyfrowany z dziesięcioma innymi. Jednak jeżeli samo 

pracuje w trybie Access Pointa (nie ma to wpływu na działanie ESP NOW), to jedynie 

z sześcioma urządzeniami. Niestety, jeżeli chcemy korzystać z systemu parowa-

nia (wymiany kluczy szyfrujących) dostarczanego przez ESP, czyli Simple Pairing, 

musimy jedno z urządzeń utrzymywać w rybie SoftAP. Poza zmniejszonym limi-

tem urządzeń dodatkowo powołuje to do życia zupełnie zbędny punkt dostępowy. 

Dlatego z radością zapoznałem się z nie tak dawno wprowadzonym trybem multi-

castingu w ESP-NOW. Dzięki niemu można wysłać nieszyfrowaną wiadomość do 

wszystkich urządzeń, które są w radiowym zasięgu. Wystarczy zaadresować ją na 

MAC FF FF FF FF FF FF.

BroPairing — tak nazwałem własny system parowania urządzeń oparty właśnie na 

broad- czy multicastingu. W dwa dni napisałem kod, w ciągu kilku następnych go 

udoskonaliłem tak, że działa nawet lepiej, a na pewno szybciej niż SimplePairing. 

Dodatkowo wszystkie urządzenia mogą być w trybie „Station”. Podczas tworze-

nia BroPairing dobrze przetestowałem wszelkie sposoby wymiany informacji za 

pomocą ESP-NOW, co okaże się istotne w dalszej części artykułu. Sam system 

działa w uproszczeniu tak: w momencie uruchomienia parowania np. przyciskiem 

na urządzeniach jedno przez ustalony czas zaczyna nasłuchiwać, drugie wysyła 
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„zaczepkę” na wspomniany adres broadcastingu. Wiadomość nie jest szyfrowana. 

Urządzenie nasłuchujące odbiera komunikat parowania, a wraz z nim adres MAC 

nadawcy. Następnie odsyła do nadawcy (bo zna już jego adres) odpowiedź, również 

nieszyfrowaną i zaraz po udanym wysłaniu dodaje nadawcę do swojej listy sparo-

wanych urządzeń z tymczasowym kluczem szyfrującym. Nadawca po odebraniu 

sygnału również dodaje MAC „odbiorcy” do listy znanych urządzeń z tym samym 

kluczem tymczasowym. Zaraz po tym generuje klucz stały, zapamiętuje go i wysyła 

już w sposób „tymczasowo” szyfrowany. Po komunikacie o prawidłowym wysłaniu 

kasuje urządzenie z kluczem tymczasowym, a nowy ustalony zwraca do progra-

mu głównego. Podobnie dzieje się z drugiej strony. Dalej główny program może 

już połączyć w parę urządzenia za pomocą wygenerowanego dla tej pary klucza. 

Prawda, że proste?

Nocne olśnienie
W nocy po zaktualizowaniu prawie wszystkich moich domowych urządzeń w końcu 

do własnego oprogramowania obudził mnie pewien niepokój. Co się stanie, jeżeli 

ktoś zacznie wysyłać komunikaty broadcastingowe, będąc w pobliżu mojego domu? 

Przecież w protokole ESP-NOW nie ma możliwości sprawdzenia, czy wiadomość 

nadeszła zaszyfrowana lub nie, ani czy komunikat był nadany docelowo, czy na 
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ogólny adres broadcastingu. Oczywiście można sprawdzić, czy nadawca jest na 

liście sparowanych urządzeń, jednak MAC bardzo łatwo się podmienia. Wystarczy, 

że atakujący pozna jeden z adresów, a jest to łatwe. Nawet nie znając klucza szyfru-

jącego dla danej pary, może nadać komunikat broadcastingowy, a moje urządzenie 

odbierze go i będzie usiłowało wykonać! No i już do rana nie mogłem spać.

Sprawdziłem kilka razy, czy nie ma metody rozpoznania rodzaju komunikatu lub 

choć tego, czy jest szyfrowany. Niestety o tym fachowcy z Espressif nie pomyśleli. 

Musiałem wziąć sprawę w swoje ręce.

Pierwszym pomysłem  
było dodatkowe szyfrowanie
 już w warstwie aplikacji na urządzeniach. Jednak choć ESP8266 ma całkiem sporą 

moc i możliwości, to nie chciałem nadmiernie go obciążać. Dodatkowo miałem poczu-

cie zakończenia tego etapu prac i nie chciałem już się przemęczać. Zastosowałem 

prostszą, ale sprawdzoną metodę. Aby rozpoznać, czy nadawca jest „swój” czy 

„obcy”, dodaję do wiadomości kilka znaków znanych tylko sparowanym urządze-

niom, niepowtarzalnym tak jak klucz szyfrujący dla każdej pary. Intruz nie będzie 

znać tego kodu. Teraz podczas odbierania wiadomości funkcja najpierw sprawdza, 

czy nadawca jest na pewno na liście sparowanych urządzeń, co jak napisałem, 

można jednak obejść. W kolejnym kroku kontroluje, czy kod dołączony do transmi-

sji zgadza się z ustalonym podczas parowania. Dopiero potem kieruje komendą do 

wykonania.
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Jeszcze o parowaniu
Większość urządzeń IoT bezpieczeństwo łączenia w pary opiera na fizycznym 

dostępie do nich. Np. taką żarówkę Ikea z pilotem paruje się, wciskając w pilo-

cie przycisk parowania i zbliżając go do żarówki. Podobnie jest to zrobione teraz 

u mnie. W urządzeniach, które łączymy, np. we włączniku i pilocie nim sterującym, 

należy włączyć funkcję parowania. Nasłuch aktywuje się na 10 sekund i w tym 

czasie drugie urządzenie musi wysłać komunikat rozpoczynający proces. Podobnie 

podczas parowania z bramką. W tego typu zastosowaniach uważa się taki sposób 

za wystarczająco bezpieczny.

Trochę inaczej wygląda  
proces parowania Philips Hue
W aplikacji możemy zobaczyć żarówki dostępne w danej lokalizacji. Do ich sparo-

wania potrzeby jest indywidualny kod z instrukcji. Podobny sposób parowania 

chcę jako opcję wprowadzić również w swoich urządzeniach. Jest to zdecydowanie 

wygodniejsze, jeżeli zostaną gdzieś wbudowane.

HomeKit też stosuje kody indywidualne dla każdego egzemplarza urządzenia. 

Znajdują się one zazwyczaj na sprzęcie lub w instrukcji. Można również jak w most-

ku Ikea Tradfri stosować dynamiczny kod generowany w aplikacji.
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Po przetestowaniu  
zmian w protokole transmisji 
musiałem ponownie wgrać nowe oprogramowanie w moje urządzenia. Niestety 

część z nich jest już wbudowana, więc biedny MacBook Air musiał trochę wycier-

pieć. Przy okazji okazało się, że jego bateria jest już na wykończeniu. Wyłączył się 

biedaczek, gdy zmarzł, choć było 6°C.

Jak widzicie, koniecznie będę  
musiał opracować aktualizację 
oprogramowania OTA w urządzeniach. Jest to o tyle trudne, że nie łączą się one 

z siecią. Firmware musi zostać przesłany za pomocą ESP-NOW. Na szczęście mój 

mostek HomeKit radzi sobie z aktualizacją przez Wi-Fi bez problemów.

Teraz z przerażeniem będę oczekiwał Waszych uwag co do potencjalnych niebez-

pieczeństw w urządzeniach SmartHome. Pamiętajcie, że nawet wyłączenie światła 

może być groźne, na przykład gdy znosicie butlę wina do ciemnej piwnicy.
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JAK POBRAĆ WSZYSTKIE 
ZDJĘCIA Z ICLOUD 
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Płacisz Apple za dostęp  
do większej przestrzeni iCloud?
Pewnie tak, ponieważ większość danych, jakie masz tam zapisane, to zdjęcia. Jeśli 

tak, to spieszę z poradą, jak łatwo odchudzić nasz wirtualny dysk. Oto sposób na 

łatwą archiwizację naszych zdjęć z iCloud. Wierzę, że dzięki temu będziecie mogli 

zaoszczędzić kilka złotych na miesięcznym abonamencie.

Jednym ze sposobów  
na rozwiązanie problemu 
brakującego miejsca jest pobranie kopii zdjęć na dysk Twojego komputera. Możesz 

to zrobić, logując się do iCloud.com. Nie myśl, że sprawa jest tak banalnie prosta. 

Apple się na to przygotowało. Pozwala Ci komfortowo pobrać tylko kilka lub kilka-

naście zdjęć. Wszystko dlatego, że każde z nich należy przed pobraniem zaznaczyć. 

Klikanie kilku tysięcy fotografii mogłoby zająć mnóstwo czasu.
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Jeśli nie chcesz zajmować się  
pobieraniem pojedynczych ujęć 
— jest na to inny sposób. Możesz ściągnąć je wszystkie z serwerów Apple. Wystarczy,  

że zalogujesz się za pomocą swojego Apple ID na stronie privacy.apple.com.

Następnie kliknij w sekcji Pobierz swoje dane link „Poproś o swoje dane”. W kolej-

nym kroku wybierz z wszystkich możliwych opcji do pobrania z iCloud — Zdjęcia. 

Teraz pozostało tylko zdecydować się, jakiej wielkości paczki z danymi otrzymasz 

do pobrania. Im więcej zdjęć, tym więcej linków do pobrania, więc warto zdecydo-

wać się na optymalny wariant.

Po dokonaniu wyboru na ekranie ukaże się potwierdzenie zleconego zadania. 

Dodatkowe potwierdzenie otrzymasz mailem. Teraz jedynie musisz się uzbroić 

w cierpliwość i poczekać na maila od Apple z linkiem do strony z Twoimi fotografia-

mi, skąd możesz je wygodnie pobrać na dysk Twojego komputera. Z reguły proces 

ten trwa około 2 dni robocze/

Teraz możesz się cieszyć kopią swoich zdjęć i zacząć zapełniać pamięć swojego 

iPhone’a oraz iPada na nowo.

https://privacy.apple.com
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