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Wstęp

We wrześniu 2016 roku kupiłem moje pierwsze urządzenie z sym-
bolem nadgryzionego jabłka - MacBooka Pro 13”. Nigdy nie byłem 
zwolennikiem tej firmy, ale chciałem zobaczyć, jak to jest mieć maka. 
Bo  co  innego słyszeć „ochy” i  „achy” nawiedzonych fanów oraz same 
zarzuty przeciwników a co innego sprawdzić samemu.

Mój wybór MacBooka był jak najbardziej świadomy. Od samego po-
czątku wiedziałem też, że nie będzie to mój główny komputer do pracy, 
raczej zajebiście droga maszyna do pisania i przeglądania internetu. 
Nie zamierzałem zmieniać ponad 20-letnich przyzwyczajeń z Window-
sa (cokolwiek by na ten temat nie mówili fanatycy Apple). Nie chcia-
łem też od nowa uczyć się filozofii nowych programów, które być może 
ogólnie spełniają te same funkcje co na PC, ale jednak działają inaczej. 
A  drastyczny spadek efektywności pracy związany z  koniecznością 
zmiany przyzwyczajeń jest niepożądany.

Może właśnie dzięki takiemu podejściu jestem w stanie bezstron-
nie zaprezentować sprzęt tym, którzy się zastanawiają nad jego kup-
nem. Bo nie jest on ani lepszy ani gorszy, po prostu inny. A jego przy-
datność zależy od tego, do czego jest używany i jakie cechy są dla nas 
istotne. Wbrew temu, co usiłują wmówić Makfani, nie jest on do wszyst-
kiego i nie w każdej sytuacji sprawdzi się lepiej.

Od samego początku mojej przygody z MacBookiem prowadziłem 
bloga o nazwie Makowiec, na  łamach którego opisywałem perypetie 
z  urządzeniem, które poznawałem. Dzięki temu czytelnicy mogli go 
poznawać wraz ze  mną. Z  pewnością nie był skierowany do  starych 
wyjadaczy i fanatyków Apple.

Pół roku później blog umarł śmiercią naturalną. Skończyły mi 
się tematy. Komputer poznałem, oprogramowanie dopasowałem pod 
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swoje potrzeby, zaczęło się zwyczajne użytkowanie i  w  zasadzie nie 
było już o  czym pisać. Niedawno bloga skasowałem a  najważniejsze 
wpisy zebrałem w niniejszym e-booku. Część została w pierwotnej for-
mie, część trochę zaktualizowałem, żeby całość nabrała spójności.

Mam nadzieję, że paru osobom się przyda. Będzie mi też niezmier-
nie miło, jeśli zostawicie parę komentarzy na moim blogu we wpisie: 
Pozostałości po Makowcu.

https://kidaj.ad3.eu/pozostalosci_po_makowcu.html
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Mój pierwszy MacBook?

Czterdziestka na karku to najlepszy czas na rozpoczęcie kryzysu 
wieku średniego. Każdy przechodzi go inaczej. Jedni kupują Harleye 
(czasami nawet się na nich zabijają), inni rozwodzą się z żonami i wy-
rywają młode laski an Ferrari, jeszcze inni wpadają w depresję i zaczy-
nają pić. U mnie Harley i Ferrari odpadają, bo nie umiem jeździć i nie 
mam nawet prawa jazdy. Kochanki nie szukam, bo kocham swoją żonę 
i córkę a wpadać w depresję mi się zwyczajnie nie chce. Piję mniej wię-
cej tyle co zwykle czyli zazwyczaj kilka piwek w weekend.

Padło więc na MacBooka.
Trudno w  to  uwierzyć, co? Ja, wieloletni użytkownik Windowsa 

i raczej antyfan urządzeń od Apple, chociaż jakimś totalnym wrogiem 
też nie jestem. Ale cóż mogę powiedzieć? Zdarza się.

Już od samego rana byłem nakręcony po otrzymaniu SMSa z DHL 
z  informacją, że kurier jest już w  drodze. Ostatni raz czułem się tak 
ponad 20 lat temu, gdy czekałem na mój pierwszy program na Atari-65 
(kasetę z programem zanosiłem do domu jak najcenniejszą relikwię).

Jednak pierwszy kurier, jaki się pojawił o  mało co  nie dostał 
w ucho, bo przyniósł zamówione przez żonę ubranka dla młodej. Z tru-
dem się powstrzymałem.

Na szczęście drugi był już ten właściwy i tym razem musiałem się 
powstrzymać, żeby go nie ucałować.

Oczywiście tego dnia pracy już nie było. Tylko zabawa, zabawa 
i zabawa. Tak samo, jak kiedyś klockami LEGO, które dostałem na ko-
munię.
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Po co mi to w ogóle?

Od tego należałoby zacząć. Tym bardziej, że żona to samo pytanie 
zadaje mi co jakiś czas. Warto by jej jakoś sensownie odpowiedzieć.

Do pracy na pewno nie. Od tego mam wypasionego PC (kupionego 
niedawno za ułamek ceny Macbooka) z dużym monitorem, wygodną 
myszką i klawiaturą, gdzie każdy klawisz jest na swoim miejscu. Do za-
bawy raczej też nie, chociaż w sumie zależy co kto rozumie przez zaba-
wę. Oglądanie filmów i  internetu? Wolę czytać książki. Kurcze, zaraz 
dojdę do wniosku, że faktycznie wypieprzyłem masę kasy na coś, co mi 
w ogóle nie jest potrzebne. Tylko nie mówcie żonie bo zaraz zacznie ję-
czeć, że lepiej było kupić nowe meble.
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Większa mobilność

Z natury jestem raczej mało towarzyski i odkąd pamiętam (a pa-
miętam szkołę podstawową), zawsze chciałem pracować w domu. Po la-
tach bujania się po różnych agencjach, w końcu wylądowałem u siebie 
i byłem szczęśliwy przez całe 7 lat. W sumie wciąż jestem. Odpowiada 
mi zamknięcie się w czterech ścianach i do popołudnia nic mnie nie 
rozprasza. Potem wraca z przedszkola córka.

Ale jakiś czas temu coś mi się poprzestawiało i  czasami mam 
ochotę wyjść do ludzi i robię to przy każdej okazji. Głównie wieczorami 
na konkretne spotkania. Czasami jednak mam ciśnienie popracować 
w  całkiem innym miejscu np. biurze coworkingowym. Dużego kom-
putera tam nie wezmę, bo nie zamierzam się przeprowadzać na stałe 
tylko sporadycznie od czasu do czasu zmienić otoczenie. Rozwiązanie 
narzuca się samo.

Miałem już kiedyś laptopa

Dawno temu miałem całkiem wypasionego Asusa, który miał za-
stąpić mój duży, domowy komputer. Po  kilku tygodniach doszedłem 
do wniosku, że jednak nie. Przez kolejne lata stał się mobilnym centrum 
rozrywki, potem oddałem go kumplowi za przysłowiowe piwo. Tak więc 
w moim przypadku laptop to tylko uzupełnienie, właśnie w celu zwięk-
szenia mobilności, np. prezentacji u  klienta czy podłubania czegoś 
w kawiarni. Klawiatura co prawda mniej wygodna, ale od biedy można 
napisać kawałek tekstu lub przygotować ofertę. Kwestia tylko znalezie-
nia jednego dnia, żeby trochę olać stałe zlecenia graficzne.
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Dlaczego Mak?

W sumie to tylko chęć spróbowania czegoś innego i  trochę nad-
miarowej kasy. Poza tym tyle osób chwaliło sobie maki, że postanowi-
łem samemu sprawdzić, ile w tym prawdy. No bo czemu nie?

No i już wiem, że jednak nie. Kiedyś Apple był synonimem perfek-
cyjności i niezawodności tak w kwestii sprzętu jak i oprogramowania. 
Dzisiaj większość różnic już się zatarła. Podzespoły są wszędzie takie 
same, systemy operacyjne jakościowo się wyrównały a  jeśli chodzi 
o  przyjazność, to  Windows jest moim zdaniem lepszy (duży wpływ 
ma na to przyzwyczajenie ale nie tylko), ale jeszcze o tym napiszę. Pod 
Windowsem mam komplet ulubionych programów kompletowanych 
przez lata. W dodatku PC-ty (stacjonarne, nie laptopy) bardzo łatwo roz-
budowywać część po  części. Maki są dosyć hermetycznymi urządze-
niami. No i ta chora (z punktu widzenia klientów) polityka zmuszająca 
do wydawania kasy na złącza, adaptery, przejściówki i inne pierdoły.

Nie oszukujmy się, dla większości (w  tym dla mnie) Apple jest 
głównie przedmiotem lansu. Bo  jak pójdę z  MacBookiem do  klienta 
to z miejsca mam +100 do zajebistości :)

Do kupna podszedłem systematycznie

Najpierw określiłem potrzebne parametry, budżet i inne pierdoły. 
Potem rozpocząłem poszukiwania a w arkuszu kalkulacyjnym doko-
nywałem porównywania. Byłem nawet bardzo bliski kupienia HP albo 
Lenovo, ale ostatecznie doszedłem do wniosku, że na stare lata potrze-
buję trochę odmiany.

Tu też kilka miesięcy zajął mi wybór najbardziej optymalnej kon-
figuracji. Nie sztuka wydać masę kasy na najlepszy sprzęt, sztuką jest 
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w najlepszej cenie wybrać to, co będzie naprawdę potrzebne. Tym bar-
dziej że nie mam nieograniczonych funduszy.

Początkowo przymierzałem się do MacBooka AIR, ale koniec koń-
ców doszedłem do wniosku, że to trochę za słabe. A ja jednak czasami 
poza edytorem i Safari potrzebuję odpalić Photoshopa czy Ilustratora. 
Zdecydowałem się więc na  model PRO. Niektórzy podobno montują 
na nim filmy w Final Cut Pro.

Ostatecznie padło na 13”, I5, 16GB RAM i 256GB SSD. Sam sprzęt za-
mówiłem w  sklepie Kilojabłek (kilojablek.pl), gdzie cena była najko-
rzystniejsza i naprawdę niska w porównaniu z innymi sklepami. Mam 
nadzieję, że nie kosztem awaryjności i ewentualnego serwisu.

Pierwsze wrażenia

Prawie pół nocy z  piątku na  sobotę spędziłem na  poznawaniu 
blasków i cieni nowego urządzenia. Żona jednak nie podarowała i ze-
rwała mnie skoro świt. Po całym tygodniu pracy będzie to chyba jeden 
z cięższych weekendów...

Co do komputera to mam mieszane uczucia. Z jednej strony kil-
ka rozwiązań jest fajnych i zaczynam się do nich przyzwyczajać, inne 
wołają o pomstę do nieba i nie wiem czy uda mi się do nich przekonać. 
Tym bardziej, że równolegle wciąż będę pracował na dużym PC.

Na  pewno świetna jest obudowa. Mimo że metalowa, jest lekka, 
poręczna i przede wszystkim wytrzymała. Komputer jest chyba o po-
łowę lżejszy od  plastikowego HP żony. Bateria trzyma bardzo długo 
i nawet jeśli mam 12% naładowania, to jeden film spokojnie obejrzę. 
Bardzo zoptymalizowano chłodzenie. Przez rok użytkowania myśla-
łem, że w ogóle nie mam wiatraczka, dopiero niedawno mi się włączył, 
kiedy naprawdę ostro pocisnąłem z obciążeniem.

http://kilojablek.pl
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Zajebisty jest touchpad. Aż cud, że przez tyle lat inne laptopy nic 
w nim nie zmieniły. Początkowo nie mogłem go opanować, ale pomo-
gły tutoriale schowane w opcjach urządzenia. Polecam zerknąć. Gesty 
dwu, trzy i czteropalcowe są genialne! Możliwość klikania w dowolnym 
miejscu jest wręcz zajebista. Dokładność wręcz powalająca! W dwa dni 
go opanowałem, po tygodniu wszedł mi w nawyk. Do tego stopnia, że 
jak dzisiaj siadłem przy laptopie żony, to bez myszy ani rusz. Na jej to-
uchpadzie nie da się nic zrobić.

Za to klawiatura to dla mnie pomyłka. Rozdzielono klawisz CTRL 
na  dwa: CTRL i  CMD, część standardowych funkcji robi się z  jednym, 
część z  drugim - można się pogubić. Zwłaszcza w  programach, które 
mają swoje wersje na PC (np. Photoshop) bardzo się to myli. Prawy ALT 
jest odsunięty od spacji i przez długi czas zamiast „ż” cofałem ostat-
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nią operację najczęściej kasując spory fragment wpisywanego tekstu. 
Do  tego polecam użyć programu Karabiner (pqrs.org/osx/karabiner), 
z którego korzystam do dziś. Brak klawiszy INSERT i DELETE i trzeba 
używać kombinacji, żeby uzyskać odpowiedni efekt. Najgorsze, że w za-
leżności od programu DELETE uzyskuje się z różnymi kombinacjami. 
Zazwyczaj z klawiszem CMD, ale podczas edycji jest to Fn. I proszę nie 
wciskać kitu, że nie ma miejsca na ten klawisz, bo na laptopach konku-
rencji jako się znalazło.

Sam system też bywa mało intuicyjny. I to bzdura, że jest lepszy 
od Windowsa tylko dlatego, że to Apple. Pod wieloma względami jed-
nak nie jest. ENTER w  Finderze nie służy do uruchamiania aplikacji 
tylko do zmiany nazwy plików - to chyba najdurniejszy pomysł, bo jak 
często zmienia się nazwy plików a  jak często uruchamia programy? 
Skróty globalne mają priorytet nad programowymi, co jest o tyle dziw-
ne, że np. Sublime jest programem Makowym a wielu ważnych i pod-
stawowych funkcji nie mogę użyć z klawiatury i musiałem pozmieniać 
to w plikach konfiguracyjnych. Nie bardzo rozumiem sposób zamyka-
nia programów. Część zamyka się klasycznie klikając w „x”, w innych 
zamyka się tylko okno a  aplikacja wciąż działa dopóki nie zamknie 
się jej kombinacją CMD+Q. Może jest w tym głębszy sens, ale ja go nie 
widzę. Chociażby przez ten brak spójności.

Brakuje mi podstawowych programów. Nie ma np. kodeków i do-
brego playera z wyświetlaniem napisów. Pod Windowsa mam ulubioną 
paczkę K-lite Codec Pack i BestPlayer. Tutaj tego nie ma. Rozumiem, że 
na  Makach jedynie słusznymi formatami są MOV i  MP4. Ostatecznie 
skończyło się na VLC Playerze (www.videolan.org/vlc), chociaż bardzo 
go nie lubię. A podobno na Maka jest podobo tyle doskonałego softu...

https://pqrs.org/osx/karabiner
https://www.videolan.org/vlc/download-macosx.pl.html
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Zainstalowałem pakiet Adobe CS6

Dawno, dawno temu, kiedy kupowałem ostatni pakiet Adobe 
na własność czyli CS6 design & web premium, dostałem dwa klucze re-
jestracyjne - na Windowsa i na Maca. Wtedy nawet przez myśl mi nie 
przeszło, że kiedykolwiek przyda mi się ten drugi. Ale, jak widać, różne 
rzeczy się przytrafiają.

Zastanawiałem się, jak to będzie z aktywacją, bo teoretycznie była 
to licencja jednostanowiskowa. Czy żebym mógł pracować na drugim 
komputerze, będę musiał za każdym razem pakiet aktywować i dezak-
tywować?

Chociaż w sumie z tą aktywacją to śmieszna sprawa. Kilka tygodni 
temu całkowicie zmieniałem mojego dużego PC. Została tylko karta gra-
ficzna i  jeden dysk. Nawet system stawiałem od zera, bo nie chciałem 
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mieć jakichś zbędnych i niepotrzebnych sterowników. I wiecie co? Cho-
ciaż przed reinstalacją zdezaktywowałem pakiet, to po instalacji nowe-
go systemu nie musiałem go aktywować. Ciekawe... No ale OK, podobno 
Adobe zapisuje sobie coś tam na dysku w nieużywanych obszarach.

Ale jeszcze ciekawsze jest to, że po  zainstalowaniu pakietu 
na MacBooku też nie musiałem go aktywować. Super! Co prawda nie 
spodziewam się, żebym bardzo pracował na laptopie, ale zawsze może 
zdarzyć się konieczność dłubnięcia czegoś na szybko. Zwłaszcza na ple-
nerze fotograficznym w Rumunii...

Znowu wkurza mnie to  rozdzielenie klawiszy na  CTRL i  CMD. 
W windowsowym Photoshopie miałem wciśnięty CTRL i bez puszczania 
przełączałem wczytane zdjęcia (TAB) i powiększałem/pomniejszałem 
(+/-). Tutaj za każdym razem muszę zmieniać CTRL na CMD i z powro-
tem. Nikt mnie nie przekona, że to jest prostsze i bardziej intuicyjne. 
Chyba tylko masochista albo zaślepiony fan Apple może to polubić.
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O złączach

Nieapplowi znajomi pytają mnie, jakie to  złącza ma mój nowy 
nabytek i  czy obsłuży wszystkie peryferia. Czy obsłuży to  nie wiem, 
bo wszystkich nie testowałem a sam mam tylko drukarkę, skaner i kil-
ka aparatów. Te działają poprawnie.

Jakie złącza mam w moim MakBooku Pro 13”?
• Zasilanie (magsafe) - świetny patent, aż dziwne, że nikt inny 

na to nie wpadł. Niestety w najnowszych MacBookach został usu-
nięty. Cieszę się, że udało mi się załapać na wcześniejszy model.

• 2 x Thunderbolt - podobno rewelacyjna technologia, szkoda, że za-
mknięta głównie w  środowisku Apple. Żeby wykorzystać złącze, 
będę musiał wejść głębiej w urządzenia Apple albo kupić nietanią 
przejściówkę. Wolałbym w to miejsce jednak USB 3.1.

• 2 x USB 3.0
• HDMI
• Czytnik kart SD
• Minijack
• 2 x Mikrofon (stereo)

Jak na moje potrzeby to wszystko wystarczy. Jeśli ktoś potrzebu-
je więcej wyjść USB, to bez huba się nie obejdzie. Edit: najnowsze wer-
sje MBP nie mają już klasycznych złącz USB tylko te nowe USB-C. Ma 
to swoje zalety i wady, ale jeszcze o tym napiszę.
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Podłączyłem myszkę Logitech

Zastanawiałem się, czy można podłączyć zwykłą (nie dedykowa-
ną Apple) myszkę Logitecha do MacBooka. Prawdziwy Makfan nawet 
o tym nie pomyśli, bo przecież wszystko musi mieć na obudowie nad-
gryzione jabłko. Na szczęście dla normalnych ludzi nie musi.

Używam myszek bezprzewodowych Logitech zgodnych z techno-
logią Unifying. To świetne rozwiązanie, bo na tym samym odbiorni-
ku USB mogę mieć kilka urządzeń nie zapychając złącz w komputerze. 
Na codzień używam jeszcze klawiatury. Każde urządzenie dostarcza-
ne jest z własnym odbiornikiem, ale oczywiście używa się tylko jedne-
go, wspólnego. Może więc dojść do takiej sytuacji, że np. kilka myszek 
działa jednocześnie na tym samym komputerze. U mnie też tak było, 
co doprowadziło do kilku śmiesznych sytuacji.

W odróżnieniu od Windowsa, macOS nie informuje o podłączeniu 
nowego urządzenia. Makfan powie, że to wygoda, ja powiem, że raczej 
lipa, bo  nie mam pojęcia czy urządzenie zostało rozpoznane, czy są 
jakieś problemy a jeśli tak, to jakie. No bo włożyłem odbiornik myszy 
i nic. Wymieniłem w gryzoniu baterie  i... też nic.

W odróżnieniu od Windowsa, macOS nie informuje 
o podłączeniu nowego urządzenia.

Pogrzebałem w  internecie i  pobrałem plik do  parowania urzą-
dzeń i  odbiorników Unifying (support.logitech.com/en_us/product/
unifying).

Uruchomiłem aplikację, ale ta nie rozpoznała myszy. Przy okazji 
zauważyłem, że sam gryzoń jednak działa, bo kursor na włączonym PC 
pięknie reagował. A więc myszka była sparowana z tamtym odbiorni-

http://support.logitech.com/en_us/product/unifying
http://support.logitech.com/en_us/product/unifying
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kiem i należało więc najpierw zerwać parowanie, co zrobiłem tą samą 
aplikacją tylko w  wersji na  Windowsa. To  akurat logiczne, bo  byłoby 
słabo, gdybym jedną myszą jednocześnie obsługiwał dwa komputery.

Na koniec zostało więc sparowanie myszy z MacBookiem i teraz 
już wszystko ładnie zadziałało. Jeśli kółko przewijania działa wam 
w drugą stronę niż na Windowsie, odhaczcie opcję Kierunek przewija-
nia myszy w Preferencjach systemowych, bo Apple inaczej interpretuje 
„naturalny” niż Microsoft. Niestety ta opcja jest nierozerwalnie połą-
czona z analogiczną opcją touchpada i nie da się ich ustawić niezależ-
nie. Dlatego lepiej pobrać małą apkę Scroll Reverser (pilotmoon.com/
scrollreverser), który odwraca kółko tylko w  myszy, gładzik pozosta-
wiając bez zmian.

https://pilotmoon.com/scrollreverser
https://pilotmoon.com/scrollreverser
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Problemy z klientem poczty

Swego czasu to raczej moja poczta miała problemy ze mną jako 
swoim klientem. Zdarzyło się bowiem, że oczekiwałem bardzo ważnej 
przesyłki a listonosz frywolnie wrzucił do skrzynki awizo, że mnie nie 
zastał w domu, tylko dlatego, że nie chciało mu się zadzwonić domo-
fonem, żeby sprawdzić. Popędziłem więc na pocztę, gdzie się okazało, 
że przesyłka owszem, leży i czeka, ale nie mogą mi jej wydać, dopóki 
listonosz nie wróci z terenu, więc nie wcześniej niż wieczorem. Czyli 
nie dość, że sk... nie wziął mojej paczki, to  jeszcze ja muszę na  niego 
czekać, bo „nie raczył mnie zastać”. Opieprzyłem ich wszystkich równo 
do trzeciego pokolenia wstecz i od tamtej pory wszystkie przesyłki (na-
wet dosyć spore) dochodziły do domu. Przynajmniej dopóki nie zmie-
nił się listonosz...

Ale nie o tym chciałem.
Systemowy program Mail może nie jest najgorszy, ale jak więk-

szość aplikacji Applowych, ma bardzo mało możliwości w  ustawie-
niach i nie pozwala na przykład zmienić typu konta z IMAP na POP3. 
Trzeba najpierw je skasować i założyć od nowa. Co więcej, w przypad-
ku Gmaila w  ogóle, nawet podczas zakładania, nie mam możliwości 
wybrania POP3. Może typowy Makjuzer nie ma takich potrzeb, ale ja 
się przecież do nich nie zaliczam. W każdym razie teoria, jakoby Apple 
lepiej wiedziało, czego potrzebują użytkownicy, nie jest wyssana z pal-
ca. Dziwnie mi to przypomina podejście obecnej partii rządzącej odno-
śnie potrzeb rodaków.

Poza tym nie wiem, jak to  się dzieje, ale wszystkie skasowane 
e-maile i tak się potem pojawiają, gdy odpalam pocztę na dużym kom-
puterze. Czyli wychodzi na  to, że nic nie jest usuwane z  serwera ani 
nawet oznaczane jako usunięte. Lipa panie, lipa...
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Nie pozostało mi nic innego jak poszukać lepszego programu 
do  obsługi e-maili. Okazało się, że to  jednak nie jest takie proste. 
Po przejrzeniu kilkunastu gównianych aplikacji (wiem, że tym stwier-
dzeniem obrażam Makfanów, którzy uważają, że na ten komputer nie 
ma gównianych aplikacji) doszedłem do wniosku, że trzeba będzie za-
inwestować w bardzo chwalony Airmail (airmailapp.com). Póki co je-
stem z niego zadowolony, chociaż testowa wersja beta (rink.hockeyapp.
net/recruit/32ae0ef725bd451f97ea05260dfa0f28) działa jakby trochę 
lepiej np. powiadamia dźwiękowo o nowej wiadomości. Płatna, mimo 
odpowiednich ustawień, tego nie robi.

http://airmailapp.com
https://rink.hockeyapp.net/recruit/32ae0ef725bd451f97ea05260dfa0f28
https://rink.hockeyapp.net/recruit/32ae0ef725bd451f97ea05260dfa0f28
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Przydatne rzeczy dla początkujących

Mam nadzieję, że nie jestem jedynym, który kupił Macbooka z wy-
rachowania a  nie fanatyzmu i  ślepej miłości do  Apple. Z  pewnością 
wiele osób może mieć podobne problemy, więc na bieżąco będę się dzie-
lił nowymi doświadczeniami.

Jeśli wkurza Cię, że na każdym podpiętym urządzeniu (np. pendri-
ve) zapisuje się plik .DS_store zawierający właściwości danego folderu, 
wpisz w terminalu:
defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores TRUE

Niestety nie działa to  na  wiele innych plików, które ZAWSZE za-
śmiecają każdego dołączone urządzenie. Jeśli ktoś zna na  to  sposób, 
to  proszę o  informację, jak to  wyłączyć. Jest to  strasznie wkurzające, 
gdy za każdym razem zapisuje się kilkadziesiąt plików i folderów. W sa-
mym folderze .Spotlight-V100 mam 58 plików na prawie 1MB.

MacOS ZAWSZE zaśmieci swoimi plikami 
każde dołączone urządzenie.

Jeśli potrzebujesz czasami użyć klawiatury numerycznej, pobierz 
program o  nazwie Numlock (www.denvog.com/app/numlock), który 
pozwoli Ci ją zasymulować. Jeśli jeszcze umiesz go zmusić do  współ-
pracy, to daj mi znać, jak to zrobiłeś. Mi się do dziś nie udało.

Od samego początku mam problem z  trafieniem w  prawy ALT 
podczas wpisywania polskich liter i kiedyś często zamiast wpisać „ż” 
cofałem sobie spory kawałek tekstu i zanim się zorientowałem, nad-
pisywałem kolejnymi słowami. Karabiner (pqrs.org/osx/karabiner) 
pozwala zamienić dowolne klawisze na dowolne inne. Jako, że nie uży-
wam prawego CMD, oba zamieniłem na ALT.

http://www.denvog.com/app/numlock
https://pqrs.org/osx/karabiner
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MacOS ma zajebiście fajną rzecz, mianowicie obsługę słow-
ników bezpośrednio w  systemie a  nie tylko edytorach tekstów 
np. sWriterze z  Libre Office. Jeśli do  tego dorzucić Odwieszacz 
(pym.uce.pl/downloads/odwieszacz-znakow), który pozwala na  za-
panowanie nad wiszącymi spójnikami i  twardymi spacjami, to  już 
w ogóle cud miód i orzeszki. Niestety program nie działa w tle podczas 
pisania, ale dodaje się do menu większości edytorów i posiada własny 
skrót klawiszowy, więc jego uruchomienie to kwestia kilku kliknięć.

http://pym.uce.pl/downloads/odwieszacz-znakow
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Czy Maki są lepsze?

Makfani twierdzą, że produkty Apple pod każdym względem są 
lepsze (częściowo się zgadzam). Makosceptycy natomiast uważają, że 
pod każdym względem są droższe (zgadzam się w 100%) i w tej samej 
cenie można kupić dużo bardziej wypasiony sprzęt pod Windowsa. Ja 
uważam, że jak wszystko inne, Maki mają swoje wady i zalety i pod jed-
nym względem są lepsze, pod innym są gorsze.

Na pewno są ładniejsze. W tych kształtach naprawdę łatwo się za-
kochać. Touchpad pierwsza klasa, dźwięk jak na laptop - rewelacyjny 
a na pewno mocny. O Retinie nawet nie trzeba wspominać. Wygląd sys-
temu zaprojektowany przez grafika a nie programistę. Tu bardzo ne-
gatywnie zaskakuje Windows. Ładną Siódemkę zamienili na  totalne 
gówno w kolejnych wersjach.

Hermetyczność sprzętu i softu Apple jednak rozczarowuje. Osobi-
ście lubię mieć pełną kontrolę nad wszystkim i móc dostosować kom-
puter do swoich potrzeb i przyzwyczajeń. Tutaj tego nie mam. I chociaż 
ideą Apple jest teoretycznie prostota obsługi, to moim zdaniem wcale 
tak nie jest. Możliwe, że osoby zupełnie zielone w komputerach szyb-
ciej się odnajdą w macOS niż Windowsie, to już ktoś bardziej w tema-
cie dostrzega pewne braki i ograniczenia. A próby ich obejścia są dużo 
trudniejsze. Dawno temu miałem na laptopie Linuxa. Chociaż ogólnie 
jest to system naprawdę trudny, to jednak dużo szybciej dostosowałem 
go do swoich potrzeb i przyzwyczajeń.

Brak jakiegokolwiek powiadamiania o  podpięciu nowych urzą-
dzeń, brak klawiatury numerycznej a do jej symulowania potrzebna 
dodatkowa aplikacja. W sumie można dokupić zewnętrzną klawiatu-
rę, ale to chyba taka polityka Apple. Dać minimum albo jeszcze mniej 
i kazać płacić za każdy dodatek, który inni mają w standardzie. Słabo.
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Wizja Jobsa?

Znajomi mi mówią, żebym nie marudził na  inną filozofię dzia-
łania i dał się ponieść „wizji Jobsa”. Ale czy ci znajomi wiedzą, że w wi-
zji Jobsa nie było miejsca na klawisze kursora ani funkcyjne? Od tego 
wszystkiego miała być mysz. Wyobrażacie sobie pracę na takiej klawia-
turze? Gdy piszecie tekst i do każdej poprawki musicie machać myszą 
lub smyrać touchpada jak szaleni?

Proponuję więc wydłubanie „zbędnych” klawiszy tak jak to zrobił 
Jobs, kiedy jeden ze studentów poprosił go o podpisanie się na klawia-
turze: Steve Jobs - człowiek wart zapamiętania.
(pcformat.pl/Steve-Jobs---czlowiek-wart-zapamietania,a,4179,strona,2)

http://www.pcformat.pl/Steve-Jobs---czlowiek-wart-zapamietania,a,4179,strona,2
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Managery plików

Odkąd mam Macbooka, nie ma dnia, żeby Makfani nie przeko-
nywali mnie, że muszę zmienić przyzwyczajenia, bo wszystko co win-
dowsowe jest złe a wszystko co applowe jest dobre. Pieprzyć ich.

To, że kupiłem Maka, nie znaczy, że podzielam ich zdanie. Korzy-
stanie z managera plików to nie windowsowe przyzwyczajenia tylko 
zwykłe przyspieszenie pracy. A  Total Commander jest bez wątpienia 
najlepszym programem w tej kategorii i aż dziwne, że do tej pory wciąż 
nie powstał na macOS.

Okazuje się jednak, że nie tylko ja mam takie zdanie, bo jednak 
trochę tych managerów na Maka jest. A w opisach i recenzjach porów-
nywane są właśnie do Total Commandera. Poniżej przedstawię kilka, 
moim zdaniem najbardziej wartych uwagi.

• Forklift (www.binarynights.com) - trial, pełna wersja za $30. Kla-
wiszologia jak w innych programach makowych, program w za-
sadzie wygląda jak rozbudowany, 2-kolumnowy Finder. Obsługa 
FTP i kilka formatów kompresji.

• Path Finder (www.cocoatech.com/pathfinder) - trial, pełna wersja 
za $40. Ten też wygląda jak rozbudowany Finder. Z lewej strony wi-
doczna jest kolumna z urządzeniami i miejscami, ale uzupełnio-
na o kilka fajnych rzeczy np. miejsce do przechowywania plików. 
ENTER uruchamia program skojarzony z  plikiem, ale BACKSPACE 
nie przenosi na wyższy poziom. Jest sporo fajnych przełączników 
do ekranów, których wygląd można konfigurować niemal dowol-
nie. Obsługuje całkiem sporo formatów kompresji i można go roz-
szerzać przy pomocy pluginów. Nie znalazłem obsługi FTP.

• Disk Order (likemac.ru/english) - trial, pełna wersja za 125zł. Bar-
dzo mało opcji, z  lewej strony kolumna jak w  Finderze, ale dla 

http://www.binarynights.com
http://www.cocoatech.com/pathfinder
http://likemac.ru/english
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odmiany bardzo okrojona. Zaznaczanie działa jak w „gołym” sys-
temie a  nie typowych managerach plików, czyli po  kliknięciu 
w jakieś miejsce po prostu znika. Niby jest klient FTP, ale nie udało 
mi się go zmusić do współpracy.

• DCommander (devstorm-apps.com/dc) - trial, pełna wersja za $20. 
Obsługa klawiszy jest taka jak lubię - ENTER i BACKSPACE działa-
ją jak trzeba. Ale polskie tłumaczenie robił chyba jakiś niepełno-
sprytny translator, lepiej więc przełączyć się na wersję EN. Można 
utworzyć tzw. Hotlistę czyli ulubione miejsca i szybko się do nich 
przenosić. Połączenie z FTP jest takie jak lubię, z możliwością - za-
pamiętywania ustawień. Za  to  nigdzie nie znalazłem przycisku 
do zakończenia połączenia z FTP. Okazuje się, że wystarczy zmie-
nić napęd na inny np. lokalny. Słabo, bo za każdym razem trzeba 
się łączyć od  nowa. Niby jest kompresor, ale pakuje tylko do  ZIP 
i bez możliwości ustawiania jakichkolwiek parametrów.

• MacCommander (sites.google.com/site/maccommander) - darmo-
wy. BACKSPACE służy tylko do kasowania, nie da się nim przejść 
poziom wyżej, nie działa także systemowe CMD+UP. Trzeba przejść 
na pozycję „..” i nacisnąć ENTER. Ten na szczęście uruchamia sko-
jarzone z plikiem programy. Jest ciekawy system zakładek do ulu-
bionych folderów oraz do kont FTP, chociaż nie są zapamiętywane 
hasła (można za to skorzystać z systemowego pęku kluczy). Ogól-
nie dosyć mało funkcji a ikonki na górze trochę takie z dupy wy-
jęte.

• muCommander (www.mucommander.com) - darmowy, napisa-
ny w Javie (więc niezbyt szybki), ale projekt od grudnia 2013 nie 
rozwijany. Klawisze działają tak, jak lubię. Dosyć bogaty pasek na-
rzędzi, ale bez możliwości edycji. Połączenie z FTP też nie pozwa-
la na zapisywanie ustawień. Jest oczywiście lista ulubionych za-

http://devstorm-apps.com/dc
https://sites.google.com/site/maccommander
http://www.mucommander.com
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kładek, kompresor (chociaż możliwości ustawiania opcji). Prawdę 
mówiąc na początku mi się podobał, jednak w porównaniu z in-
nymi wypada dosyć blado.

• Double Commander (doublecmd.sourceforge.net) - darmowy. 
Ogromna ilość opcji do konfiguracji. Widać, że bardzo mocno wzo-
rowany na Total Commanderze. Pięknie działa klawisz BACKSPACE 
i ENTER. Posiada własną przeglądarkę plików tekstowych i graficz-
nych. Można skonfigurować wszystkie skróty klawiszowe, ale stan-
dardowe są zgodne z TC. Obsługuje wtyczki zgodne z TC, kompresję 
ZIP, RAR i inne. Ikonki w pasku narzędzi dowolnie konfigurowalne. 
Pliki można skojarzyć z programami niezależnie od ustawień sys-
temowych. Tłumaczenie na język polski jest niepełne, więc cześć 
pozycji i komunikatów będzie po polsku, część po angielsku. Jak 
ktoś chce, może samemu przygotować tłumaczenie edytując od-
powiedni plik językowy. Klient FTP pozwala zapamiętać wszelkie 
ustawienia i  łączyć się jednym kliknięciem. Minusem jest dosyć 
powolne działanie w porównaniu np. z Forliftem.

• Commander One (mac.eltima.com/file-manager.html) - darmowy, 
ale jest też wersja PRO za $30, różniąca się raczej bajerami niż istot-
nymi funkcjami. Przyjemny manager, posiada tylko to co ważne, 
bez zbędnych śmieci. ENTER działa jak należy, ale BACKSPACE nie 
przenosi poziom wyżej, od  tego jest CMD+UP (można to  jednak 
zmienić w preferencjach, co też od razu uczyniłem). Jest wbudowa-
na prosta przeglądarka, i świetne łączenie z FTP wraz z zapamię-
tywaniem ustawień. Jest historia przeglądanych folderów (można 
szybko odnaleźć tę, w  której już byliśmy) oraz lista ulubionych, 
w każdej kolumnie można utworzyć wiele różnych zakładek, więc 
chociaż jednocześnie widać tylko dwa okna, to tak naprawdę mo-
żemy mieć ich dużo więcej. Szkoda że do paska narzędzi nie można 

http://doublecmd.sourceforge.net
http://mac.eltima.com/file-manager.html
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dodać własnych ikon i ukryć dolnej linii z podpowiedziami, któ-
re znam na pamięć. Nie da się też zmienić sposobu wyświetlania 
daty na mój ulubiony: yyyy-mm-dd. Ten też działa dosyć wolno.
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Macbook do programowania internetów

Jeszcze na etapie wyboru konkretnego modelu wiedziałem, że nie 
będzie mnie stać na  wypasioną maszynę do  grafiki. Zresztą od  tego 
mam porządny komputer stacjonarny, z dużym monitorem, klawiatu-
rą i całą resztą. Ale do programowania Mak może być całkiem niezły, 
jeśli tylko przyzwyczaję się do jego małej klawiatury, innych skrótów 
i braku części numerycznej.

Do  programowania używam świetnego Sublime Text 
(www.sublimetext.com), który zastąpił mi też KEDa na Windowsie. Jest 
trochę dziwny i kilka niuansów mi w nim nie pasuje, ale jego siłą jest 
możliwość skonfigurowania totalnie wszystkiego (ustawień, skrótów, 
snippetów) oraz rozbudowę przy pomocy pluginów.

Jako serwer lokalny w  zasadzie wybór jest zerowy. Albo MAMP 
(www.mamp.info/en) albo XAMPP (www.apachefriends.org/pl). Ten 
pierwszy kategorycznie odmawiał współpracy (mam El Capitana), ten 
drugi zainstalował się i uruchomił bez problemu. Jednak sam program 
bardzo mnie rozczarował. Używam go od lat na Windowsie i miałem 
nadzieję, że będzie wyglądać i działać dokładnie tak samo. Ale nie. Uru-
chamianie i  zatrzymywanie serwera trwa koszmarnie długo, ponad 
pół minuty. Na Windowsie jest to kilka sekund, w dodatku tak go sobie 
skonfigurowałem, żeby uruchamiał się automatycznie po  odpaleniu 
XAMPPa. Co więcej, na Windowsa mogę pobrać wersję portable, której 
nie trzeba instalować ani odinstalowywać - ergo wszystko co  trzeba 
znajduje się w jednym miejscu i nie zaśmieca systemu.

Tutaj do uruchomienia potrzebuje za każdym razem podania hasła 
admina. Trochę bez sensu zważywszy na fakt, że XAMPP i tak zalecany jest 
wyłącznie do działania w środowisku developerskim a więc nic poważne-
go na nim nie zrobimy. Mamy tylko odpalić serwis na localhost i tyle.

https://www.sublimetext.com
https://www.mamp.info/en
https://www.apachefriends.org/pl
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Do tego dochodzi kwestia praw dostępu do plików konfiguracyj-
nych i  folderu na  pliki serwisu. Wszystko trzeba robić naokoło, żeby 
zmusić do jako-takiej współpracy.

No i ostatni drobiazg - nie ma linka do phpMyAdmin, który zresztą 
w Windowsie przekierowałem sobie na Adminera (adminer.org). Niby 
szczegół, bo zawsze można zrobić skrót w Safari, ale fakt jest faktem.

Reasumując szału nie ma, w  tej dziedzinie zdecydowane 1:0 dla 
Windowsa.

fot. macexpertguide.com

http://adminer.org
http://macexpertguide.com
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Ostatni porządny model?

Mimo uwielbienia urządzeń swojej ulubionej marki, nawet Mak-
fani zgodnie przyznają, że każdy kolejny model komputera jest gorszy 
od poprzedniego. Z jednej strony mają lepsze procesory, więcej pamię-
ci, szybkie dyski SSD, genialny gładzik z Force Touch. Z drugiej są czę-
sto okrajane z innych dobroci. A to karty graficzne Nvidii zamieniane 
są na jakieś zintegrowane gówienka, a to ograniczana jest możliwość 
rozbudowy (podobno kiedyś w  Macbookach można było bez proble-
mu we własnym zakresie wymienić pamięć lub dysk). Doczytałem się 
gdzieś, że kilka lat temu miałbym wbudowany przełącznik klawiatury 
numerycznej (głównie w  celu zwiększenia zgodności z  programami, 
które jej wymagają), teraz musiałem do tego celu ściągnąć odpowiedni 
programik a i tak nie udało mi się go zmusić do współpracy.

Ale w sumie i tak powinienem się cieszyć, że Maka kupiłem teraz 
(wrzesień 2016) a nie na początku 2017 roku. Nowe modele nie mają już 
złącza ładowania Mag Safe a  klawisze funkcyjne zostały zastąpione 
dotykowym wyświetlaczem OLED. Może to i krok w przyszłość, ale nie 
jestem do tego przekonany. Zawsze chciałem mieć Mag Safe i cieszę się, 
że go mam a z klawiszy funkcyjnych korzystam na tyle często i bez-
wzrokowo, że nie dałbym razy z OLEDem. Gdybym chciał klawiaturę 
dotykową, kupiłbym iPada.

Niektórzy mówią, że z każdym kolejnym modelem MacBook Pro 
jest coraz mniej PRO i trudno się z tym nie zgodzić.
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Rozważania nad wielkością programów

Zdaję sobie sprawę, że te same programy na PC i Mac trochę się róż-
nią, ale biorą pod uwagę, że procesory tych komputerów są identycz-
ne, systemy (i programy) 64-bitowe, różnice powinny być w samej war-
stwie komunikacji programu z  systemem operacyjnym. Tymczasem 
zostałem totalnie zaskoczony faktem, że wersje Makowe są zazwyczaj 
dużo większe. Poniżej kilka przykładów (rozmiary w magabajtach):

• Pakiet Adobe CS6 - 6906 (Win) vs 7998 (Mac). Ponad 1GB różnicy! 
A na Maku nie mam jeszcze wielu pluginów, które poinstalowa-
łem na PC.

• Libre Office - 527 (Win) vs 733 (Mac). Różnica mniejsza, ale zastana-
wiająca biorąc pod uwagę fakt, że LO jest pisane głównie w Javie, 
więc zdecydowana większość kodu powinna być identyczna.

• XAMPP - 385 (Win) vs 796 (Mac). Ponad dwukrotna różnica! A co gor-
sza, jest znaczna różnica w  strukturze folderów i  nie wiadomo, 
co można bez obaw wywalić.

• Blender 3D - 245 (Win) vs 491 (Mac). Co ciekawe, na Windowsie do-
chodzą jeszcze jakieś runtimowe biblioteki Visual C. Na Maku ich 
nie ma. Przynajmniej program wygląda identycznie, ale bez kla-
wiatury numerycznej jest praktycznie nieużywalny.

• Sublime - 32 (Win) vs 32 (Mac). No! I  to  jest dobrze napisany pro-
gram. Bez dwóch zdań.
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VOX to nie Aimp ale...

Winamp pod koniec swojego życia strasznie się rozrósł i  to  była 
główna przyczyna jego śmierci. Użytkownicy nie potrzebowali kom-
bajnu do  wszystkiego tylko małego, lekkiego playerka do  MP3, który 
grałby w tle i nie obciążał maszyny.

Rosjanie są świetnymi programi-
stami. Tetris jest klasyką samą w  so-
bie, ale ich najsilniejszą stroną jest ro-
bienie klonów znanych programów, 
które... często są od nich lepsze. Gim-
by nie znajo, ale Volkov Commander 
czy Dos Navigator były o niebo lepsze 
od  Norton Commandera a  przy tym 
wielokrotnie mniejsze i szybsze.

A co oni mają do Winapa?
Otóż jego też sklonowali i  tak 

od  lat rozwija się świetny Aimp. Pro-
gram jest oczywiście lekki i  szybki, 
ma naprawdę wiele możliwości, cho-
ciaż trudno go nazwać kombajnem 
do wszystkiego. Dostępna jest też bar-
dzo wypasiona i  kombajnowata wer-
sja, ale to raczej dla fanatyków.

Aimp jest dostępny na Windowsa 
i... Androida. To jedna z moich najważ-
niejszych aplikacji na  smartfonie. 
Niestety wersji na  Maka nie ma. Dla-
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tego tutaj zastąpiłem go VOX playerem (vox.rocks/mac-music-player). 
Z jednej strony jest on jeszcze mniejszy i lżejszy, z drugiej brakuje mi 
wielu funkcji Aimpa. Przydałoby się też więcej możliwości konfigura-
cyjnych, ale nie ma co oczekiwać tego od makowych programów.

Najbardziej brakuje mi możliwości skonfigurowania skrótów kla-
wiszowych do obsługi programu. Co prawda mogę skonfigurować glo-
balne (działające zawsze bez względu na to, która aplikacja jest aktyw-
na), ale to nie to samo.

Pomijając te kilka minusów VOX gra sobie w tle, nie obciąża kom-
putera, integruje się z  górnym paskiem, dzięki czemu mam szybki 
dostęp do  przełączania utworów, nawet jeśli nie skonfigurowałem 
klawiszy globalnych. VOX odtwarza utwory iTunes, chmury i z radia 
internetowego. Jest to chyba najlepszy player na Maka ale jeśli znasz 
lepszy, to daj znać.

https://vox.rocks/mac-music-player
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FocusWriter dla pisarzy

Pierwszy raz zetknąłem się z  tym programem kilka lat temu 
na PC. Niespecjalnie mnie do siebie przekonał ubogością możliwości, 
ale za to zaciekawiła sama filozofia działania. Jako że MacBook służy 
mi póki co głównie do pisania, pobrałem go sobie jeszcze raz i muszę 
przyznać, że zmienił się sporo.

FocusWriter zamienia komputer w maszynę do pisania. I to całkiem 
nieźle. Jego założeniem jest całkowite pozbycie się rozpraszaczy, dlatego 
domyślnie uruchamia się w trybie pełnoekranowym i jedyne co widzi-
my to kartka, którą zresztą można sobie dowolnie skonfigurować.

FocusWriter jest przede wszystkim edytorem a  nie procesorem 
tekstu. Poza kilkoma podstawowymi możliwościami formatowania, 
nie mamy nic więcej. Zresztą pisarze tego nie potrzebują. Najważniej-
sza jest treść.

Co więc mamy?
Kilka rodzajów nagłówków, podstawowe formatowanie (pogru-

bienie, podkreślenie, kursywa itp.), zmiana wyrównania i  wcięcia, 
sprawdzanie pisowni. Do tego możemy ustawić sobie dzienne cele np. 
ilość wpisanych słów albo czas, jaki spędzimy nad tekstem. Świetnym 
bajerem jest dźwięk maszyny do pisania. Niestety dosyć słabej jakości 
i nie da się go podmienić na lepszy.

Można edytować kilka plików jednocześnie i zapisywać je do kil-
ku popularnych formatów: TXT, RTF, DOCX, ODT. Co ciekawe, plik ODT 
wypuszczony z FocusWritera był ponad 10-krotnie mniejszy niż analo-
giczny z LibreOffice!

Jeśli więc zajmujesz się twórczością literacką, obowiązkowo mu-
sisz się zaopatrzyć w ten program.

(gottcode.org/focuswriter)

https://gottcode.org/focuswriter
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Windows czy macOS?

Pomijając popularność systemu i  dostępność oprogramowania 
(zwłaszcza gier i  ciekawych freewarów) odpowiedź byłaby oczywista. 
MacOS - system ładny (widać, że interfejs projektowany przez grafika 
a nie informatyka), stosunkowo stabilny (chociaż kilka razy udało mi 
się go zawiesić), świetnie zintegrowany ze sprzętem, którego odmian jest 
dużo mniej niż pecetów. A wiadomo, że co konfiguracja to inne poten-
cjalne problemy. Niebieski ekran na Windowsie kiedyś był standardem.

Ale już dawno się to zmieniło
Ostatnią zwiechę Windowsa zaliczyłem jeszcze na XP, Vistę prze-

skoczyłem a od Siódemki wszystko działa idealnie. A jeśli coś faktycz-
nie padnie to  z  mojej własnej winy, bo  lubię grzebać w  systemie. Ale 
dzięki temu odchudziłem system tak, że śmiga jak rakieta.

MacOS idzie niestety w drugą stronę. W ciągu miesiąca użytkowania 
padł mi już dwa razy i to podczas zwykłego uruchamiania programu.

W ciągu miesiąca użytkowania padł mi już dwa razy 
i to podczas zwykłego uruchamiania programu.

Za  to  zasada, która do  niedawna dotyczyła tylko Windowsiarzy, 
dotyczy teraz także Makowców. Mianowicie nigdy nie używać świeżo 
wypuszczonego systemu. Boleśnie się przekonują o tym fascynaci naj-
nowszych, jeszcze ciepłych wersji.

Przyzwyczajenia robią swoje
Pod względem obsługi i przyzwyczajeń Windows jest dla mnie lep-

szy. A na pewno daje dużo więcej swobody jeśli chodzi o konfigurację 
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i dostosowanie do własnych potrzeb. I to nie prawda, że przyzwyczaje-
nia Windowsowe są złe. Są inne a to już kwestia indywidualnych przy-
zwyczajeń, a nie lepszości lub gorszości systemu. Ale oczywiście Mak-
fani mają sadystyczną przyjemność mieszania z błotem wszystkiego 
co windowsowe, dla samej zasady „bo tak”.

W macOS Sierra pojawiła się NOWOŚĆ! W Finderze można ustawić, 
żeby foldery nie sortowały się razem z  plikami tylko, żeby były wy-
świetlane najpierw. Makfani cieszyli się jak dzieci, a przecież Windows 
i Linux miały to od zawsze. Niestety to za mało, żeby mnie przekonać 
do  rezygnacji z  El Capitana. Tu Apple dla odmiany wzięło przykład 
z Microsoftu i dało coś, co jeszcze nie bardzo nadawało się do codzien-
nej pracy, przynajmniej słyszałem głosy, że więcej z  nim problemów 
niż przyjemności używania nowych funkcjonalności. Po prawie roku 
nic się nie zmieniło i wciąż nie zamierzam rezygnować z mojej wersji 
macOS. High Sierra też mnie do siebie nie przekonuje.

MacOS  jest bardzo spójny graficznie

MacOS bardzo pozytywnie wyróżnia się tym, że cały jest bardzo 
spójny graficznie, nieco mniej funkcjonalnie, ale i tak wypada lepiej 
niż Windows. Programy pod niego pisane również. Oczywiście pod wa-
runkiem, że ich autorzy trzymają się zasad narzuconych przez system 
ale zazwyczaj się trzymają. W każdym razie nie ma uczucia, że każdy 
program jest z innej bajki. Coś takiego wprowadził Adobe od wersji CS4 
bodajże, że pod Windowsem cały interfejs rysuje po swojemu, niestety 
często niezbyt elegancko i mało wydajnie (widać migotania, czasami 
coś się źle odświeży i przesunie). Tutaj tego nie ma.

Ponadto taka banalna rzecz jak sprawdzanie pisowni jest reali-
zowana przez system a nie przez każdy program oddzielnie, chociaż 
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nie jestem pewien w przypadku Libre Office. Ale podkreślanie błędów 
w TextEdit (odpowiedniku Notatnika) jest super.

Podobają mi się rozbudowane możliwości powiadomień. Mogę je 
włączyć praktycznie dla każdego programu (chociaż akurat częściej 
wyłączam) i większości serwisów społecznościowych. Więc nawet gdy 
Safari jest wyłączone to  mam informację, że ktoś do  mnie napisał 
na Facebooku.

Ciekawym patentem jest górna listwa zawierająca menu główne 
aktywnego programu i jednocześnie różne informacje systemowe czy 
np. przyciski sterowania do VOX-a. Chociaż przy bardziej rozbudowa-
nych programach może być problem z  miejscem. Nieintuicyjny jest 
jednak dla mnie fakt, że listwa nie zawsze się zgadza z  widocznym 
(chociaż nieaktywnym) oknem. Czasami jest tak, że widzę okno Air-
maila a na listwie jest np. Safari i zamykam skrótem nie ten program 
co trzeba. Wiem, kwestia przyzwyczajenia, ale póki co irytuje.

Żeby jednak plusy nie przesłoniły minusów...
Przede wszystkim system zapisuje strasznie dużo śmieci i nie moż-

na tego wyłączyć. O ile na samych komputerach Apple zazwyczaj tego 
nie widać, bo są to pliki ukryte, to już na pendrivach czy dyskach ze-
wnętrznych używanych w innych systemach bardzo to irytuje. Bardzo 
mnie wkurza, gdy dostaję paczkę ZIP a w środku jest cała masa plików 
zaczynających się kropką. Zaraz jakiś Makfan napisze, że kilka małych 
plików nikomu nie zaszkodziło. Może i tak, ale tysiące już nie jest faj-
ne. Tym bardziej, że nie wszystkie są małe. Kiedyś czytałem na forum 
przypadek gościa, który nagrywał na  pendrive pliki MP3 do  odtwa-
rzania w samochodzie. A odtwarzacz nie chciał zadziałać, jeśli znala-
zły się tam pliki inne niż MP3. I co miał zrobić taki Makowiec? Za każ-
dym razem szukać kogoś z  Windowsem, żeby skasował zbędne pliki? 
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Jak do  tej pory jedynym rozwiązaniem jest program Hidden Cleaner 
(www.macupdate.com/app/mac/27416/hidden-cleaner), przy pomocy 
którego należy za każdym razem odmontowywać urządzenie. Szkoda, 
że to nie działa, gdy podłączam się przez sieć domową z moim PC.

Z kosza nie da się usunąć wybranych plików. Jak usuwam to wszyst-
kie. A przez lata pracy na Windowsie wyrobiłem w sobie odruch, żeby 
kosz czyścić sukcesywnie np. pliki starsze niż tydzień. Nigdy nie wia-
domo, czy nie przyda się coś, co usunąłem dzisiaj rano. Słabo.

Bardzo mi doskwiera brak kodeków i  dobrego playera. Na  Win-
dowsie mam K-Lite Codec Pack i BestPlayera, który mimo iż od lat nie-
rozwijany, jest naprawdę świetny i  w  100% zaspokaja moje potrzeby. 
Od wielu lat jest to dla mnie doskonała para, którą odtworzę dosłow-
nie KAŻDY film. Tutaj nie. Perian od lat nie rozwijany, w dodatku nie 
chce współpracować z El Capitanem. Playery (przynajmniej te darmo-
we) są słabiutkie i nie radzą sobie z napisami. A jeśli już to renderują 
je w samym filmie. Windowsowy BestPlayer wyświetla je niezależnie 
i  mogę film przenieść na  samą górę ekranu, napisy na  sam dół i  ni-
czego mi nie zasłaniają. Ostatecznie zacząłem używać VLC playera, ale 
mimo wielu rozbudowanych funkcji (to jednak spory kombajn) i tak 
nie ma tego, co mi najbardziej potrzebne i jest średnio wygodny.

https://www.macupdate.com/app/mac/27416/hidden-cleaner
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W czym przechowujecie hasła?

Większość z Was pewnie i tak używa jedynie słusznego 1password. 
Ja mam jednak taką przypadłość ze  świata Windowsa i  Androida, że 
szukam czegoś innego, małego i najlepiej darmowego. A przede wszyst-
kim trzymającego dane lokalnie a nie w chmurze, której nie ufam i... 
nie zaufam. I tak wybrałem dwie fajne aplikacje, z których póki co jed-
na zostanie ze mną na dłużej.

Keys (www.digualu.com)
Po  zainstalowaniu to  tylko 3MB. Sam program nie jest zbyt wy-

myślny, posiada jednak to, co  dla mnie najważniejsze. Nazwę, adres 
URL (bo większość haseł dotyczy logowania w różnych serwisach), lo-
gin, hasło i  ewentualnie jakieś dodatkowe informacje. Opcjonalnie 
można przenieść dane do  chmury, ale nie jest to  obowiązkowe. Jest 
jeszcze możliwość tworzenia kopii zapasowych i  eksportu danych 
do pliku HTML. I tyle. W każdym razie ja więcej nie potrzebuję. Niestety 
darmowa wersja pozwala tylko na 10 wpisów, ale pełna kosztuje zaled-
wie $4.99, więc warto się zainteresować.

Locko (www.binarynights.com/locko/index.html)
Nie jestem pewien, jak tu wygląda sprawa zakupu. Na powyższej 

stronie jest dostępne DEMO i możliwość zakupu, ale tu jestem przeno-
szony do AppStore, gdzie mogę pobrać program za free.

Ta aplikacja jest już większa od poprzedniej i waży 21MB. Jest też 
o wiele bardziej rozbudowana, bo poza hasłami można w niej przecho-
wywać różne inne informacje np. notatki, zdjęcia, informacje o kon-
tach mailowych i wiele innych. W zasadzie gdyby dodać do tego dane 
o kontaktach, to byłby to klasyczny PIM (Personal Information Manager). 
Pod Windowsem używam Essential PIM i oba programy są w dosyć po-
dobne. Nie ma tu ograniczeń w ilości haseł, w każdym razie wprowa-

http://www.digualu.com
http://www.binarynights.com/locko/index.html
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dziłem ponad 40 i  nie było problemu. Samych informacji też można 
wprowadzić więcej a gdy brakuje miejsca to dodać dodatkowe pola for-
mularza. W  większości przypadków pewnie nie będzie takiej potrze-
by. Ciekawym bajerem jest automatyczne zasysanie ikonki z serwisu, 
do którego podajemy adres URL. Tu też możemy opcjonalnie bazę zsyn-
chronizować z chmurą i czy wyeksportować do pliku aby go potem za-
importować na innym komputerze.

Oba programy są fajne i oba polecam. Ja póki co używam Locko, 
ale możliwe, że zakupię jednak licencję na Keys. Jakoś tak bardziej mi 
podeszła jego prostota :)

A Wy w czym przechowujecie hasła?
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Nowe MacBooki Pro

Bardzo się cieszę, że kupiłem wcześniejszy model, chociaż trochę 
kusiło, żeby poczekać. Na szczęście moja zasada, żeby nie pędzić za no-
winkami i brać sprawdzone rzeczy. Poniższy tekst jest trochę stary (gdy 
go pisałem na blogu, to temat był gorący) i wszystko jest już wiadome, 
ale zachowałem go ze względu na moje subiektywne spojrzenie.

Nowe MBP zamiast górnego wiersza z  klawiszami funkcyjnymi 
mają dotykowy panel OLED, na którym można wyświetlać różne infor-
macje, klawisze i przypisać różne działanie, także wielodotykowe (jak 
na touchpadzie). Jest też czytnik Touch ID. Z jednej strony jest to cie-
kawe i  czasami może się przydać. Jednak samo usunięcie klawiszy 
funkcyjnych (z najważniejszym ESC) to moim zdaniem złe posunięcie. 
A przecież można by ten panel umieścić NAD klawiaturą, nawet kosz-
tem lekkiego powiększenia obudowy lub pomniejszenia touchpada.

Podobno jest większy touchpad. Weź teraz człowieku pracuj i nie 
uruchom przypadkiem jakiejś funkcji. A w sumie po co się ograniczać, 
niech Apple walnie go na całą szerokość laptopa, miejsce przecież jest.

Brak złącz USB-A, slotu na kartę SD i złącza HDMI. Dobrze, że przy-
najmniej Jacka Słuchawkowego zostawili. Ciekawe na jak długo...

Same komputery są trochę cieńsze i  lżejsze a  ekrany jaśniejsze 
i  bardziej kontrastowe. Pytanie, ile osób zauważy różnicę i  ile z  niej 
skorzysta? Dla mnie, jako grafika, już obecny jest świetny, przynaj-
mniej jeśli chodzi o web. Do druku i tak nic nie będę przygotowywał 
na MacBooku, to nie ta klasa urządzeń.

Bateria albo słabsza albo sprzęt bardzie wymagający. Do tego stop-
nia, że w nowych macOS usunięto wskaźnik baterii, żeby nie wkurzać 
użytkownikom szybkością rozładowywania się baterii. Podobno nie 
ma też jabłka na obudowie, a w każdym razie już nie świeci.
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Złącza USB i MagSafe
Brak złącza zasilania z MagSafe był jednym z powodów, dla któ-

rych pospieszyłem się z  kupnem mojego MacBooka. Co  prawda i  tak 
jeszcze przez jakiś czas będą penie dostępne starze wersje, ale kto ich 
tam wie... Moim zdaniem to jest naprawdę świetna rzecz i jej usunięcie 
jest co najmniej głupie. Kilka razy już uratowało mi komputer, gdy cór-
ka lub kot zaplątały się w kabel.

Brak klasycznych złącz USB-A, zastąpiono je nowym USB-C. Z jednej 
strony może i dobrze, bo to przyszłościowe rozwiązanie. Z drugiej strony, 
ile mamy urządzeń na USB-C a ile na zwykłym USB? Nawet jeśli USB-C się 

fot. 9to5mac.com

http://9to5mac.com
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spopularyzuje, to przecież nie będziemy masowo wyrzucać wszystkich 
pendrivów czy dysków zewnętrznych, które ich nie posiadają.

Nie ulega wątpliwości, że przez najbliższych kilka lat bez przej-
ściówek się nie obędzie. W końcu zaczną się pojawiać urządzenia ze złą-
czem USB-C a i wymiana obecnych nie będzie już tak bolesna. Chociaż 
jeśli ktoś jednocześnie korzysta z innego komputera, który nie ma US-
B-C, tak czy inaczej przejściówki będą koniecznością. Nawet w  ciągu 
kilku lat nikt nie wymieni wszystkich komputerów tylko dlatego, że 
Apple tak sobie wymyśliło.

Jest jeden plus
Pomijając konieczność używania przejściówki, MacBooka można 

zasilać przez dowolne złącze USB-C a więc z lewej lub prawej strony. Mi 
akurat bardzo brakuje możliwości zasilania z prawej strony, bo akurat 
właśnie z prawej mam najbliższe gniazdko i gdy pracuję (nie zawsze 
mam możliwość zostawienia na kilka godzin laptopa, żeby się nałado-
wał) to jednak trochę niebezpiecznie się robi. A gdyby tak zrobili USB-C 
z MagSafe?

Mimo wszystko jednak cieszę się, że kupiłem ostatni, w miarę nor-
malny model :)
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Dobry camrecorder?

Od  jakiegoś czasu dla treningu nagrywam sobie różne pogadu-
chy. Czasami nawet publikuję je na fejsie ku uciesze gawiedzi, którzy 
mogą się trochę ze mnie ponabijać.

Do  nagrywania używam standardowego QuickTime. Działa on 
jednak zgodnie z  iDiotyczną polityką Apple, czyli mogę tylko nagrać 
i zapisać. Jedyne ustawienie pozwala przełączyć między jakością wyso-
ką i maksymalną. Większość użytkowników więcej nie potrzebuje. Ale 
ja nie jestem większość.

I tu jest problem.
QT w zależności od jakiegoś widzimisie nagrywa z różną szybko-

ścią. Czasami jest to  30fps, czasami tylko 12fps. W  dodatku generuje 
gigantyczne pliki MOV: od 400MB do 1GB na minutę nagrania. To jakaś 
masakra! Przy dysku 250GB bardzo szybko go zapełnię. Tym bardziej, 
że przecież pusty nie jest.

Są jakieś inne programy dające więcej możliwości?
Najlepiej darmowe lub niedrogie. Byleby dawały nieco więcej moż-

liwości niż ten nieszczęsny QT.
Przejrzałem aplikacji kilka ze  sklepu Apple, ale nie dość, że ich 

prędkość nie przekracza 15fps to jakością nagrania nie powalają. Płat-
nych nie przeglądałem, bo  nie chcę się pakować w  coś, co  nie spełni 
moich oczekiwań. Tym bardziej, że, jak już zauważyłem, większość 
programów nie jest taka dobra, jak je chwalą makfanatycy.



46

FormData w Safari nie działa

Od lat rozwijam autorski CMS o nazwie Alib CyMeS (alib.ad3.eu). 
Jakiś rok temu zrezygnowałem z flashowego multiuploadera na rzecz 
JavaScriptowego wykorzystującego technologię HTML5 i  AJAX. Prak-
tycznie jedynym sposobem, jaki wszyscy polecali, było użycie obiektu 
FormData. Skorzystałem z tutoriala i dokumentacji, napisałem, przete-
stowałem i zapomniałem o temacie.

Jakiś czas temu miałem potrzebę skorzystania z  tego mul-
tiuploadera na  MacBooku z  przeglądarką Safari. I  dupa. Nie udało 
się. Spróbowałem drugi raz, z takim samym efektem. Jako, że jestem 
właśnie w trakcie solidnej rozbudowy CMS-a, sądziłem, że coś w mię-
dzyczasie zepsułem. Ale po powrocie do domu i przetestowaniu mu-
tiuploadera na FireFoxie okazało się, że wszytko działa poprawnie.

Uuu... - pomyślałem - jakaś grubsza sprawa.
Zacząłem więc szukać więcej informacji o FormData i okazało się, 

że Safari wspiera ten obiekt ale w bardzo ograniczonym zakresie. O ile 
dobrze zrozumiałem, działa tylko jedna metoda.

No to k... zajebiście. Autorzy chwalą się taką zajebiście zaawanso-
waną technologią i zgodnością ze standardami a tu taka dupa.

Kolejne dwa dni zajęło mi wykombinowanie, jak to ominąć i na-
pisanie kawałka kodu, który wysyła pliki na  serwer bez korzystania 
z  FormData. Mogłem co  prawda skorzystać z  gotowych bibliotek, ale 
staram się tego unikać. Zazwyczaj są strasznie rozbudowane i nie za-
wsze efektywne. Tak było i  tym razem. Zamiast dodatkowego pliku 
o ciężarze 20kB wystarczyło napisać kilkanaście dodatkowych linijek, 
które w 100% wykonują to, czego potrzebowałem.

Problem i  jego rozwiązanie opisałem na  moim blogu we  wpisie 
Jak rozwiązać problem z FormData w Safari? (kidaj.ad3.eu/jak_rozwia-

http://alib.ad3.eu
https://kidaj.ad3.eu/jak_rozwiazac_problem_z_formdata_w_safari.html
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zac_problem_z_formdata_w_safari.html).
Jeśli więc programujesz internety (zwłaszcza frontend), to pamię-

taj, że nie tylko MSIE lubi mijać się ze standardami, najbardziej popu-
larna przeglądarka na urządzenia od Apple również.

https://kidaj.ad3.eu/jak_rozwiazac_problem_z_formdata_w_safari.html
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Komputery i kasa

Kiedy przeczytałem książkę Innowatorzy (https://kidaj.ad3.eu/in-
nowatorzy.html), z rozrzewnieniem wspomniałem czasy, kiedy w prze-
myśle komputerowym na pierwszym miejscu była maszyna a nie kasa. 
Owszem, sprzęt był dużo gorszy, oprogramowanie również (sławne 
windowsowe BSOD), ale mimo wszystko czuło się, że się starają. Wszyst-
ko mogłem po swojemu skonfigurować, żeby działało bez większych 
problemów, nawet ręcznie usunąć zbędne pliki systemowe. Same kom-
putery można było rozbudować, oprogramowanie miało alternatywy, 
więc każdy w jakimś stopniu się starał.

A teraz?
Komputery są coraz bardziej zamknięte. Laptopy praktycznie nie-

rozbudowywalne (kiedyś w  Asusie mogłem łatwo wymienić baterię, 
RAM i HDD, w zeszłorocznym HP bez rozkręcenia nawet nie wiem, czy 
to w ogóle możliwe). W najnowszych MacBookach nie wymienię abso-
lutnie nic. Wszytko jest przylutowane. Liczy się przede wszystkim kasa 
- chcesz trochę większy dysk, kup drugi komputer. Stacjonarne Maki 
też pozwalają na rozbudowę w ograniczonym stopniu. Dobrze, że mój 
domowy, składany PC daje mi 100% swobody, ale jak długo?

Jaki target?
Odnoszę wrażenie, że obecnie głównymi odbiorcami komputerów 

mają być bogaci i mało wymagający klienci. Sprzęt prosty w obsłudze, 
systemy operacyjne ładne i myślące za użytkownika, który nawet nie 
wie, że coś da się zrobić inaczej i często lepiej. Kiedy trzeba popracować 
w  jakimś bardziej profesjonalnym programie, okazuje się, że już nie 
jest tak różowo. Po miesiącu walki z Windowsem 10 wróciłem do sió-

https://kidaj.ad3.eu/innowatorzy.html
https://kidaj.ad3.eu/innowatorzy.html
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demki i od pół roku nie mam z nią najmniejszych problemów (czyżby 
ostatni dobry Windows?). Chociaż gracze chwalą sobie W10, ci używają-
cy komputera do pracy podzielają moje zdanie.

Wiele osób używający Maka twierdzi, że najlepszy system to  był 
Yosemite, El Capitan był gorszy a na Sierra to w ogóle... Yosemite nigdy 
nie widziałem, ale El Capitanowi zdarzają się potknięcia, gdy używam 
Macbooka do poważniejszych spraw. Ale co tam, ważne że ładnie wy-
gląda a główny target nie ma problemów.

Nawet Linuxy nie są już taki jak kiedyś. Zamiast być synonimem 
prostoty i efektywności, ich środowiska graficzne mają coraz większe 
wymagania sprzętowe i  nie są już tak stabilne jak wcześniej. Posta-
wiłem jednego na starym laptopie z najlżejszym możliwym środowi-
skiem i ledwo daje radę.

Martwi mnie to, bo chociaż technologia się rozwija, dostajemy co-
raz gorsze produkty. Nie byłoby problemu gdybym tylko klikał na Fejs-
booku, ale jeśli chodzi o pracę, to nie jest tak fajnie.
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