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07NA WSTĘPIE

Był to niewątpliwie udany czas dla Apple, osiągającego co kwartał wręcz astro-

nomiczne wyniki finansowe. To również niesamowicie ciekawy rok dla branży 

technologicznej, która coraz bardziej skręca  w kierunku urządzeń naręcznych 

i hybryd łączących laptopy i tablety. Moc procesorów w telefonach coraz bardziej 

zbliża się do tych w komputerach stacjonarnych. Granice wydajno ci zacierają się. 

Wszystko to brzmi intrygująco, a my w redakcji Mój Mac Magazyn przywołujemy 

kończący się rok, próbując zebrać najciekawsze dla nas wydarzenia. Wyciągamy 

również pomocną dłoń do poszukiwaczy ciekawych prezentów. Nikt nie powiedział, 

że prezenty ciekawe muszą być drogie. Koniecznie sprawd cie nasze propozycje. 

la redakcji to wydanie jest wyjątkowe. Po raz pierwszy honorujemy produkt 

wyróżnieniem Wybór redakcji . hcemy aby ta nagroda przypadała produktom 

wyjątkowym, a Wam drodzy zytelnicy dawała pewno ć, że jest to sprzęt najwyż-

szej jako ci. Przeczesujemy zatem szeregi rozmaitych gadżetów, urządzeń, a nawet 

wydarzeń aby móc wybrać dla Was te najciekawsze. 

hociaż jeszcze trwa stary rok, my już nie możemy doczekać się tego, co przyniesie 

2016. apowiada się ekscytująco z nowymi usługami wideo, telewizją na żądanie, 

mocniejszymi i bardziej energooszczędnymi procesorami w MacBookach.  ogrom-

nym zainteresowaniem będziemy obserwować, jak rozwija się całkowicie nowy 

rynek dla iPada Pro. Mamy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie nam dużo dobrych 

zmian. I wła nie  samych dobrych chwil życzymy Wam na najbliższe miesiące, 

proponując równocze nie dobrą lekturę nowego magazynu. 

Nieubłaganie 
dotarliśmy do końca roku 
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MIChAł KORALEWSKI

Poznański Stary Rynek wczesną jesienią. W kałuży odbijają się barokowe fasady 

barwnych kamieniczek, którymi Rynek jest otoczony. djęcie wykonane za pomocą 

iPhone a 5s oraz aplikacji Snapseed i SKRWT.

City of puddles

https://twitter.com/m_koralewski
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Nowości ze świata IT

Apple stworzyło

iPad Pro dostępny  
w sprzedaży

Pierwsza księgarnia 
Amazona

Największa na wiecie internetowa księgarnia 

otwiera swój fizyczny sklep z książkami. Miało 

to miejsce w Seattle, a oferowane książki są 

dokładnie w takich samych cenach jak w sklepie 

internetowym. Księgarnia gromadzi papierowe 

pozycje, które zostały najwyżej ocenione przez 

klientów. Odwiedzający księgarnię będą mogli 

przetestować urządzenia z rodziny Amazon: 

Kindle, Echo, ire T  i tablety ire.

                swoją pierwszą aplikację  

na Androida. Apple Music jest już dostępny w Play Store. Oferuje 

on użytkownikom zielonego robocika  dostęp do zasobów 

iTunes po wykupieniu abonamentu. Posiadacze Androida mogą 

korzystać z tych samych funkcji co posiadacze urządzeń Apple. 

Nie pominięto również trzymiesięcznego okresu próbnego, dzię-

ki któremu bez opłat można przetestować możliwo ci usługi 

muzycznej z upertino.

www.play.google.com

Można już kupić nową linię tabletów firmy Apple. iPad Pro to najwięk-

szy z dotychczasowych iPadów. Posiada przekątną ekranu 12,  cala 

i szybki procesor A . Według pierwszych testów wydajno ć 

tabletu dorównuje laptopom Apple z tego roku. eny iPada 

zaczynają się od 3  zł wersja 32 GB . W ofercie znajduje 

się również model 128 GB.

www.apple.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apple.android.music&hl=en
http://www.apple.com/pl/ipad-pro/%20
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Nowości sprzętowe

BlacBerry Priv  
— Android

FES Watch 

Steam Machine 
Najpopularniejsza platforma do kupowania gier na P  

 Steam wprowadza swoje konsole na rynek. Oparte na 

systemie operacyjnym StamOS komputery mają być 

konkurencją dla konsol nowej generacji i Windows.  

Ich atutem jest łatwo ć konfiguracji oraz bogaty zestaw 

gier. Maszyny tej serii tworzy kilku producentów 

oferujących różne ich wyposażenie oraz ceny.

www.store.steampowered.com

Moda na inteligentne zegarki  wdziera się do naszego codziennego życia. 

Jednak w przyrodzie zawsze musi być utrzymana równowaga. Ten stan 

rzeczy mają zapewnić nowe zegarki, które wspiera Sony. ES Watch 

to konstrukcja oparta na e-papierze. egarki prezentują się cieka-

wie, a ich jedyną funkcją obok pokazywania czasu jest zmiana 

wyglądu. ES jednym przyciskiem może zmienić wygląd na  

24 sposoby. zas pracy na baterii to 60 dni. ena 242 dolary.

www.fashion-entertainments.com

irma BlackBerry wprowadza na 

rynek pierwszy telefon z systemem 

Android. o tej pory na urządzeniach 

tej firmy niepodzielnie rządziło oprogramo-

wanie BB OS, cenione za swoje bezpieczeństwo. 

Nowy telefon PRI  to smartfon o przekątnej ekranu 

5,4  i baterii 3420 mAh. BlackBerry słynie ze swoich 

pełnowymiarowych klawiatur. Model PRI  również 

został w nią wyposażony, podobnie jak w oprogramowanie 

pozwalające zabezpieczyć dostęp do danych. ena 55  funtów.

www.blackberry.com

http://store.steampowered.com/universe/machines/%3Fl%3Dpolish
http://www.fashion-entertainments.com
http://global.blackberry.com/en/smartphones/priv-by-blackberry/overview.html%20
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Gadżety

Cheero M-Clip 
wyjątkowo prosty i przydatny

hoć wraz z iOS 5 Jobs ogłosił odcinanie kabli , to jednak wciąż problem plączą-

cych się przewodów utrudnia nam życie. Sam radziłem sobie z pomocą drucików 

i innych domowych patentów zazwyczaj mniej niż bardziej wygodnych.

 odsieczą przyszła jeszcze mało znana w Polsce japońska firma heero produkują-

ca głównie przemy lne power banki, kable M i i inne akcesoria. Aby wyzwolić 

nas z tyranii plączących się przewodów, ale nie tylko po to, heero stworzyła 

z pozoru bardzo prosty przyrząd: lip.

Jest to kilkunastocentymetrowy kawałek blaszki zakończony silnymi magnesa-

mi, ale powleczony elastycznym i bardzo wytrzymałym lekko przywierającym  

tworzywem. To z pozoru bardzo proste, wręcz prymitywne urządzenie zaskakuje 

ogromną ilo cią zastosowań. Wspomniane kable to tylko wierzchołek góry lodowej 

zastosowań tego przydatnego gadżetu. Może on służyć jako wymy lny magnes na 

lodówkę, można z niego zrobić haczyk na ręcznik. Gdy przykręcimy go do ciany lub 

mebli, otrzymamy bardzo wygodny uchwyt o wielu zastosowaniach, a odpowiednio 

uformowany stanie się uniwersalną podstawką pod iPhone a.  kilku sztuk można 

zrobić np. trzymadło do iPada na lodówkę czy inną magnetyczną powierzchnię. 

estaw zawiera 5 różnokolorowych sztuk. ena: 4  zł

www.mobilo.pl

http://mobilo.pl
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Live Pictures Cam
Odpowied  programistów na Li e Photos, które 

zostały wprowadzone w iOS . zięki tej aplika-

cji stworzymy zdjęcia, które zawierają również 

elementy filmu wykonane w  okolicach czasu 

zrobienia zdjęcia. W aplikacji mamy do wybo-

ru, jak długi ma być film podpięty pod zdjęcie  

od 3 do 8 sekund . djęcia zapisują się bezpo-

rednio do rolki aparatu na naszym telefonie.

CENA: 1,  

Program w MAS

Gra strategiczno-ekonomiczna. Obszar dzia-

łania skupia się na budowie, rozwoju, handlu 

oraz łączeniu wszystkich działań, by stwo-

rzyć jak najpotężniejsze imperium. ostępna 

jest rozgrywka jednoosobowa, multiplayer 

lokalny oraz sieciowy, w którym dostajemy 

powiadomienie, gdy nadejdzie nasza tura.

CENA: 6,  

Program w MAS

Gra, która przyciąga wzrok swoją oryginalną 

grafiką. dobyła już kilka nagród i wyróżnień. 

elem gry jest odnalezienie porwanego dziadka 

głównej bohaterki. By tego dokonać, rozwiązuje-

my zagadki i prowadzimy naszą postać przez jej 

własną przygodę. Wygląda to naprawdę ciekawie.

CENA: 4,  

Program w MAS

Brass

Przegląd aplikacji iOS

Lumino City

12INFORMACJE

https://itunes.apple.com/pl/app/live-pictures-cam-camera-for/id1042907423?mt=8&at=11l8qX
https://itunes.apple.com/pl/app/brass/id933026434%3Fl%3Dpl%26mt%3D8%20
https://itunes.apple.com/pl/app/lumino-city/id958604518?mt=8&at=11l8qX
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Przegląd aplikacji OS X

PDF Expert by Readdle
Program do pracy z dokumentami pdf. Polecany 

przez wielu internetowych celebrytów jako ten 

najszybszy i najwygodniejszy. Posiada stan-

dardowe narzędzia do edytowania plików, 

wstawiania adnotacji, podpisów oraz łączenia 

kilku plików w jeden. odatkowo wypełnimy  

w nim formularze, by zaoszczędzić czas i papier.

CENA: 1 ,  

Program w MAS

Aplikacja umożliwiająca korzystanie 

z klawiatury naszego Maca. W wiecie 

synchronizacji poprzez chmurę oraz 

wysyłania SMS-ów bezpo rednio  

z OS  straciła na swojej użytecz-

no ci, ale do niektórych zastosowań 

wciąż może się przydać.

CENA: ,  

Program w MAS

Mała aplikacja gnieżdżąca się w górnym pasku 

systemu. Prosty kalkulator z historią naszych 

obliczeń, którą w szybki sposób można kopiować 

z osobnego okna programu. Aplikację można 

ustawić, aby uruchamiała się razem z systemem, 

dzięki czemu będzie cały czas pod ręką.

CENA: 0,  

Program w MAS

Type2Phone

EasyTabCalculator

https://itunes.apple.com/pl/app/pdf-expert-by-readdle/id1055273043?mt=12&at=11l8qX
https://itunes.apple.com/pl/app/type2phone-bluetooth-keyboard/id472717129?mt=12&at=11l8qX
https://itunes.apple.com/pl/app/easytabcalculator/id1053527037?mt=12&at=11l8qX
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COŚ SIĘ KOńCZY, 
COŚ SIĘ ZACZYNA
PAWEł RATAJCZAK
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Koniec roku to dobry moment na podsumowanie swoich spraw, zrobienie swoistego 

rachunku sumienia, a w życiu redaktora na remanent artykułów i całego swojego 

warsztatu. Moje rozważania w  tej kwestii przerwały wydarzenia, które kładą się 

cieniem na cały mijający rok. Mam na my li serię zamachów w Paryżu artykuł 

pisany dwa dni po tych wydarzeniach  przyp. red. .

Show must go on…
Artykuł ten miał być zwykłym podsumowaniem technologicznego roku, zbiorem 

moich spostrzeżeń oraz tym, co uznałem za najbardziej interesujące z mojego 

punktu widzenia. Nie było w nim miejsca na czynnik ludzki, który  z czego sobie 

zdałem sprawę dzięki wydarzeniom z Paryżu  jest najważniejszy.

zas przej ć do podsumowania. Moim zdaniem wszystkie tegoroczne premiery 

zostały przyćmione przez media społeczno ciowe i  to im należy się największa 

uwaga oraz podziw. Jak już wspomniałem, u wiadomiłem to sobie podczas tragicz-

nych zaj ć w Paryżu. Mimo panującego w tym dniu chaosu ludzie na całym wiecie 

wyrażali swoją solidarno ć z ofiarami zamachów na portalach społeczno ciowych. 

zięki tym portalom oznaczali się jako bezpieczni, komunikowali się, a dzięki 

specjalnym hashtagom umożliwiali osobom ogarniętym tym chaosem znalezienie 

bezpiecznego schronienia.

Wyobrażacie sobie ten sam wiat bez Twittera i  acebooka  zięki nim  choć 

ciężko mi to przyznać  panujący chaos dało się okiełznać. Może te słowa są na 

wyrost, ale wirtualna rzeczywisto ć stała się prawdziwie pomocna człowiekowi.

Gdy mam wszystkie te zaj cia ciągle przed oczyma, niełatwo zebrać my li i skupić 

się na rzeczach materialnych, które są jakże mało ważne w obliczu ludzkiej tragedii. 

Jednakże były one po rednio także przyczynkiem do powyższego sukcesu mobi-

lizacji informacyjnej paryżan i całego wiata.

 mojego punktu widzenia jednym z ważniejszych wydarzeń mijającego roku było 

pojawienie się aktualizacji 13  Macbooka Pro, którego mam przyjemno ć używać. 

Szybki i sprawny komputer, jest nieodzownym towarzyszem moich wojaży wyko-

nuje swoje zadania na 100 . Nie będę się rozpisywał na temat jego podzespołów. 

Może poza nowym touchpadem z  funkcją touch force , która jest wspaniałym 

rozwiązaniem, je li nie używamy myszki.

o gadżetów użytkowych i  potrzebnych mi jako fotografowi zaliczam także 

pojawienie się na rynku niepozornego obiektywu anon E  50mm /1.8 STM 

od wieżającego linię amatorską. Mimo swojej konstrukcji niedorównującej obiek-

tywom serii L  jest to wspaniałe narzędzie wykorzystywane przeze mnie bardzo 

często. Jego stosunek cena/jako ć jest perfekcyjny, a obrazy przez niego genero-

wane więcej niż zadowalające.

o tej fotograficznej kategorii dodałbym jeszcze premierę aparatów anona 

5 s i 5 sr moją recenzję tego pierwszego znajdziecie w numerze 7 magazynu 

Mój Mac . Są one milowym krokiem w piszącej się codziennie historii fotografii.  
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astosowane bowiem w nich matryce to szczyt technologicznych umiejętno ci 

inżynierów anona. Kiedy , gdy jeszcze prowadziłem swój blog, pod koniec roku 

i na początku kolejnego rozpisywałem się o nowym oprogramowaniu. Teraz po 

głębszym zastanowieniu trudno mi znale ć u siebie jaką  nowo ć. Wszystkie progra-

my, jakich używam, a które będą towarzyszyć mi i w nowym 2016 roku, są znane 

większo ci z Was. Nadmienię jedynie, że do mojego Top Ten należą: pakiet apli-

kacji Adobe Photoshop, Lightroom, In esign, Illustrator , aplikacja która pomału 

zastępuje Lightrooma  apture One Pro, edytor lysses, JPEGmini Pro służący do 

bezstratnego odchudzania  fotografii, niezastąpiony Omni ocus oraz kalendarz 

antastical. najdziecie u mnie oczywi cie dużo więcej programów, ale wymienia-

nie ich wszystkich zajęłoby prawdopodobnie znaczną czę ć objęto ci magazynu.

W ród nowo ci, na które trzeba zwrócić uwagę, na pewno powinien znale ć się 

Apple Watch. egarek, który na nowo definiuje pojęcie narzędzia do odmierza-

nia czasu. Jednakże w moich oczach jest to tylko zbędny gadżet, który na pewno 

nigdy nie zago ci na moim nadgarstku. W tej kwestii jestem raczej tradycjonali-

stą. Niepotrzebne mi także kolejne narzędzie ciągle przypominające mi o tym czy 

tamtym. Po krótkim okresie zachły nięcia się technologią zacząłem bowiem ogra-

niczać jej wpływ na moje życie. W tej chwili doszedłem do sytuacji, w której nie 

mam włączonych żadnych powiadomień. isza. I niech tak pozostanie.

Nowy rok, nowe wyzwania
iężko mi w tej chwili snuć rozważania, co w nowym roku będzie hitem, jak zmieni 

się nasze postrzeganie technologii. Wszystko dzieje się dynamicznie i wydaje się, 

że najważniejsi jeste my my sami. latego też pozwólcie, że w tym miejscu złożę 

Wam życzenia wesołych i  radosnych wiąt Bożego Narodzenia oraz szczę liwe-

go Nowego Roku. Oby był on lepszy niż obecny, oby my mieli mniej zmartwień, 

a więcej rado ci. Oby wiat, jaki oglądamy, stał się oazą spokoju
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OBJAWIENIE ROKu
MAREK TELECKI

http://twitter.com/mantis30
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Kilkanaście dni temu 
rednacz rzucił w eter hasło: typujemy  Rok się zaraz kończy, najlepszy więc to czas 

na podsumowania i rankingi. W redakcji MMM pomysł przeszedł wstępnie przez 

aklamację. Każdy z redaktorów magazynu miałby zaprezentować swojego faworyta 

w następujących kategoriach: Produkt, Program, Wydarzenie oraz Rozczarowanie 

Roku. apytał, co ja na to. Odpowiedziałem bez dłuższego namysłu: oczywi cie, 

żaden problem  opytałem tylko, czy mam się ograniczyć do Apple, czy ocenić całą 

branżę IT. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że jednak to drugie. Mówiąc szcze-

rze, wcale nie ułatwiło mi to zadania. ni mijały, a problem ze wskazaniem moich 

własnych typów miał się dobrze i nie chciał zniknąć. Tak naprawdę nadal chyba 

nie potrafiłbym jednoznacznie wskazać zwycięzców w pierwszych trzech katego-

riach. Nie lepiej z czwartą  Rozczarowanie Roku. Może dlatego, że  biorąc pod 

uwagę mnogo ć produktów obecnych na rynku  są zbyt obszerne  Jakkolwiek by 

patrzeć, wiat IT to jednak trochę więcej niż Apple i tylko Apple. Ale skoro słowo się 

rzekło, trzeba się na co  zdecydować.

Gdyby chodziło o Smartfon Roku, 
to z uwagi na moje wieloletnie przywiązanie do iPhone a wybór byłby oczywisty  

 iPhone 6s. Między innymi za implementację technologii 3  Touch, której potencjał 

programi ci potrafią skutecznie wykorzystać już dzi .

W przypadku Komputera Roku bez wahania wskazałbym MacBooka Pro 15 . Pomimo 

że zdecydowanie nie jest sprzętem przełomowym, wła nie zakup tego modelu 
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zagwarantował mi skok w jako ci i komforcie pracy. W stosunku do wysłużonego 

iMaca wręcz niesamowity. Oczywi cie w bieżącym roku Apple zaprezentowało 

także ultracienkiego, megalekkiego MacBooka z Retiną 12 . ieszył się dużym 

zainteresowaniem i zasłużenie zdobył sympatię wielu nabywców. Sam nie miałem 

niestety okazji, by go na własne oczy zobaczyć, nie mówiąc o spędzeniu z nim choć-

by krótkiego sam na sam. A bez takiego niezbędnego do wiadczenia, jak mógłbym 

wyrobić sobie zdanie i je publicznie przedstawić

Podobnie rzecz ma się w przypadku iPada Pro, który zapewne rewelacyjnie spraw-

dzi się zwłaszcza w rękach speców od grafiki. Ja nie wykorzystam jego możliwo ci, 

zatem nadużyciem byłoby uznać go  nawet subiektywnie  za produkt, któremu 

należą się laury.

 kolei nowe Apple T  prędzej umie ciłbym w kategorii Rozczarowanie Roku.  

Nie dlatego, że to zły produkt. Raczej z tej przyczyny, że trafiło na rynek w stanie dalekim 

od dopracowanego. Nie sprzętowo, ale pod względem oprogramowania i dostęp-

nych usług. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla użytkowników w Polsce.  

Gdy sytuacja się poprawi, Apple T  4G będzie naprawdę interesującą przystawką do 

telewizora. Wartą swojej ceny. zi  tak nie jest. A już na pewno nie nad Wisłą.

Czym się kierować,
wybierając najlepszy produkt  Jakie kryteria powinny przeważać  Skuteczno ć 

marketingu  Popularno ć i słupki sprzedaży  Stopień spełnienia naszych indywi-

dualnych oczekiwań  A może kierować się przede wszystkim ceną i dostępno cią 

albo jej brakiem, bo przecież często gorsza podaż wzmaga zainteresowanie   
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Porównać go z ofertą konkurencji  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy będzie 

kierować się innymi kryteriami. A może tym Produktem Roku powinna zostać rzecz, 

którą najbardziej chcieliby my mieć  Bo jest nowa, fajna, wszyscy o niej piszą i mówią. 

Po prostu. W takim wypadku ja stawiam na Teslę Model X . Gdzie Krym, a gdzie Rzym  

 powiecie. Miało być IT. zy na pewno nie jest  W końcu motoryzacja dzi  to też 

w dużej mierze komputery. Google ar chociażby. A jak szepczą w kuluarach dobrze 

poinformowani , także i Apple od jakiego  czasu potajemnie pracuje nad własnym 

rewolucyjnym pojazdem.

A jeśli nie auto,
 to wybieram słuchawki. Sennheiser Orpheus 2. A  co  Ponad 50 tysięcy euro 

na pewno brzmi niewyobrażalnie pięknie, nawet przy potencjometrze skręco-

nym do zera. Program Roku. Następna zagwozdka. Może Microsoft Windows 

10  Nieee... Taki żarcik. Kogo na podium   upływem czasu na moim kompute-

rze liczba aplikacji maleje.  przyczyn różnorakiej natury. Po pierwsze  wiele 

funkcji trafia dzisiaj wprost do systemu lub programów z nim instalowanych.  

http://www.teslamotors.com/modelx
http://en-de.sennheiser.com/orpheus
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Po drugie  przyzwyczajenie i optymalizacja work ow sprawiają, że staram się 

korzystać ze sprawdzonych programów i nie rzucać na nowe niczym rozgorączko-

wany kochanek, zmieniający partnerki czę ciej niż koszule. Albo skarpetki.

decydowana większo ć aplikacji, na których obecnie polegam, powstała wcze niej. 

Ich tegoroczne aktualizacje są czę cią normalnej w  wiecie oprogramowania ewolu-

cji, a nie efektem rewolucji. la porządku: gry też są programami, prawda  Szkopuł 

w tym, że ze mnie mało rasowy gracz. Nie mam nawet konsoli  Owszem, jak już 

zasiądę do jakiego  tytułu, gram, aż skończę albo póki poziom komplikacji mnie do 

cna nie zniechęci . Ale w ciągu roku to wciąż zaledwie 3 4 produkcje, bo tyle zazwy-

czaj biorę na warsztat. Program Roku. nów trudno wskazać bez wahania. hoć 

je li spytacie o grę, która w tym roku zdobyła moje uznanie, odpowiem: Wolfenstein  

 The Old Blood. Szkoda tylko, że nie mogłem w nią grać na Macu.

Wydarzenie Roku
Takie, na którym byłem, czy również które  z tych, o których tylko czytałem lub 

słyszałem  Może takie nie-z-tej-ziemi, na którym zaprezentowano nowe tech-

nologie, połączono siły, zamieniono wodę w wino i ołów w złoto  Nie pamiętam. 

Serio. Mało dyspozycyjny jestem, trochę leniwy i do ć wybredny. ługo my lałem,  

co w tym roku się wydarzyło takiego, co mną wstrząsnęło pozytywnie, rzecz jasna , 

zaskoczyło. I wiecie co  Niczego takiego nie potrafię wskazać. Mgła. iemno ć. 

Interferencja fal. przejmie przepraszam.

Rozczarowanie Roku
No, teraz pojadę  my lałem  ale wychodzi na to, że będzie jazda prawym przed-

nim po poboczu. Naprawdę nie mam faworyta w tej kategorii. Największym chyba 

rozczarowaniem tego roku jest to wła nie, że nie pojawiło ani nie wydarzyło się 

nic takiego, co wryłoby się w pamięć i zasłużyło na wyróżnienie. Może po prostu to 

nasze życie nabrało tempa, stało się zbyt intensywne, wypełnione wszechobecną 

informacją. oraz trudniej wywołać w nas mocne wrażenie. Może tak już przyzwy-

czaili my się do zaawansowanych rozwiązań, że coraz trudniej o efekt zaskoczenia  

A może po prostu coraz czę ciej u wiadamiamy sobie, że bez tych wszystkich 

nowo ci i gadżetów nasz żywot wcale gorszy nie jest  I że nadmiar bywa równie 

szkodliwy jak niedobór

Typowanie debe ciaków  i  wielkich przegranych  to spore wyzwanie. Na doda-

tek nasze wybory są bardzo osobiste, a asortyment obfity i zróżnicowany. Poza tym 

to jasne, że nikt nie musi się kierować takimi rankingami, ponieważ ma swoich 

własnych faworytów i swoje własne zdanie. jmując rzecz trywialniej: z opinią jak 

z d...  każdy ma własną. Stąd też, jak również z powodów przedstawionych wyżej, 

typowanie w poszczególnych kategoriach tym razem zostawię innym. Ja zaczekam 

na Objawienie Roku 2016.
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SPóJNOŚć I PRECYZJA, 
CZYLI OCZYWIŚCIE 
O JABłKu
ARTuR CZESAK

https://twitter.com/
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My lę, że wymienione wyżej dwie cechy są bardzo lubiane przez tych, którzy lubią 

sprzęt z jabłuszkiem. Kolejny językoznawczo-jabłkowy felieton będzie więc trochę 

o tym, trochę o życiu i oczywi cie o słownikach.

Jak zapewne wszyscy słyszeli, 
trwa spór między firmą Apple a wła cicielem domeny ap.pl. Nie zamierzam zabie-

rać głosu w sprawie tego, czy polski obywatel narusza dobra firmy z dalekiego 

upertino. iekawe, czy agencja Associated Press AP  też się zgłosiła do wyżej 

wzmiankowanego obywatela. Jej pretensje bardziej byłbym w stanie pojąć. Nie 

wiem też, czy w walce awida z Goliatem zawsze trzeba kibicować awidowi.  

Nie jestem prawnikiem ani informatykiem, więc być może w ogóle nie powinienem 

się odzywać, ale... pojawia się w sporze słówko fonetycznie , więc ulegam pokusie.

Serwis Wirtualne Media zamie cił artykuł, w którego tytule jest cudzysłów, czyli 

znak służący do zaznaczania tre ci dokładnie, dosłownie cytowanych. W samym 

artykule już tego smaczku nie ma, bo czytamy tam:

Adres ap.pl należy do mnie od 13 lat i nie rejestrowałem go w celach spekula-

cyjnych, ale po to, by prowadzić pod nim firmę o nazwie Art Production. Apple 

stwierdził, że adres ap.pl fonetycznie za bardzo przypomina jego nazwę 

i znak towarowy. Tymczasem domena jest zwyczajnym skrótem od nazwy 

przedsiębiorstwa. Odpowiedziałem więc Apple, że się nie zgadzam.

Ja też się nie zgadzam i dlatego piszę. Po pierwsze: identyczna  to nie to samo  

co za bardzo przypomina . daje się, że ani pozwany, ani dziennikarze, ani Apple 

nie podał, jak naprawdę brzmi zarzut, sformułowany na 600 stronach pozwu :- .  

Po drugie: czy ten argument ma sens  Skoro nie wiemy, o co chodzi, to porozma-

wiajmy o języku i słownikach.

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/apple-zada-oddania-domeny-ap-pl-fonetycznie-identyczna-z-naszym-znakiem-towarowym%23
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Rozumiem, że domenę ap.pl możemy wymówić po polsku lub po angielsku:

a  a-pe-pe-el  boldem zaznaczyłem sylaby akcentowane

b  ej-pi-pi-el]

aden z nich nie przypomina żadnego ze sposobów wymawiania słowa jabłko  

po angielsku. A tych też jest sporo:

1  pl  według leciwego Podręcznego słownika angielsko-polskiego  Wiedza 

Powszechna, 1 71 ,

2  epl  pod hasłem apple pie radzi wymawiać Słownik zapożyczeń angielskich 

w polszczy nie  PWN, 2010 ,

3  ejpl   to wymowa błędna i potępiana, ale ponoć częsta,

4  w  obrym słowniku zaproponowali my apyl  lub epyl , żeby oddać specyfikę 

niepolskiego l ,

5  czy ktokolwiek wymówi appl  hyba tylko jaki  automat spellingowy, któremu 

nie podano reguły odczytywania nazw domen.

O czym to ja dzisiaj piszę? 
Aha, o precyzji i spójno ci. W codziennym życiu i potocznej wymowie nie ma ich zbyt 

wiele. naczenia bywają rozmyte, a wymowa nieidentyczna. Kiedy jednak o wiad-

czę kiedy  z dumą Kupiłem jabłko , zytelnicy MMM zrozumieją to zapewne w lot.
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PIłKĄ 
PO RuSZCIE
SEBASTIAN SZWARC
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Jeszcze kilkana cie dni przez Keynotem, rozmawiając w  Pear 2 Pear , poruszyłem 

kwestię dostępno ci N L na Apple T . Trafnie przypuszczali my, iż Apple zechce 

zorganizować swoją konferencję w tym samym tygodniu, w którym startuje sezon 

10 wrze nia . Tak się stało, chociaż o samym footballu nigdzie na prezentacji nie 

było wzmianki. Jest to nawet zrozumiałe, zważywszy na ilo ć tre ci, które tym 

razem Apple miało do przekazania, i fakt, iż nie mogli się z tym zmie cić w dwóch 

godzinach, był swego rodzaju wyjątkowy. ebiut N L na set-top boxie od Apple to 

rzecz jeszcze ważniejsza niż HBO Now. apewne każdy do wiadczył na własnej 

skórze piłkarskiego szaleństwa, któremu mieszkańcy naszego kontynentu ulega-

ją w trakcie Mundialu lub Euro. Miesiąc wyjęty z życia, ku rozpaczy naszych żon, 

partnerek i kochanek, które z tej okazji są odstawiane w kąt  bo wiadomo, mecz 

to mecz. Nieważne, czy samotnie przed telewizorem, czy ze znajomymi w pubie  

uczestniczymy w wielkim sportowym więcie. Nawet je li nie lubisz piłki, też ię 

to nie ominie, a spróbuj nie daj Boże zadzwonić do znajomych w trakcie, to nara-

zisz się na towarzyskie wykluczenie Jak to, jaki mecz  Przecież, ku , z Niemcami 

gramy dzisiaj . Warto więc bliżej poznać grę, która w  SA budzi nie mniejsze 

emocje niż u nas soccer, a dzięki Superbowl coraz więcej Polaków staje się wia-

domymi jej istnienia.

Gra toczy się na boisku o wymiarach 120 jardów długo ci i szeroko ci 53,33 jarda. 

Pozostałe wymiary przedstawia rysunek. Istotne do zapamiętania jest, iż na obu 

końcach boiska strefa punktowa liczy 10 jardów długo ci, a na jej końcu znajdują 
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się bramki w kształcie widełek. Pozostała, wła ciwa czę ć boiska jest podzielona na 

dziesięciojardowe odcinki z cieńszymi liniami co pięć jardów i małymi liniami co 

jeden jard po obu stronach boiska. laczego to takie ważne

Czasem spotykam się z opinią, 
że football amerykański to takie inne rugby. Nic bardziej błędnego. Oczywi cie, obie 

gry mają wspólne historyczne korzenie, w obu biega się z piłką, ale na tym jednak 

podobieństwa się kończą. Odpowiada za to kluczowa w footballu zasada zdobywa-

nia terenu. Spójrzmy na zdjecie z meczu pomiędzy N  Giants i  allas owboys. 

Obie drużyny ustawiają się w formacjach pomiędzy wirtualną scrimmage line. 

rużyną atakującą jest allas i to ona musi przenie ć piłkę o 10 jardów. Ma na to  

4 próby. W telewizji linia, za którą trzeba przenie ć piłkę, oznaczana jest na żółto, na 

stadionie sygnalizowana jest za to poprzez odpowiednie znaczniki przy liniach krań-

cowych boiska. Akcja rozpoczyna się w ten sposób, że zawodnik będący na rodku 

linii ataku, czyli center , podaje piłkę do quaterbacka rozgrywający, B , który 

odpowiada za jej rozegranie, może sam biec z piłką lub podać ją innemu zawodni-

kowi. Kiedy zawodnik zostaje powalony na ziemię i piłka dotyka boiska, następuje 

koniec próby i wstrzymanie akcji. Mecz w footballu toczy się więc zrywami, między 

kolejnymi próbami drużyna ma jakie  40 sekund na narady i ustalenie strategii 

kolejnego zagrania. Oznaczenie 1st 10  na powyższym zdjęciu oznacza numer 

próby i ilo ć jardów do zdobycia. Je li uda się zdobyć 10 jardów, drużyna dostaje 

kolejne 4 szanse na następne dziesięć. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak już napisa-

łem, z piłką można biec, ale można ją też rzucić w stronę zawodników grających 

na pozycji wide recei er i w ten sposób zyskać nieco pola. Ale uwaga  w trakcie 

pojedynczej akcji dozwolone jest T LKO JE NO podanie ponad scrimmage line 

 dlatego zawodnik, który odbierze piłkę, biegnie z nią dalej do pola punktowego 

i nawet je li ma obok siebie kolegów nie może im podać piłki. Jest to kolejna różni-

ca w stosunku do rugby, gdzie zawodnicy przez cały czas mogą podawać piłkę, 

ale tylko do tyłu, a po obaleniu na ziemię mają obowiązek wyprowadzić piłkę tak,  
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by kolejny zawodnik mógł ją chwycić i kontynuować. Tutaj tak nie ma  powalą cię, 

koniec próby. Takie rzuty piłki są też niebezpieczne, je li bowiem złapie ją zawod-

nik przeciwnika, następuje interception przechwyt  i natychmiastowe rozpoczęcie 

ataku przez drużynę przeciwną i to ona po zatrzymaniu dostaje swoje 4 próby na  

10 jardów. No dobrze, zapytacie, ale jak tu się zdobywa punkty  elem każdej ataku-

jącej drużyny jest zdobycie przyłożenia, czyli touchdown wartego 6 pkt. Osiąga 

się to poprzez wbiegnięcie z piłką na end zone przeciwnika w przeciwieństwie 

do rugby nie trzeba położyć piłki na ziemi . rużyna dostaje wówczas dwie możli-

wo ci  albo zrobi jeszcze jedną próbę z dwóch jardów i zdobędzie przyłożenie 

warte 2 pkt, albo wykonuje kop na bramkę wart 1 pkt zwany PAT point-after-try , 

chociaż ja wzorem rugby wolę nazywać go konwersją. I tutaj ważna informacja 

 od tego sezonu dokonano kontrowersyjnej zmiany w przepisach i konwersja 

wykonywana jest na 15 jardach. W założeniu ma to uatrakcyjnić grę, dobry kopacz 

kicker  i tak sobie poradzi, a jest o jedną decyzję taktyczną więcej do podjęcia.  

Istnieje bowiem jeszcze jedna możliwo ć punktowania  kopnięcie z boiska na 

bramkę za 3 pkt, a drużyna, która oceni w trakcie trzeciej próby, iż nie ma jak się 

przedrzeć, może w ten sposób zwiększyć swój wynik, skoro PAT i tak by wykonywali 

z tej samej odległo ci. rużyna obrony ma także szansę na zdobycie 2 pkt w jednej 

konkretnej sytuacji  je li uda się im przyblokować i powalić zawodnika z piłką 

znajdującego się na własnej end zone. Jest to do ć sytuacyjne i na tym poziomie 

rozgrywek jeszcze tego nie zaobserwowałem.

Ponieważ w trakcie meczu 
dozwolona jest dowolna liczba zmian, z czasem wytworzył się podział na trzy 

formacje: ofensywną, defensywną i kopiącą. awodnicy z jednej formacji nie grają 

w innej, chociaż oczywi cie muszą być jednakowo wytrenowani, bo po przechwycie  
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nie ma czasu na dokonanie zmian i obrońcy muszą wiedzieć, jak poprowadzić 

natarcie. Każdy rodzaj formacji może być ustawiany przez trenera na wiele sposo-

bów, w praktyce obowiązujące przepisy ograniczają liczbę kombinacji ustawienia 

ataku do około dziewięciu. Jednak wariantów rozegrania akcji drużyna może mieć 

przećwiczone nawet sto, ogarnięcie i zapamiętanie tego wszystkiego to głównie 

robota rozgrywających, oni są wła nie najbardziej rozpoznawalnymi zawodnikami, 

za czym idą też odpowiednie zarobki. Inną odpowiedzialną pozycją jest left tackle 

przypuszczałem, że wła nie na tym stanowisku zagrałby w Minnesota ikings 

nasz Babatunde Aygebutsi   quarterback jest najczę ciej praworęczny, więc gdy 

dostaje piłkę, obraca się najczę ciej w prawo. Wtedy za plecami ma lewą stronę 

boiska i to wła nie LT odpowiada za jego ochronę. To, co najbardziej fascynujące 

dla oglądających football, to wła nie możliwo ć analizowania akcji i przewidywa-

nia strategii drużyn, a udane zagrania i przechytrzenia przeciwnika nagradzane są 

ogromnymi owacjami. A na stadionach regularnie zasiada i 80 tysięcy ludzi, rzecz 

w Europie niewyobrażalna  tylu widzów zgromadziłby chyba tylko El lassico. 

To sport, w którym drużynowe współdziałanie liczy się tak samo jak przebłysk 

indywidualnego geniuszu i wbrew pierwszemu wrażeniu nie jest to dyscyplina 

dla bezmy lnych osiłków o masie lekkiego czołgu  Nie bez znaczenia jest też 

umocowanie footballu w życiu codziennym  istnieje ogromnie popularna liga 

college owa, w każdej szkole dzieciaki mają okazję pograć w football na W -ie, 

 a do tego dochodzi jeszcze popkultura. Przypomnijcie sobie, w ilu filmach młodzie-

żowych znajdują się cheerleaderki, których szefowa obowiązkowo musi wzdychać 
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do największego przystojniaka w szkole, który akurat przypadkiem jest kapitanem 

szkolnej drużyny footballowej  Nic więc dziwnego, że mecze N L to cisła czołówka 

najchętniej oglądanych widowisk telewizyjnych. askakujące dla polskiego kibica 

może być to, iż w amerykańskich telewizjach sportowych spotkamy tyle kobiet.  

I są to kompetentne i znające się na rzeczy reporterki, a nie tylko ładnie wygląda-

jące dodatki do mężczyzn. Porównanie w tej materii z polską telewizją publiczną 

wypada miażdżąco na naszą niekorzy ć. Na Twitterze możecie ledzić np. Melissę 
Stark  prowadzącą Gameday irst  oraz Erin Andrews z  ox Sports, która chociaż na 

co dzień zajmuje się footballem koledżowym, znana jest także z tego iż współpro-

wadzi  Taniec z gwiazdami  :

Mam nadzieję, 
iż powyższy artykuł przybliżył Wam trochę sport i będziecie mogli łatwiej zrozu-

mieć, co naprawdę dzieje się na boisku. Wypada tylko żałować, iż dla decydentów 

kanałów sportowych jeste my najwyra niej narodem idiotów, który nie zrozumie 

nic bardziej skomplikowanego niż piłka nożna. latego w telewizji nie zobaczymy 

nawet rozgrywek naszej PL A. Pozostaje ouTube, wykupienie Game Pass, ale uwaga 

 stacja BS zrobiła niespodziankę i w tym sezonie kilka meczów emituje za darmo 

w internecie. Pierwsza okazja już 4 pa dziernika, a kolejna w Święto ziękczynienia. 

Ach, no i drobny szczegół na koniec. Je li traficie na Australijczyka, nie mówcie mu 

o footballu  on przez to słowo rozumie własną odmianę tego sportu. la niego  

to po prostu grid iron  bowiem widziane z góry boisko przypomina ruszt grilla :

http://twitter.com/melissastark
http://twitter.com/melissastark
http://ww.twitter.com/ErinAndrews
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MOJE BOJE 
Z DZIAłEM REvIEW 
APP STORE 
JAROMIR KOPP
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uwaga! Artykuł zawiera  
(zdaniem Apple)  
treści pornograficzne!
Jedną z większych zalet App Store dla typowego użytkownika jest weryfikacja 

dostępnych w nim aplikacji. o prawda niektórzy narzekają na ograniczenia narzu-

cone programistom, powodujące, że pewne typy aplikacji nie pojawią się na iOS czy 

t OS, ale z czasem jest ich coraz mniej. darzają się też drobne wpadki z oprogra-

mowaniem, które nie powinno się w App Store znale ć, ale przy tym, co dzieje się 

u  konkurencji , ich ilo ć jest znikoma.

eweloper dostaje od Apple cisłe wytyczne, czego mu nie wolno w programie 

używać, jakie konwencje przy nazwach i ikonach są zabronione oraz jak promować 

program. a przykład niech posłużą zalecenia, jakie dostają wydawcy programów 

na Apple T  4: Preparing Your App Submission for the new Apple Tv. Nie zawsze sprostanie 

tym wytycznym jest łatwe, a co gorsza, nie zawsze są one konkretne i zrozumiałe.

Świadomo ć, że nasz program przejdzie weryfikację nie tylko przez rożne systemy 

komputerowe wyszukujące w nim niedozwolonych sztuczek  programistycznych 

czy zakazanych API Interfejsów programowych , ale i ludzi, którzy będą sprawdzać, 

czy program działa zgodnie z opisem, nie wiesza się i spełnia wszelkie wytyczne, 

sprawia, że zawsze, wysyłając program do Apple, czuje się pewien dreszczyk.

https://developer.apple.com/tvos/submit/


33OPINIE

Pamiętam, jak zamieszczałem swój pierwszy program. Był to dostępny do teraz 

darmowy QSCalcRPN. Najpierw było czekanie na wej cie aplikacji w stan Re iew . 

Potem wyczekiwanie, czy nie będzie jakich  zastrzeżeń, następnie rado ć z dopusz-

czenia do App Store

Pierwsze problemy…
Po raz pierwszy miałem problem z działem Re iew App Store Apple przy moim 

czwartym programie. Była to Ewidencja Przebiegu Pojazdu Program powstał w dwóch 

wersjach, płatnej i darmowej testowej z ograniczoną liczbą wpisów . Wersję darmo-

wą nazwałem EPP demo i wła nie to był błąd, bo nie doczytałem, że Apple zabrania 

stosowania nazw sugerujących niepełną warto ciowo ć programu. yczliwy dział 

Re iew zasugerował, abym usunął z opisu programu, nazwy emo  i zastąpił to 

przez Light . Po tych zmianach program przeszedł. Ale do teraz pamiętam swoje 

przerażenie, gdy zobaczyłem mail od Apple że słowem Rejected  w temacie.

Następny bliższy kontakt z testerami App Store przytrafił się przy bajce Słońce . 

W programie trafił się błąd ortograficzny i aby jak najkrócej się wstydzić, poprosiłem 

https://itunes.apple.com/pl/app/qscalcrpn/id349285843?mt=8
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Apple o pierwszeństwo w kolejce do sprawdzenia. Można to było zrobić w wyjątko-

wych przypadkach i chyba tylko raz do roku. Od razu dostałem do Apple reprymendę, 

że należy się bardziej przykładać do kontroli jako ci, ale dopuszczenie nowej wersji 

do sklepu zajęło tylko niecałą dobę.

W obu tych przypadkach wina leżała po mojej stronie. Inaczej było następnym 

razem. Tu winne były raczej różnice kulturowe.

Problem powstał 
przy czwartej czę ci układanek Lu Art Puzzle. Tu mała dygresja. Aplikacje, jak pewnie 

zauważyli cie, mają tak jak filmy, okre lony minimalny wiek grupy docelowej. 

eweloper jest przepytywany o to, jakie tre ci program pokazuje, np. czy są nawiąza-

nia do przemocy, alkoholu i innych używek lub nago ci. W układance, z jaką miałem 

problem, użyte były zdjęcia obrazów olejnych. Na jednym z nich wydać było kobiece 

po ladki, a drugim biust. Wszystko namalowane w sposób artystyczny  i nie budzą-

ce jako  specjalnie skojarzeń erotycznych u większo ci Europejczyków. Przecież 

nie zakrywamy dzieciom oczu w muzeach, gdzie wiszą płótna Rubensa z nagimi 

tłu ciutkimi kobietami  przynajmniej na razie. W Apple mieli jednak inne zdanie. 

Postawili ultimatum, że albo podniosę minimalny wiek użytkowników do 17 lat, albo 

mam usunąć te obrazy. nalazłem trzecie wyj cie. Ocenzurowałem je, dorysowując 

biustonosz i slipki  Po tej korekcie cenzorzy z Apple nie mieli już zastrzeżeń

https://itunes.apple.com/pl/app/lu-art-puzzle-abstract-i/id405254437?mt=8
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Po tej akcji w 2010 roku  znów nastał długi okres spokoju. Kolejny problem poja-

wił się na początku tego roku, gdy chciałem podzielić się swoimi spostrzeżeniami 

na temat wydajno ci procesorów Intel i ARM. Niestety, kto  w Apple uznał, że mój 

program do testowania: 1. nie wnosi nic szczególnie ciekawego, 2. przesyła dane 

użytkowników bez ich wiedzy, co było totalną nieprawdą, bo nie komunikował 

się w żaden sposób z serwerami. Wy wietlał jedynie informacje o wyniku testu. 

Ponieważ nie był to jaki  szczególnie warto ciowy projekt, po prostu odpu ciłem  

i nie trafił on do sklepu, ale to już był znak, że jako ć obsługi działu Re iew spada.

Wiosną spotkała mnie  
inna przygoda 
przy umieszczaniu programu w App Store. Był to program do sterowania o wie-

tleniem w ogromnych żyrandolach robionych na zamówienie do odległych hoteli. 

enzorzy zażyczyli sobie filmu z działania aplikacji. Ponieważ prototyp był dale-

ko, pokazałem, jak program wysyła dane do konsoli oraz mrugające diodki. Oto ten 
film. To na szczę cie wystarczyło i jaki  szejk w  ubaju może sterować wiatłem za 

pomocą swojego być może nabijanego diamentami iPhone a.

Te drobne potknięcia z weryfikacją programów to jednak była tylko drobnostka 

przy tym, jak sponiewierał mnie zespół Re iew App Store, gdy zamieszczałem mój 

pierwszy program na t OS. Jest nim dostępny w pakiecie z aplikacją na iOS Radio on 
Tv. Wysłałem go do Apple raczej spokojny o akceptację. Jednak bardzo zaskoczyła 

https://www.youtube.com/watch?v=FxcnN0TjNQ4
https://www.youtube.com/watch?v=FxcnN0TjNQ4
http://www.qsap.eu/radiotv/
http://www.qsap.eu/radiotv/
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mnie pro ba o podanie konta demo , rzekomo potrzebnego do weryfikacji działa-

nia programu. ługo się zastanawiałem, o co im może chodzić. Na wszelki wypadek 

podałem przykładowy link do strumienia audio Radia Wrocław, aby mogli prze-

testować dodawanie stacji radiowych. Niestety, w nocy przyszła wiadomo ć, że 

i program i jego opis zostały odrzucone. Nie spodobała się jego pierwotna nazwa 

aT Radio i to niestety był mój błąd, bo Apple zastrzegł, aby skrótu AT  nie używać, 

co przegapiłem. Sam program ponoć nie wy wietlał stacji radiowych i przez to był 

wg testerów z App Store nieprzydatny. To już była przesada  przecież był dobrze 

przetestowany. Szybko zmieniłem nazwę aplikacji, sprawdziłem i wysłałem jeszcze 

raz. I znów problem  Ponoć nadal używałem zastrzeżonych nazw. Gdy próbowałem 

zapytać, gdzie takowe się znajdują, w odpowiedzi zostałem poproszony o podanie 

numeru telefonu, pod jakim kto  z Apple będzie mógł się ze mną skontaktować.  

Już nazajutrz mój iPhone wy wietlił numer z jedynką na początku. Na moją pro -

bę do człowieka z Apple o wskazanie, gdzie w moim programie znajdują się nadal 

zakazane tre ci, stwierdził, że teraz wszystko jest ok i program przejdzie weryfi-

kację. Interesujące, bo nic nie zmieniałem. I tak oto moje Radio on Tv pojawiło się 

w sklepie w dniu premiery Apple T . Program doczekał się szybkiej aktualizacji, 

z którą już nie było problemu, ale z kolejną miałem pecha, bo trafiłem kolejny raz 

na niedokształconych cenzorów . Ponoć znów w moim programie nie wy wietlają 

się stacje radiowe. Gdy zobaczyłem nadesłane przez dział Re iew zdjęcia z ekra-

nu zrozumiałem, że testowany był on w zamkniętym rodowisku, które nie ma 

dostępu do publicznych serwerów loudKit Apple a, więc program nie miał jak 

pobrać danych stacji  Wycofałem aktualizację i wysłałem nowszą wersję, nad którą 

już ukończyłem pracę, z uwagami dotyczącymi dostępno ci loudKit i linkiem do 

filmu, jak się z programem obchodzić. zy to pomoże, dowiecie się, zaglądając na 

mój profil tweeterowy lub stronę programu Radio on Tv, bo nadal czeka on na Re iew.

ZDJĘCIA: 
autor,

kauhsal 

panchal

https://twitter.com/macwyznawca
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TAWS 
— ThE AMIGA 
WORKBENCh SIMuLATION 
KRZYSZTOF RADZIKOWSKI

http://twitter.com/radzik_pl
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Jak najpro ciej zapoznać się z systemem AmigaOS  Oczywi cie przez emulację, 

choć jest jeszcze jeden łatwiejszy sposób. zięki niemu można zobaczyć i spraw-

dzić, jak działa idea graficznego interfejsu użytkownika w amigowym systemie od 

wersji 1.0 aż do najnowszej 4.1.

Co to jest TAWS?
 W wolnym tłumaczeniu to symulator AmigaOS. Nie jest to emulacja w dosłownym 

tego słowa znaczeniu, raczej bardziej prezentacja filozofii oraz ewolucji systemu 

stworzonego dla komputerów Amiga. Jest to też najprostszy i najłatwiejszy sposób 

sprawdzenia, jak wyglądała pierwsza publicznie dostępna wersja systemu. Nie chcę 

tu nikogo zrazić, ale był to rok 1 85, a sam tylko wygląd G I graphical user interface  

zostawiał konkurencję w postaci choćby Mac OS daleko w tyle. Oczywi cie jest to tylko 

symulator  więc użytkownik nie do wiadczy wielozadaniowo ci oprogramowania, 

za to jednak, jak na prawdziwej Amidze, może ciągnąć ekran Workbench w dół.

abawa zaczyna się po skierowaniu przeglądarki internetowej na adres: www.taws.ch. 

Po krótkiej chwili wy wietli się pulpit Workbench czyli menadżera plików AmigaOS  

w wersji 4.1.

http://www.taws.ch
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W symulacji można 
zapoznać się z podstawową nawigacją i strukturą katalogów. Występuje też podział 

na: partycję systemową System , Ram isk czyli obszar pamięci komputera dostęp-

ny jako fizyczny dysk  oraz partycję roboczą  Test Suite . Na tej ostatnie znajdują 

się pliki multimedialne, takie jak obrazki czy muzyka. Wszystko to funkcjonuje 

dokładnie tak jak w AmigaOS, dzięki czemu w wielkim skrócie można zobaczyć, jak 

działa  system na prawdziwym komputerze. Autor do ć dobrze dopracował swoje 

dzieło w tym celu wykorzystał tylko Ja aScript , czego przykładem jest symulacja 

specyficznych dla AmigaOS  plików guide . Jest to hypertekst  co  podobnego 

do prostej strony www, który na Amidze był powszechny od systemu w wersji 2.1, 

czyli grubo przed pojawieniem się internetu w naszych domach.

Gdy standardowa skórka  najnowszego wydania AmigaOS już nam się znudzi, 

w katalogu Presets można sprawdzić, jak wyglądały poprzednie wydania systemu 

1.x  3.x . ostępne są też różne wariacje na ten temat, włącznie z popularnym 

w latach dziewięćdziesiątych MagicWB.

TAWS to wspaniała prezentacja 
dawnego i obecnego wyglądu mocno alternatywnego systemu operacyjnego. Natomiast 

w dzisiejszych czasach wiele z jego cech można odnale ć w głównym nurcie IT.
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Grudzień to dobry czas, aby spojrzeć na mijający rok.  takiej perspektywy ocenić 

wydarzenia i chwilę zatrzymać się nad tym, co wniósł on do naszej cyfrowej 

rzeczywisto ci. atrzymujemy się w redakcji Mój Mac Magazyn nad ważnymi 

sprawami związanymi z technologią. hcemy podzielić się z Wami najważniej-

szymi wydarzeniami tego roku, aplikacjami i urządzeniami, które w tym czasie 

weszły na rynek. Na koniec wrzucimy również małą kroplę goryczy i opowiemy 

o tym, co nas mocno rozczarowało. A zatem, mili Państwo: oto lista wydarzeń, 

które miały dla nas największe znaczenie w ostatnich dniach 2015 roku. 

Podsumowanie roku
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JAROMIR KOPP

Produkt Roku: 
iPhone 6s(Plus) i iPad Pro, 
a w zasadzie ich serce  
czyli procesor A9(x)

Wiecie, że jestem zwolennikiem porzucenia procesorów Intela na rzecz znacznie 

bardziej eleganckich i nowoczesnych Ax na bazie architektury ARM. W moich 

tendencyjnych testach za pomocą iMo ie już procesor A7 od Apple dorówny-

wał i7 od Intela, a A8 jest ponad 2x szybszy w eksporcie materiałów wideo.

W bardziej obiektywnym te cie za pomocą ileMakera i identycznej bazy 

danych A  w moim iPhone 6s Plus okazał się tylko o 25  wolniejszy od i7 

w MacBook Air  iPhone podsumował 550 faktur w ciągu 2  sekund, a MacBook 

Air z i7 w 22 sekundy. To już był raczej obiektywny test, nie tylko sprawdzian 

wydajno ci multimedialnej . Teraz możecie sobie wyobrazić, że A x w iPad 

Pro, który jest szybszy od wersji A  z iPhone, w różnorakich zastosowaniach 

spokojnie dorówna całkiem przyzwoitemu, choć mobilnemu Intelowi i7,  

co potwierdzają niezależne testy robione w  rożnych miejscach swiata. 

Procesory A  od Apple mają moc
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ługo zwlekałem z decyzją o aktualizacji mojego ileMakera 11 do nowszej wersji. 

Ale gdy zobaczyłem, co nowego pojawiło się w 14. odsłonie chyba najczę ciej 

używanego przeze mnie programu, to już tylko poczekałem na udostępnienie 

polskiej wersji. ileMaker to opisywany już dwa numery wcze niej w Mój Mac 

Magazyn #6 system bazodanowy dostępny na wszystkie trzy najważniejsze plat-

formy OS , iOS, Windows . Ma potężne możliwo ci przy stosunkowo łatwej 

obsłudze. Można w nim projektować proste rozwiązania w oparciu o gotowe 

wzorce, np. wypożyczalnie, rejestry, obsługa zamówień, spisy czy inne bazy 

danych, ale i potężne systemy do zarządzania i przetwarzania informacji.  Wła nie 

w  ileMaker Pro Ad anced tworzę mój program do faktur: a t. Wszystkich zain-

teresowanych większym opisem ileMakera odsyłam do Mój Mac Magazyn #6.

www.store.winsoft-international.pl

Aplikacja Roku 
Platforma FileMaker Pro 14

http://mojmac.pl/2015/09/09/moj-mac-magazyn-6/
http://mojmac.pl/2015/09/09/moj-mac-magazyn-6/
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Apple T  otwarte dla programistów było długo wyczekiwa-

ne. Plotki o jego nadej ciu pojawiały się już od ponad dwóch 

lat. Podczas prezentacji miałem wrażenie, że Apple T  prze-

rasta większo ć oczekiwań. ostała znacznie mocniejszy 

procesor stosowany do niedawna we agowych iPhone ach 

i iPadach, dużo pamięci RAM 2 GB  i sporo pamięci ash  

32 lib 64 GB . Pilot wyglądał bardzo obiecująco, a sposób 

obsługi interfejsu sprawiał wrażenie przemy lanego. Nie 

spodziewałem się, że tak szybko zostanę wła cicielem tego 

urządzenia, i to wła cicielem na półtora miesiąca przed premie-

rą. O tym, jak do tego doszło, przeczytacie na blogu Mój Mac. 

Na pewno Was zaskoczy, że jednocze nie chwaląc Apple T  4, uznaję ją za rozczaro-

wanie roku. Nie chodzi tu o samo urządzenie, które nadal uważam za bardzo dobre, 

rozwojowe i z ogromnym potencjałem na przyszło ć. Niestety, jako ć systemu t OS 

i usług podczas premiery bardzo mnie zawiodła, choć złoża mojej tolerancji dla 

Apple są ogromne. Od problemów z filmami iTunes począwszy, po błędy w systemie 

i niedziałające funkcje opisane w dokumentacji dla programistów . ało ć spra-

wia wrażenie przedwcze nie wypuszczonego na rynek produktu w fazie rednio 

zaawansowanej bety. opiero t OS .1, który jako deweloper już testuję, popra-

wia czę ć błędów i  wygładza  interfejs, ale nadal pozostaje sporo do zrobienia. 

Spodziewałem się też większej ilo ci dostępnych na starcie programów, zwłaszcza 

po akcji rozdawania deweloperom Apple T  za dolara . Pierwszy raz zdarza mi 

się tak narzekać na nowo ć od Apple, ale przecież wystarczyło poczekać z miesiąc 

i dopie cić system oraz usługi.

Rozczarowanie Roku:  
Apple Tv 4

Wydarzenie Roku:  
Premiera Apple Tv 4

http://mojmac.pl/2015/09/16/nowe-apple-tv-dla-deweloperow/
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KuBA BARAN

Produkt Roku:  
Apple Watch

egarek Apple od początku wzbudzał 

wiele kontrowersji. Przyznaję, że ja 

również miałem w  stosunku do 

tego produktu mieszane uczucia, 

o czym pisałem krótko po prezen-

tacji, która miała miejsce w trakcie 

zeszłorocznego keynote. Moje 

zdanie uległo jednak kompletnej 

zmianie. Mija pół roku, od kiedy model 

sport w rozmiarze 42 mm go ci na moim 

nadgarstku i trudno mi wyobrazić sobie 

jego brak. Niewątpliwie ma on wpływ na 

moje życie. Motywuje do aktywno ci fizycz-

nej, pozwala szybko sprawdzić najbardziej 

istotne powiadomienia i co najważniejsze znacząco 

zmniejszył liczbę sytuacji, kiedy sięgam do kieszeni po tele-

fon. Tego wła nie oczekuję od technologii: pozytywnego wpływu 

na codzienno ć.

http://twitter.com/smartkidpl
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Niezmiennie od lat jest to najważniejsza aplikacja, która go ci zarówno na moim 

MacBooku, jak i urządzeniach mobilnych. Nie skłamię, twierdząc, że jest to mój 

cyfrowy mózg, który pozwala mi opanować natłok codziennych spraw i projektów. 

Mijający rok przyniósł tej aplikacji niesamowity rozwój. Aplikacja dla Apple Watch, 

synchronizacja przy użyciu technologii Push oraz wersja uniwersalna dla iPhone a 

i iPada to tylko najbardziej widoczne zmiany. irma OmniGroup niezmiennie poka-

zuje, jak powinno się rozwijać swój produkt i dbać o potrzeby użytkowników.

Linki 

OS X

iOS

Aplikacja Roku 
OmniFocus

https://itunes.apple.com/pl/app/omnifocus-2/id867299399?l=pl&mt=12&at=1l3vwY4
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Przewrotnie, owszem, jednak dla mnie to wydarzenie. Przez ostatnie lata 

rozwój systemów operacyjnych tworzonych przez Apple nabrał niesamowite-

go tempa. Niestety, odbiło się to na stabilno ci oraz jako ci tych najważniejszych 

elementów naszych urządzeń. Kiedy ogłoszono, że iOS  oraz El apitan 

zostaną zoptymalizowane i programi ci skupią się w tych odsłonach głównie 

na jako ci, a nie na dodawaniu nowych funkcji, uznałem to za jedną z najlep-

szych wiadomo ci tego roku. W przypadku OS  poszło doskonale i w mojej 

opinii to najbardziej stabilna iteracja od czasów Snow Leopard. Jeżeli chodzi 

o iOS, nie jest doskonale, ale wszystko idzie w dobrym kierunku.

Mimo że sprzętowo nowo ci, jakie serwuje Apple, to wciąż doskonała jako ć 

i wydajno ć, ostatnio pojawił się jeden spory problem. Niestety, nowe wersje 

oprogramowania, które otrzymują użytkownicy, psują ogólne wrażenie.  

Od dłuższego czasu początkowe stadium obcowania z premierowymi odsło-

nami oprogramowania z upertino to swoiste beta testy. Oczywi cie, niejeden 

producent chciałby osiągnąć ten poziom produktu w wieku dziecięcym , 

jednak przez lata przywykłem do innej polityki  jako ci. Wystarczy spoj-

rzeć na pierwszą wersję systemu operacyjnego dla Apple Watch czy aktualną 

sytuację z nowym Apple T .

Wydarzenie Roku 
Brak znaczących nowości  
w systemach iOS i OS X

Rozczarowanie Roku 
Stabilność i optymalizacja  
oprogramowania i premierowych 
produktów od Apple
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MARCIN hINZ

W tym wypadku nie chodzi o samo urządzenie, ale o drogę, którą przed 

nim widzę.  jednej strony mamy prostą konsolę od Apple, z drugiej strony 

coraz mocniejsze urządzenia mobilne. Liczę, że już za 2 lata cało ć zosta-

nie spięta jabłkowym ekosystemem i grając w pełną, dużą wersję gry na iOS 

pod względem scenariusza nie odbiegającą od wersji konsolowej  będziemy 

mogli zapisać stan gry i dalszą rozgrywkę kontynuować na dużym ekranie 

za pomocą pada, już na Apple T .

Produkt Roku 
Nowe Apple Tv



PODSuMOWANIE ROKu 2015 49

Na konferencji Apple powiedziało, że w tym roku odpu ci nowe ficzery 

w swoich systemach, natomiast skupi się na poprawie ich stabilno ci i wydaj-

no ci. Będąc użytkownikiem urządzeń Apple od nie tak dawna bo ok. 4 lat , 

nabrałem jednak przekonania, że jako ć ich systemów systematycznie idzie 

w dół, mimo wprowadzania użytecznych i pomocnych dodatków. Jednak 

zarówno iOS , jak i El apitan mimo drobnych błędów  bardzo pozytywnie 

mnie zaskoczyły. Tak to powinno działać

Aplikacja Roku 
iOS 9 i OS X El Capitan
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la większo ci zapewne będzie to mało istotne. Garmin wprowadził specjal-

ne paski na klatkę piersiową do mierzenia HR pływaka w wodzie. Nie byłoby 

w tym zupełnie nic ciekawego, gdyby nie fakt, że w low-endowej serii zegar-

ków pojawiły się pulsomierze mierzące puls na nadgarstku tak jak w Apple 

Watch . Jak na mój gust mówi to tyle, że na pomiar metodą fotopletyzmogra-

ficzną nie można liczyć, jest niedokładna i w rozwiązaniach profesjonalnych 

nikt na nią nie stawia. odatkowo nie jest ona możliwa do wykorzystania 

podczas pływania, co mnie, jako triathlonisty szczególnie interesuje.

Gdzie te czasy, gdy można było kupić każdy kolor tele-

fonu, pod warunkiem że był on czarny. O ile rozumiem 

i cieszę się z wprowadzania nowych produktów, jak 

nowe Apple T  czy iPad Pro, o tyle kilkana cie rodzajów 

i rozmiarów telefonów rednio mi się podoba. ało ć 

utrudnia proces logistyczny, wydłuża zarówno wszel-

kie naprawy gwarancyjne, jak i oczekiwanie na zakup 

telefonu dla siebie. o tego dochodzi sytuacja, że wcho-

dząc do sklepu i patrząc na stół z iPadami, nie wiem, 

czy mam do czynienia z urządzeniami najnowszymi, 

czy może sprzed roku lub dwóch  a może czterech.

Rozczarowanie Roku 
Szeroka oferta Apple

Wydarzenie Roku 
Paski do mierzenia rytmu 
bicia serca w wodzie
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SEBASTIAN SZWARC

W odróżnieniu od Apple T  najnowszy iPad będzie działać wszę-

dzie. Niby nic rewolucyjnego, tablet z rysikiem. Ale czuję, że tym 

razem Apple robi to dobrze i mimo koszmarnej ceny jest to dla 

mnie jaki  prognostyk na rok 2016  być może pojawią się 

jego mniejsi bracia. A wówczas nawet Wacom ma się czego 

obawiać. Je li rzeczywi cie będzie to działać tak, 

jak jest to reklamowane, byłoby to wresz-

cie połączenie wiatów analogowego 

bo wciąż uwielbiam pisać ręcznie  

i cyfrowego.

Piękny design i duża funkcjonalno ć 

w połączeniu ze wietną i niedro-

gą usługą dla miło ników oglądania 

baseballu. No i dodatkowy plus za zapo-

wied  jeszcze lepszej wersji na nową Apple T .

www.itunes.apple.com

Aplikacja roku 
MLB At Bat

Produkt roku 
iPad Pro
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Wydarzenie Roku 
17 Konkurs Chopinowski
Rywalizował o miejsce w mym sercu z Superbowl, ale po namy le przy-

znam jednak laur patriotycznie. Także dlatego, iż w ciągu tych trzech tygodni 

mogłem obejrzeć i  posłuchać w  telewizji czego  naprawdę ambitnego.  

użo pięknej muzyki, niezwykłe emocje i wzruszenia. A do tego był to konkurs 

po raz pierwszy tak obecny w przestrzeni wirtualnej, ledzony nawet bardziej 

na urządzeniach mobilnych niż w telewizji. nak czasów

Rozczarowanie roku 
Brak usługi telewizyjnej Apple
Od wielu już lat byli my karmieni wiadomo ciami o tym, iż Apple zamierza 

jako  pozamiatać rynek telewizyjny. Apple T  się ukazało w od wieżonej 

osłonie, ale bez zapowiedzianej usługi. A przyczyna ta sama, dla której nie 

obejrzymy w Polsce Net ixa,Hulu czy HBO Now  brak porozumienia między 

nadawcami i blokady terytorialne na licencjonowane tre ci. Je li nawet Apple 

nie jest w stanie naruszyć status uo, to wygląda na to, że rok 2016 nie będzie 

wiele lepszy.
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PRZEMYSłAW MARCZYńSKI

Produkt Roku  
Kindle Paperwhite (300 ppi) 

zytnik książek od Amazon potrafi uzależnić w równym stopniu co produk-

ty Apple. W mojej historii używania tego urządzenia brakowało mi zawsze 

możliwo ci czytania książek bez dodatko-

wego o wietlenia. Przełomem był 

Kindle Paperwhite. Je li co  można 

było zarzucić temu produktowi, 

to poszarpane czcionki wy wie-

tlane na ekranie. yfrowy tusz 

 e-ink ma swoje ograniczenia. 

Kolejna odsłona tego sprzętu przy-

nosi ważną zmianę w komforcie 

czytania e-booków  ekran wyso-

kiej rozdzielczo ci. astosowany 

wy wietlacz 300 ppi to niezrówna-

na jako ć i przyjemno ć czytania. 

la mnie to zdecydowanie produkt, 

który dzięki cenie i jako ci wyko-

nania jest najważniejszym 

urządzeniem, jakie pojawiło się 

w tym roku na rynku. 

www.amazon.co.uk
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Aplikacja roku 
Microsoft Office 2016 
Pakiet biurowy Microsoftu to jeden z najważniejszych programów w biznesie. 

Swojego czasu przetoczyła się w sieci plotka, jakoby pakiet Microsoft O ce 

nie miał być już rozwijany na platformę OS . To byłby poważny cios dla 

użytkowników komputerów Apple, nawet je li mają za darmo zestaw podob-

nych narzędzi  iWork. Na szczę cie biznesowi i domowi klienci mogą spać 

spokojnie. Najnowszy pakiet biurowy Microsoftu pojawił się także w wersji 

na komputery Apple. Nowy interfejs, rozbudowane funkcje i wsparcie dla 

One ri e chmura Microsoftu  to istotne zmiany w kolejnej odsłonie tego 

najpopularniejszego zestawu programów. 

www.products.office.com

https://products.office.com/pl-pl/mac/microsoft-office-for-mac
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Wydarzenie roku 
Więcej przestrzeni w iCloud 

yfrowa chmura Apple  i loud  staje się coraz silniej powiązana z użytkowni-

kami iOS oraz OS . Wymiana zdjęć, ustawień, kontaktów, kalendarzy i poczty 

odbywa się wła nie dzięki i hmurze.  dużą rado cią przywitałem decyzję kierow-

nictwa Apple o zmianach, jakie zostały wprowadzone do tej usługi. mianie uległy 

zarówno ceny pakietów, jak również wielko ć danych, jakie możemy tam prze-

chowywać. Obecnie darmowa opcja pozwala na zapisanie 5 GB całkowicie bez 

kosztów. Natomiast przestrzeń dyskowa o pojemno ci 50 GB to wydatek miesięczny  

0,  Euro. Spadły także ceny za 200 GB i 1 TB. Te wszystkie zabiegi sprawiły,  

że wreszcie całą bibliotekę moich zdjęć mogę mieć zawsze przy sobie i nie 

muszę już tak restrykcyjnie pilnować, czy mój limit danych został przekroczony. 

Współdzielenie informacji pomiędzy urządzeniami mobilnymi i  wiatem kompu-

terów stacjonarnych jest jeszcze wygodniejsze niż dotychczas. 

www.icloud.com

Rozczarowanie Roku 
Netflix po Polsku 
Byłem pewny jednego w 2015 roku. Net ix, serwis oferujący dostęp do boga-

tej bazy filmów i seriali, trafi do Polski. Niestety do dzi  cisza w tym temacie. 

Mimo że firma szukała pracowników mówiących w naszym języku. o tego 

domena net ix.pl kieruje pod adres https://www.net ix.com/pl/. Pojawiły się 

także napisy w nowych produkcjach dodawanych do biblioteki filmów, wciąż 

jednak nie mamy żadnych oficjalnych informacji o dacie premiery w Polsce. 

A miała być rewolucja filmowa. Na razie pojawia się tylko więcej natarczy-

wych pytań  gdzie i kiedy . 

www.netflix.com
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PREZENTOWNIK 2015
awanie prezentów to zarówno ogromna przyjemno ć, jak i duże wyzwa-

nie. nalezienie pomysłu na sprawienie miłej niespodzianki nie jest prostym 

zadaniem. hcemy ułatwić Wam poszukiwania odpowiedniego prezentu. 

Wybrali my dla Was upominki, które sprawią wszystkim gadżeciarzom  

ogromną rado ć. Takie prezenty nie muszą być drogie. najdziecie tutaj nasze 

typy na kwotę 100 zł. Sięgamy również po bardziej wyrafinowane upominki. 

Mamy nadzieję, że nasz Przewodnik po prezentach pomoże Wam przy 

wyborze najciekawszej niespodzianki najbliższym. Trzymamy kciuki za 

udane zakupy.
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Praktyczne i eleganckie rozwiązanie 

na dodatkową ochronę dla iPhone a. 

Prosta kieszeń z gumką to doskona-

ła metoda zabezpieczenia telefonu. 

Gumka stabilnie trzyma urządze-

nie w  kieszeni, a  równocze nie 

umożliwia jego szybkie wyciąga-

nie i chowanie. Jest to szczególnie 

istotne przy dużej częstotliwo ci 

używania telefonu.

Etui jest starannie wykonane i ideal-

nie dopasowane do iPhone a  6S. 

Wszystkie użyte materiały są mięk-

kie, nie ma żadnych zamków lub 

ostrych krawędzi, które mogłyby 

uszkodzić urządzenie. W ofercie są 

dwa kolory filcu szary melanż i biały  

oraz cztery kolory gumki czerwona, 

żółta, zielona i granatowa , co pozwa-

la na personalizację etui.Istnieje 

możliwo ć zamówienia pokrowca 

na iPhone 6S w dodatkowej osłonce.

CENA 42 PLN
STRONA  

WWW
otulfilcem.pl

ETuI OTuLFILCEM 
NA IPhONE 6S

http://otulfilcem.pl/nasze-produkty/etui-otulfilcem-na-iphone-6s/
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PICPACK
Wyjątkowy prezent to taki, który sami zrobimy. Możliwo ć ofiarowania takie-

go upominku zapewnia Picpack. irma oferuje wysokiej jako ci magnesy 

z nadrukami z naszego konta Instagram. Wystarczy, że zalogujemy się poprzez 

stronę Instagram i wskażemy dwana cie zdjęć, jakie będziemy chcieli umie-

cić na magnetycznych obrazkach. W ciągu siedmiu dni obrazy umieszczone 

na magnesach pojawią się w naszym domu. Każdy magnes posiada wymiary 

5,8 cm x 5,8 cm. Nadruk zadowoli nawet wybrednych klientów. Jest to niewąt-

pliwie doskonały i niepowtarzalny prezent, który może wywołać u miech  

na twarzy. Szczególnie gdy znajdzie się na nim najbliższa nam osoba.

CENA 18 € STRONA WWW getpicpack.com

http://getpicpack.com
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EQuINuX TIZI SChLINGEL
Ten mały dodatek do kluczy może stać się doskonałym prezentem dla posia-

dacza iPhone a. Każdy posiadacz Tizi Schlingel będzie spokojny o możliwo ć 

naładowania telefonu. W  tej zawieszce ukryty jest kabel Lightning- SB 

pozwalający na podłączenie iPhone a do komputera lub ładowarki. Elastyczna 

obudowa zapewnia dużą wytrzymało ć. Nie musimy przejmować się tym, 

że kabel Lightning od e uinux będzie rzucony do torby bąd  plecaka razem 

z  innymi przedmiotami. Niewątpliwym atutem tego urządzenia jest port 

SB z funkcją lip, pozwalający niezależnie od ułożenia końcówki wcisnąć 

go do portu. 

CENA 19,99 € STRONA WWW tizi.tv

http://www.tizi.tv/de/tiziflip.html
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TP-LINK – hA100
Obecnie muzyki słuchamy, głównie korzystając z formatu mp3 lub serwisów 

streamingowych, a telefony i tablety coraz czę ciej zastępują nam tradycyjne 

no niki jako główne ródło naszej muzyki. Niestety, tylko nieliczne domowe 

systemy stereo i zestawy car audio są wyposażone w odbiornik Bluetooth, co 

sprawia, że poruszanie się po naszej playli cie jest niewygodne. Rozwiązaniem 

tego problemu jest odbiornik muzyczny Bluetooth TP-LINK HA100. Podłącz 

urządzenie do swoich gło ników lub zestawu audio, sparuj z telefonem lub 

tabletem i zarządzaj muzyką z poziomu ekranu.

CENA 99 PLN STRONA WWW tp-link.com.pl.com

http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-5089_HA100.html
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ChEERO
heero to uznana japońska firma, która zasłynęła przede wszystkim dzię-

ki produkcji wysokiej klasy powerbanków. Jednym z bestsellerów heero 

jest seria ANBOAR  czyli powerbanki zaprojektowane na wzór popu-

larnego japońskiego robota. Przed Wami najmłodszy brat anbo  heero 

ANBOAR  Block 3000mAh, który mimo niewielkich rozmiarów ma wymia-

ry zbliżone do karty kredytowej  zapewnia dodatkowy zapas energii na cały 

dzień  Powerbanki ANBOAR  są dostępne w kilku wariantach 3000mAh, 

4200mAh, 6000mAh, 10050mAh .

CENA 99 PLN STRONA WWW mobilo.pl

http://mobilo.pl/kategoria-produktu/cheero/
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RĘKAWICZKI MuJJO  
REFINED TOuChSCREEN GLOvES
To gadżet w sam raz na zimowe dni. Są elastyczne, miękkie i ciepłe dzięki 

polarowemu wykończeniu. Ich dodatkowym atutem jest elegancki design 

 elementy czarnej skóry wokół nadgarstka i zapięcie na zatrzask. zięki sili-

konowym kropkom nie trzeba martwić się o bezpieczeństwo obsługi sprzętu, 

a nylonowe włókna pokryte srebrem, znajdujące się wzdłuż całej rękawiczki, 

zapewniają współpracę z ekranem dotykowym, dając tym samym możliwo ć 

nieograniczania się wyłącznie do jednego palca.

CENA 99 PLN STRONA WWW ispot.pl

http://ispot.pl/akcesoria-rekawiczki
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KENu AIRFRAME +
Ten niewielkich rozmiarów uchwyt może być jednym z najbardziej pożądanych 

upominków dla geeka-kierowcy. Air rame+ to szczęka  montowana do wenty-

latora auta zapewniająca pewny i stabilny uchwyt naszego telefonu. Koniec 

z odrywaniem wzroku od drogi gdy chcemy korzystać z nawigacji w telefonie. 

Air rame+ nie nakłada na nas ograniczeń w położeniu telefonu. Możemy aparat 

ulokować zarówno poziomo, jak i pionowo. miejscowienie telefonu w kratce 

wentylacyjnej zapewnia również odpowiednie chłodzenie aparatu przy dużym 

obciążeniu procesora podczas używania funkcji GPS. Rozmiar tego gadżetu 

pozwoli ukryć go w każdym schowku w samochodzie. Bezpiecznie w u cisku 

Kanu Air rame+ umie cimy telefon nawet o rozmiarze 6 .

CENA 29,95 $ STRONA WWW kenu.com

http://www.kenu.com/%23/products/airframe-plus
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SuRFACEPAD DLA IPhONE 6 / 6S
Ten elegancki pokrowiec na iPhone a wykonany jest z wysokiej jako ci skóry. 

odatkowe obszycie dodaje niepowtarzalnego i wzmacnia konstrukcję etui. 

Pokrowiec chroni zarówno tył, jak i ekran telefonu. odatkowo posiada dwie 

kieszenie na karty kredytowe. SurfacePad może przekształcić się również 

w wygodny statyw, dzięki czemu będziemy mogli swobodnie korzystać z tele-

fonu bez konieczno ci trzymania go w dłoni.

CENA 39,99 $ STRONA WWW twelvesouth.com

http://twelvesouth.com
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JuST MOBILE TIMESTAND  
FOR APPLE WATCh SILvER
Opis: TimeStand to niezwykle elegancka podstawka dla Apple Watch. 

Wykonana z jednego kawałka wysokiej klasy aluminium, o cylindrycznym 

kształcie, stanowi ozdobę przestrzeni nawet bez umieszczonego w niej Apple 

Watcha.  Okrągłe wcięcie w górnej czę ci podstawki umożliwia umieszcze-

nie w nim magnetycznej ładowarki zegarka.  Tak umieszczony Apple Watch 

jest dostępny i łatwy w interakcji w trakcie ładowania.  Precyzyjnee ukrycie 

przewodu ładującego to dodatkowy walor estetyczny.

CENA 169 PLN STRONA WWW cortland.pl

http://www.cortland.pl/justmobile-timestand-stojak-do-apple-watch-srebrny.html
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MY PASSPORT FOR MAC
aprojektowany specjalnie z  my lą o  użytkownikach produktów Apple, 

dysk My Passport for Mac to doskonałe uzupełnienie Twojego Macbooka. 

Stylowy, precyzyjnie wykonany i kompaktowy dysk oferuje dużą pojemno ć  

do 2 TB  do Twojej dyspozycji. Interfejs 3.0 zapewnia błyskawiczne zapi-

sywanie i odczytywanie plików, a dzięki zgodno ci z Apple Time Machine 

umożliwia łatwe tworzenie kopii zapasowych Twoich plików. My Passport 

for Mac jest trwały, odporny na wstrząsy i zapewnia lata niezawodnej pracy.

CENA od 340 PLN STRONA WWW wdc.com

http://www.wdc.com
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PQI ICONNECT 64GB GOLD
i onnect to dodatkowa pamięć do iPhone a i iPada.  Pendri e ze złączem SB 

or Lightning, na który możemy zgrać zdjęcia i nakręcone filmy i tym samym 

przygotować iPhone a, iPada do kolejnej sesji.  Możemy także załadować na tę 

pamięć dodatkowe filmy i puszczać je dzieciom w podróży.  i onnect znako-

micie też ułatwia i przy piesza wymianę różnych plików pomiędzy Mac/P  

a mobilnymi urządzeniami Apple.  Aplikacja i onnect+ wyposaża manage-

ra plików w wiele dodatkowych funkcji, jak: zmianę nazwy, zabezpieczenie 

hasłem, pakowanie do zipów  oraz wymianę z serwisami loud.

Pamięć dostępna jest w trzech iKolorach: srebrnym, złotym i szarym, oraz 

w pojemno ciach: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB.  i onnect nigdy nie zabrak-

nie ci miejsca na twoim iPadzie, iPhonie czy innym i rządzeniu.

CENA 429 PLN STRONA WWW cortland.pl

http://www.cortland.pl/pqi-iconnect-pendrive-64gb-usb-3.0-lightning-zloty.html
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GARMIN vívOSMART® hR
Opaska fitness i osmart HR firmy Garmin precyzyjnie monitoruje dzien-

ną aktywno ć, licząc kroki i  dokonując pomiarów tętna na nadgarstku.  

Na podstawie tętna opaska osmart HR dokładniej oblicza spalone kalorie 

oraz okre la intensywno ć ćwiczeń. Wyposażona została w wysoko ciomierz 

barometryczny, dzięki czemu rejestruje różnice wzniesień i zlicza pokonane 

piętra. Opaskę połączyć można z kompatybilnym smartfonem i odczyty-

wać na niej powiadomienia z telefonu. arejestrowane dane o aktywno ci 

bezprzewodowo przesyłane są do platformy Garmin onnect, która umoż-

liwia ich szczegółową analizę i udostępnianie. Opaska jest wodoodporna, 

można w niej spokojnie brać prysznic i pływać, nie trzeba zdejmować jej 

również nocą, gdyż monitoruje jako ć snu. Opaskę ładuje się za pomocą kabla 

SB, a bateria starcza na około 5 dni.

CENA 649 PLN STRONA WWW garmin.com

https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/prod531166.html
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PARROT JuMPING DRONE
Je li chcesz spróbować czego  innego niż latania, drony Jumping mogą ię 

zainteresować. Jumping Night to robot, który zapewni i rado ć z eksploracji 

ciemnych pomieszczeń. Jest nieduży wymiary: 116 mm x 186 mm x 155 mm , 

wiec zmie ci się w każdy zakamarek.  włączonymi wiatłami LE  i bezpo-

rednim podglądem na ekranie smartfona czy tableta z bezpłatną aplikacja 

ree light3  nic się przed nim nie ukryje. Jumping Race to robot dla tych, 

którzy lubią się cigać max. prędko ć jazdy to 13 km/h . zięki temu oraz 

dzięki wietnej zwrotno ci miło nicy driftu będą mieli dużo zabawy. 

Oczywi cie poza jazdą oba drony Jumping skaczą do 80 cm wzwyż  Jumping 

Night i do 75 cm  Jumping Race . A gdy dodamy jeszcze funkcje walkie-tal-

kie wbudowane gło nik i mikrofon , okaże się, ze te drony staną się naszymi 

dobrymi kumplami .

CENA 159 € STRONA WWW parrot.com

http://www.parrot.com/pl/produkty/jumping-sumo/
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SLOW MAGIC TOY
LightLab to studio projektowe, które podchodzi do tworzenia o wietlenia 

w całkowicie inny sposób. Jeżeli fascynują ię autorskie płytki sterujące, 

LE -y, street art i drewno, z pewno cią zakochasz się w produktach tej firmy. 

Najnowsze prace, stworzone we współpracy z producentem muzyki elektro-

nicznej Slow Magic, posiadają sterownik reagujący na częstotliwo ci d więku. 

Takie rozwiązanie pozwala na tłumaczenie muzyki na język kolorów, aby 

Twoja lampka mogła dostosować się do utworów, których słuchasz w danym 

momencie. Każda praca jest wytwarzana ręcznie i wyjątkowa.

CENA 749 PLN STRONA WWW slowmagictoy.com

http://slowmagictoy.com
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QNAP hS-251+
nap HS-251+ został zaprojektowany jako ciche rozwiązanie NAS dla użytkow-

ników domowych, którzy wymagają, aby odtwarzanie plików multimedialnych 

za pomocą zestawu ich kina domowego odbywało się bez zbędnego szumu 

wentylatorów w tle. Wyposażony w najnowszy system operacyjny TS 4.2, 

może pełnić funkcję serwera kopii zapasowych do przechowywania danych, 

których bezpieczeństwo chroni wbudowane oprogramowanie antywirusowe 

oraz funkcje RAI  w konfiguracji Single, JBO , RAI  0, 1. odatkowo NAP 

może być wykorzystany jako serwer WWW, TP  i mała stacja monitoringu 

IP bezpłatna licencja na 2 kamery, możliwo ć podłączenia do 40 kamer IP .

Obsługa 2 dysków pozwala na przechowywanie nawet do 6 TB danych, a szyb-

kie dwa interfejsy Gigabit Ethernet umożliwiają błyskawiczny dostęp do nich.

CENA 1699 PLN STRONA WWW cortland.com

http://www.cortland.pl/qnap-hs-251.html


Dwupasmowy
Router LTE

Internet LTE 
 w Twoim domu!

W centrum miasta, na obrzeżach, w lesie, w górach i dolinach. Gdziekolwiek mieszkasz, Router 
LTE TP-LINK zapewni Ci najszybszy internet bezprzewodowy. Wystarczy, że włożysz do niego kartę 
SIM od operatora sieci komórkowej i już zawsze będziesz w zasięgu.

Router LTE TP-LINK. 

w w w.tp -l ink.com.pl 
Czytaj 
w w w.connec tedmagazine.pl

MR200

http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-4691_Archer-MR200.html
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iPad i iPhone to niezłe narzędzia służące do czytania. o prawda, nie dorównują urzą-

dzeniom służącym głównie do czytania typu Kindle, ale bezproblemowo i nawet 

komfortowo  da się na nim przejrzeć gazetę, przeczytać fragment książki czy komiksu. 

Niejednokrotnie wcze niej słyszałam, że istnieją porządne aplikacje umożliwiające 

czytanie tradycyjnych komiksów. W związku z moimi zainteresowaniami posta-

nowiłam sprawdzić, czy fani japońskich mang mają podobne zaplecze softwarowe  

na sprzęcie Apple. obaczcie, co wyniknęło z eksperymentu

Jak dla mnie  niekwestionowany lider apli-

kacji do mang. Na plus zaliczam przejrzysty 

interfejs niestety, nie wszystkie apki dla fanów 

mang mogą się nim pochwalić . Bogata biblioteka 

tytułów, łatwe porządkowanie poszczególnych 

pozycji w zakładkach. Minusy  płatna wersja 

bez reklam, limitowana liczba komiksów, jakie 

pobierzemy za darmo. Od niedawna oferuje też 

mangi po polsku. 

Aplikacja oferuje pobieranie tytułów 

poprzez wpisywanie ich url do progra-

mu ręcznie  co w zasadzie skre la 

ją, je li chodzi o wygodę użytkowania. 

Teoretycznie zaprojektowana podobnie 

do Meow Mangi, ale co z tego  My lę, 

że większo ć użytkowników odbije 

się od niej przez sztucznie utrudnio-

ne dodawanie tytułów. Reklamy też 

umieszczono w irytującym, widocznym 

miejscu. Nie polecam, choć wyra nie 

ma swoich zwolenników.

Meow  
Manga

Manga Storm
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Manga Rock
Po zainstalowaniu pierwsze, co ukazuje się 

naszym oczom, to konieczno ć skonfigurowania 

ródła komiksów. I dobrze  im więcej kana-

łów, tym większy wybór. Niestety, polskich nie 

wypatrzyłam  co wydaje się zresztą dziwne, 

bo istnieje np. polskie Batoto, o czym przekonać 

się można, instalując Meow Mangę. Aplikacja 

jest zbudowana zresztą łudząco do niej podobnie 

 podobieństwa w  interfejsie użytkownika  

aż kłują w oczy

Apka dysponuje tylko jednym ródłem komiksów. I wydaje 

się do ć niedopracowany, ale jednak nie stwarza to trudno ci 

w korzystaniu z programu. Tutaj dla odmiany użytkownicy iPho-

ne ów będą do ć zadowoleni  rzadko kiedy komiks tak ładnie 

przeskalowuje się na mniejszą rozdzielczo ć, pozostając przy 

tym nadal czytelnym. Korzystając z topowych aplikacji, często 

trzeba przewijać i skalować stronę komiksu ręcznie  tutaj zrobi 

się to za nas samo  zdecydowany plus. 

Manga Searcher  drugie imię tej aplikacji powin-

no brzmieć  gdzie są moje mangi lub: dlaczego 

pobierają się tak wolno  Najpopularniejsze 

tytuły zanotowano. Prosty layout  tym razem 

przypomina do złudzenia Manga Browser.  

Na iPhonie zachowuje się przyzwoicie, lecz kilka 

razy musiałam powiększać strony, aby odczy-

tać małą czcionkę. Również tylko jedno ródło 

komiksów, brak języka polskiego.

Manga  
Browser

Manga Searcher
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ormat P  kojarzy się z dokumentami, które są ostatnim ogniwem w łańcuchu 

ich tworzenia. Tak w rzeczywisto ci jest. Tworzymy zazwyczaj dokumenty w tym 

formacie jako efekt końcowy naszej pracy. Tak spreparowanym plikiem możemy 

się łatwo podzielić z innymi osobami, bez obawy, że będą miały problemy z jego 

otworzeniem. P  ma także swoje niepodważalne zalety jako no nik wszelkie-

go rodzaju informacji dla drukarni cyfrowych, gdzie jest on zwieńczeniem pracy  

np. w programie Adobe In esign.

Na temat zalet tego formatu 
mógłbym się pewnie jeszcze długo rozpisywać, ale ma, a raczej miał on także swoje 

wady. okumentów w ten sposób stworzonych nie można edytować choć leży to 

w założeniach tego formatu . Wszelkie adnotacje zazwyczaj możemy nanie ć, je li 

wydrukujemy taki dokument, co w obecnych czasach jest wręcz mieszne. I chociaż 

systemowy podgląd radzi sobie nie najgorzej z podstawową edycją niezabezpieczo-

nych plików pdf, to do pełnego komfortu mu ciągle daleko.

W takiej sytuacji z pomocą przychodzą aplikacje firm trzecich, dostarczające narzędzi 

do prawie całkowicie swobodnej edycji dokumentów P . Na łamach magazy-

nu recenzowałem już P Pen. Narzędzie pozwalające na taką wła nie edycję.  

Jest to bardzo dobry program, choć daleko mu do intuicyjno ci. zi  natomiast przy-

szedł czas zmierzyć się z jeszcze gorącą aplikacją P  Expert autorstwa Readdle. 

To znany i ceniony producent oprogramowania biurowego, którego aplikacja o tej 

samej nazwie dostępna jest od dawna dla systemu iOS.
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Expert od PDF
Przyznam, że podszedłem sceptycznie do nowego dziecka Readdle. Byłem bowiem 

zdania, że zupełnie nowa aplikacja będzie miała  jak to się często zdarza  problemy 

wieku dziecięcego. Ewentualne niedomagania oczywi cie nie dyskwalifikowałyby jej, 

ale zważywszy na cenę w chwili pisania artykułu promocyjną  przyp. red. , byłoby 

to delikatnie nie na miejscu. Na szczę cie moje zdziwienie wynikło tylko z jednego. 

Aplikacja już na starcie pokazuje pazur, co tylko wiadczy bardzo dobrze o dewelope-

rze. Jest to produkt kompletny, dopracowany i wolny od widocznych błędów.

Ale od początku…
Poza fotografowaniem zdarza mi się składać książki, broszury etc. Podczas pracy 

nad tre cią generuję robocze pliki pdf i wszelkie adnotacje wykonuję na nich. 

Wtedy niezastąpione staje się oprogramowanie pokroju P  Expert. Aplikacja ta bez 

problemu pozwala na stosowanie wszelkich adnotacji, wstawianie uwag, kre lenie  

po dokumencie wirtualnym markerem czy oznaczanie zdefiniowanymi hasłami 

plików np. Ści le tajne
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Oczywiście PDF Expert 
może także służyć jako podstawowy czytnik plików P , co pozwala na zaosz-

czędzenie czasu w sytuacji, w której przyjdzie nam nagle wykonać na nich jakie  

notatki. Niemniej jednak ta funkcja jest jedną z wielu. Poza wspomnianymi powyżej 

możemy do dokumentów dodawać tekst. Rysować na nich kształty np. do zazna-

czania całych bloków. A je li jeste my już przy zaznaczaniu, to aplikacja pozwala na 

nie poprzez zakre lanie, podkre lanie czy przekre lanie tekstu. zasem pojawia się 

potrzeba połączenia kilku dokumentów będących oddzielnymi plikami. ączenie 

ich jest praktycznie niemożliwe, chyba że mamy program P  Expert

Mieli cie kiedy  kłopot z wypełnieniem formularzy w formacie P  zy nie skoń-

czyło się to wydrukiem i ręcznym ich wypełnieniem  Od teraz z tym koniec. Aplikacja 

umożliwia także i to. Bez najmniejszych problemów wypełnimy każde pole tekstowe 

i na zakończenie dodamy swój podpis. W P  Expert znajdziemy funkcję umożli-

wiającą dodawanie podpisu.

Podczas pracy w P  Expert urzekło mnie jeszcze jedno. Program pozwala na tworze-

nie od zera dokumentów w tym formacie oraz ma bardzo elastyczny interfejs. zięki 

temu każda osoba może dostosować go do swoich wymagań. Od widoku dokumen-

tów pojedyncza karta, podwójna, widok wielu kart  przez boczne panele, aż do takich 

możliwo ci jak zakładki, co ma znaczenie w wielostronicowych dokumentach.

Podsumowanie
P  Expert to bez wątpienia narzędzie dla profesjonalistów. Aplikacja została przy-

gotowana tak, aby wszystko, co najważniejsze było zawsze pod ręką. Przy tym działa 

niezawodnie i jest stabilna. Otwarcie dokumentu z 300 stronami zajęło jej chwilę, 

a poruszanie się po nim jest płynne. Na uwagę zasługuje także zintegrowany interfejs 

pozwalający na otwieranie wielu dokumentów w kartach jak w przeglądarce www.

Porównując P  Expert do P Pen Pro, stwierdzam, że to dwa różne wiaty. I mimo 

że o tym drugim wypowiadałem się pozytywnie to po tym, jak na moim Macu zago cił 

P  Expert, będę musiał zweryfikować swoją ocenę na korzy ć teraz recenzowa-

nego programu.

WITRYNA

CE
Ch

YP  Expert

1 ,   promocja -60

www.pdfexpert.com

 + intuicyjny interfejs
 + profesjonalne narzędzia do edycji pdf
 + płynno ć podczas edycji dużych 

dokumentów

 cena poza promocją 
mogłaby być niższaNAZWA

CENA

OCENA

http://www.pdfexpert.com
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Lepiej, żeby obłok bujał w człowieku niż odwrotnie.

Wojciech Bartoszewski

yski sieciowe w chmurze to usługi nie nowe, a ich popularno ć ro nie wraz ze 

wzrostem pojemno ci dostępnych przestrzeni oraz prędko ci dostępu do Internetu. 

Każdy większy gracz IT na rynku oferuje własne rozwiązanie umożliwiające 

przechowywanie danych i co ważniejsze ich synchronizację. Niektórzy, udostęp-

niają zasoby wirtualnego dysku tylko dla okre lonego typu plików, jak np. lickr  

 dla zdjęć, czy StreamNation  dla zdjęć, filmów oraz muzyki.

Dla mnie 
synonimem cloud storage 
jest Dropbox,
który niestety w podstawowej darmowej wersji bez uzyskanej za pomocą wielu 

różnych sztuczek  bonusowej pojemno ci  oferuje zaledwie 2GB przestrzeni. 

Konkurencja, jak np. Apple, Google, Microsoft, Amazon czy Box oferuje za darmo 

często sporo więcej. Miejsca, bo w kwestii uniwersalno ci, możliwo ci i wygody, 

oferowane usługi się nieco różnią.

Przez długi czas ignorowałem wirtualne dyski sieciowe z kilku powodów:

 > słabe jak na taki użytek  łącze do Internetu oraz jego różna stabilno ć/dostępno ć,

 > niewielkie pojemno ci wykluczałem opłacanie miesięcznych subskrybcji 

w cenach przystępnych dla zachodniej cywilizacji, zdecydowanie mniej atrak-

cyjnych dla naszych zarobków ,

 > ograniczone zaufanie  zarówno w kwestii tego, co się faktycznie będzie działo 

z moimi danymi, które leżą u kogo  nie wiadomo nawet dokładnie gdzie, jak 

są one zabezpieczone przed ew. próbami ataków cyber-włamywaczy oraz tego, 

jaką wagę dostawca usługi przykłada do kopii zapasowych w razie ewentual-

nego padu  i gwarancji ciągło ci w dostawie usługi,

 > brak potrzeby  zgadza się  moje prywatne pliki nie opuszczają dysku kompu-

tera, mniej istotne archiwizowałem na płytach / , często wykorzystywane 

rzeczy trzymałem na dyskach zewnętrznych lub pendrajwach.

Wygląda na to, że dojrzewam do dysków w cyfrowym obłoku, albo po prostu z wiekiem 

stałem się bardziej wygodnicki . latego od pewnego czasu w coraz większym 

zakresie korzystam z tego dobrodziejstwa mimo faktu, że nie wszystkie z wyżej 

wymienionych problemów udało się wyeliminować.

Szybki dostęp do Internetu to dzi  już nie fanaberia tylko standard. Oczywi cie 

w szkołach, hotelach, restauracjach, lotniskach i innych miejscach publicznych 

pojęcie szybki  bywa do ć względne. Ale kilkudziesięcio megabitowe łącza szero-

kopasmowe w ofercie różnych ISPów oraz transmisja danych w technologii LTE/4G, 
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dostępna praktycznie u każdego operatora komórkowego, znacznie poprawiły sytu-

ację. Nie trzeba rujnować budżetu, by wystarczająco komfortowo korzystać z Sieci.

Kwestię pojemno ci dysków sieciowych można rozwiązać na różne sposoby, np. 

skorzystać z darmowej oferty kilku różnych dostawców, lub założyć wiele kont 

u jednego co jednak wymaga np. różnych adresów e-mail, utrudnia przenoszenie 

danych między kontami i wymaga przelogowywania .

Ograniczone zaufanie zostało
Nadal nie odważyłbym się przechowywać w takim miejscu informacji naprawdę 

istotnych no chyba że wyjątkowo dobrze zaszyfrowanych . Jednak w przypadku 

większo ci użytkowników domowych, 0  danych którymi operują to raczej nie 

rzeczy, od których zależy życie lub mierć. Wiele z tego da się odtworzyć. A kopie 

zapasowe i tak warto mieć. Jak rzecze stare informatyczne przysłowie: Ludzie dzie-

lą się na tych, którzy robią backupy i na tych, którzy będą je robić.

Przemieszczam się między różnymi lokalizacjami, i w zasadzie każda posiada 

dostęp do Internetu, w związku z czym oraz z lenistwem...  postanowiłem ograni-

czyć korzystanie z no ników zewnętrznych. W obecnym komputerze nie posiadam 

napędu optycznego, co więcej przeszukiwanie nagranych płyt stało się zajęciem 

powolnym i irytującym. My lę, że płyty -ROM wkrótce podzielą los dyskietek, 

a w przyszło ci to samo prawdopodobnie czeka dyski zewnętrzne przynajmniej te 

znane nam dzi  w postaci ciężkich, nieporęcznych cegieł , komunikujących msię-

wolnym interfejsem .

 dużej chmury mały deszcz.

Przysłowie polskie

Aktualnie posiadam kilka kont u różnych dostawców i przestrzeń dyskowa jaką 

dysponuję, wystarcza z zapasem na zaspokojenie moich potrzeb. To, co mi się nie 

podobało to konieczno ć instalacji dodatkowych programów wspierających usłu-

gi. O ile w przypadku urządzeń mobilnych z iOS nie zaburza to feng shui, to już 

na komputerze osobne aplikacje do ropboksa, Google ri e, Box, One ri e itp. 

niepotrzebnie miecą. Problemu nie rozwiązuje obsługa dostępu do takich dysków 

z poziomu przeglądarki WWW. Bo choć rozwiązanie to ma niezaprzeczalną zaletę 

w postaci braku konieczno ci wskazywania folderu na dysku, który będzie synchro-

nizowany automatycznie z chmurą, posiada też różne mniej lub bardziej istotne 

ograniczenia, jak np. niemożno ć kopiowania folderów z plikami trzeba najpierw 

w chmurze założyć folder a następnie przesyłać do niego pliki . Ten ostatni problem 

nie dotyczy na szczę cie wszystkich usług.

latego bardzo zainteresowałem się rozwiązaniem Expan ri e. Produkt, autorstwa 

dwójki studentów uniwersytetu Stanford ma już ponad dziesięcioletnią historię. Ideą 

Expan ri e jest to, by wirtualne dyski były dostępne w komputerze tak jak dyski 

lokalne, czy raczej dyski SB  na Macu zamontowane jako kolejne ikony deskto-

pu.  możliwo cią przeglądania, tworzenia, usuwania, przenoszenia i kopiowania 
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plików oraz folderów w sposób, do którego się zdążyli my przyzwyczaić.  wykorzy-

staniem skrótów klawiszowych przyspieszających operacje. Podłączone wirtualne 

dyski są też widoczne w oknach otwierania i zapisywania dokumentów w progra-

mach. ziała tu nawet jeden z moich ulubionych ficzerów  systemu OS   uick 

Look, niestety wybiórczo, tzn. wsparcie dla podglądu zależne jest od usługi, czyli 

np. utwór w formacie .mp3 odtworzymy w ten sposób z dysku Google lub ropbox 

ale już z One ri e niekoniecznie. hoć przecież sam system wie, co z takim plikiem 

powinien zrobić. Trudno jednak winić programistów Expan ri e za ograniczenia 

API Application Programming Interface  przygotowanych przez dostawców usługi 

 zakładam, że to wła nie tu tkwi przyczyna niespójnego zachowania się uick Look. 

Expan ri e wspiera następujące usługi dysków w chmurze oraz serwerów :

 > Google ri e

 > Google loud Storage

 > ropbox

 > Microsoft One ri e
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 > Microsoft One ri e for Bussiness

 > Box.com

 > opy.com

 > own loud

 > S TP SSH

 > TP/ TPS

 > Amazon loud ri e

 > Amazon S3 Simple Storage Ser ice

 > OpenStack Swift Storage

 > Rackspace loud iles

 > Web A

 > hubiC

 > reamHost ream Objects

ałkiem sporo, prawda  Po zaznajomieniu się z możliwo ciami, obejrzeniu filmów 

pokazowych zdecydowałem się na zakup tego programu. zy jestem zadowolony 

z decyzji  O tym trochę pó niej.

Instalacja i konfiguracja aplikacji to przysłowiowa bułka z masłem. W rezultacie,  

na belce menu pojawi się menulet z poziomu którego możemy dodać usługi a następ-

nie skonfigurowane dyski montować o ile nie zaznaczyli my opcji automatycznego 

podłączania tychże po zalogowaniu się na komputerze  oraz odłączać.
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Kliknięcie trójkącika a la przycisk play  na odtwarzaczu  powoduje, że po chwili 

na biurku pojawia się ikona podłączonego zasobu w chmurze. alej postępujemy 

praktycznie tak samo jak w przypadku nawigowania po lokalnym dysku. To co 

odróżnia pracę na takich sieciowych magazynach to oczywi cie szybko ć pracy, 

nawet przy całkiem przyzwoitym łączu sam korzystam z połączenia szerokopa-

smowego o następujących parametrach: upload  10 Mbps, download  100 Mbps, 

rzeczywiste warto ci są zwykle nieco niższe  transfer danych błyskawiczny nie 

jest. Kopiowanie danych na dysk lokalny odbywa się normalnie, tzn. pasek postępu 

wskazuje aktualny stan operacji. Wiemy ile danych zostało pobranych i ile czasu 

jeszcze pozostało do końca. Natomiast kopiowanie plików i folderów do chmury 

już tak jasnych informacji nie dostarcza. Mianowicie, wy wietlony w początkowej 

fazie systemowy pasek postępu po chwili znika, a reszta operacji przebiega w tle. 

Wskazówkę o tym, że transfer wciąż trwa stanowi wyłącznie do ć lakoniczna anima-

cja na menulecie oraz informacja pdating  files  gdzie  oznacza ilo ć plików , 

która po zakończeniu transferu zmienia się na p to date . Brak dokładniejszych 

statystyk oraz szacowanego czasu. Szkoda.

Po instalacji ExpanDrive
pozbyłem się z dysku dedykowanych programów dla większo ci usług dysków 

w chmurze poza jedną  ropbox. Powodem jest aplikacja 1Password, a raczej 

sposób synchronizacji bazy haseł i licencji. 1Password kupiłem bezpo rednio od 

AgileBits a nie w Mac App Store, dlatego wymiana danych między wersjami dla 

OS , iOS oraz Windows odbywa się za po rednictwem ropboksa miast i loud. 

Okazuje się, że wymagany jest tu folder synchronizacji znajdujący się w katalogu 

domowym użytkownika

Programi ci chwalą się implementacją sprytnego wielowątkowego mechanizmu 

połączeniowego gwarantującego szybszy upload i mniejsze obciążenie dla systemu. 

W praktyce osiągi zależą przede wszystkim od konkretnej usługi.  mnie zdecy-

dowanie najgorzej wypada pod tym względem One ri e Microsoftu. Przeglądanie 

zasobów oraz transfer danych z i do wirtualnego dysku wymagają anielskiej cierpli-

wo ci  A co ważniejsze, nawet na mocnym komputerze Mac , operacjom towarzyszy 

odczuwalne spowolnienie komputera. Aby nie być gołosłownym, poniżej przedsta-

wiam wyniki uzyskane podczas prób pobierania i wysyłania plików do wybranych 

usług. la zwiększenia rzetelno ci tych badań którym jednak daleko do labora-

toryjnej precyzji , dokonałem również pomiarów z poziomu przeglądarek: Safari 

Mac  i Edge P . Kopiowałem w obie strony dwa rodzaje plików: tekstowy .txt  

o wielko ci 128 MB oraz audio .mp3  o wielko ci 123 MB. Testy przeprowadziłem 

na komputerach:

1. Pecet w konfiguracji:

Procesor Intel ore i5 3.3 GHz

 > Pamięć RAM 12 GB R3 1333 MHz
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 > ysk twardy Kingston SS Now 300 240 GB

 > System Windows 10 Home

 > Expan ri e 5.1.3

2. MacBook Pro 15” w konfiguracji:

 > Procesor Intel ore i7 2.5 HGz

 > Pamięć RAM 16 GB R3 1600 MHz

 > ysk twardy APPLE SS  SM0512G Media 512 GB

 > System OS  10.11.1

 > Expan ri e 5.1.4.0

Podczas pomiarów tylko jeden z komputerów był włączony, starałem się wyelimi-

nować ew. wpływ innych urządzeń w domu na wykorzystanie łącza internetowego, 

po każdym z testów usuwałem pliki tymczasowe, pamięć podręczną przeglądarek. 

Pobieranie i wysyłanie plików wykonałem przynajmniej dwukrotnie-trzykrotnie 

dla każdego przypadku.
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Wyniki zaskoczyły mnie bardzo
Nie przewidziałem aż takich różnic, jak również wpływu typu pliku na czas opera-

cji. Interesujące są zwłaszcza wyniki pobierania z  ropboksa plików tekstowych 

w przeglądarkach. Pliki w takich rozmiarach powinny ciągać się na moim łączu 

dla przypomnienia  download wynosi 100 Mbps  nie szybciej jak w 11-12 sekund. 

A tu odbywa się to o połowę szybciej. Być może wysuwam zbyt daleko idące wnioski, 

ale przypuszczam, że prawdopodobnie dla tego typu plików ropbox wykorzystuje 

kompresję w locie, co w przypadku tekstu daje spory zysk. Nie sądzę, by winę za to 

ponosiły przeglądarki, bo w takim wypadku wyniki z innych cloud-dysków wyglą-

dałyby podobnie.

Ewidentnie, poza wydajno cią użytego komputera oraz szybko ci łącza do Internetu, 

na rzeczywiste wyniki ma wpływ wiele więcej elementów. To, że każda z usług oferuje 

nieco inną efektywno ć nie powinno dziwić. Martwi natomiast fakt, że Expan ri e 

w wersji dla Maków radzi sobie zauważalnie gorzej, niż wersja na platformę Windows. 

Na MacBooku młodszym znacznie od peceta  przeglądanie dysków sieciowych oraz 

kopiowanie danych często powoduje pojawienie się piłki plażowej

Wnikliwi zytelnicy-obserwatorzy zauważyli, że w tabelce brak wyników uploadu 

i  downloadu testowego pliku tekstowego, za po rednictwem Expan ri e dla  

OS , w usłudze One ri e. Mimo wielokrotnych prób, operacje te nie zakończyły 

się sukcesem. Pobranego pliku nie dało się odczytać, a wysyłany  po nawet kilku-

godzinnym oczekiwaniu  nie trafiał kompletny do chmury. Przez cały czas, na 

menulecie widniał animowany symbol informujący o niekończącej się synchroni-

zacji. Być może to odosobniony przypadek, ale bez wątpienia takie co  nie powinno 

mieć miejsca.

Chmury
Nie mają obowiązku razem z nami ginąć.

Nie muszą być widziane, żeby płynąć.

Wisława Szymborska

Sam fakt, że wysyłanie realizowane jest w tle, to bardzo pożądana sprawa. Bufor 

danych znajduje się na naszym dysku lokalnym i jest opróżniany po zakończeniu 

operacji. o się stanie gdy wcze niej wyłączymy komputer, wysuniemy wirtualny 

dysk lub stracimy połączenie z siecią  Teoretycznie nic strasznego. Niekompletne 

dane w chmurze będą czekać, aż komputer znów się połączy z kontami usług za 

pomocą aplikacji i dokończy transfer. W praktyce jednak znów skuteczno ć i powta-

rzalno ć takiego zachowania zależna jest od usługi. Szkoda, że gdy zdecydujemy się 

skopiować dane z jednej usługi na drugą np. z Box na Google ri e  to nadal nasz 

komputer po redniczy w komunikacji. Idealnym byłoby, gdyby chmurki dogady-

wały się ze sobą same, a nasza rola ograniczyła do zainicjowania ich kontaktu.
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WITRYNA

CE
Ch

YExpan ri e

4 . 5 $

www.expandri e.com

 + wsparcie dla wielu usług cloud storage
 + łatwe, systemowe podłączanie dysków
 + równoczesna obsługa wielu kont w tej 

samej usłudze
 + licencja na użytkownika

 brak możliwo ci 
wygenerowania linka 
do udostępnianego 
zasobu

 wysoka cena 

NAZWA

CENA

OCENA

Kolejna niedogodno ć, to brak możliwo ci wygenerowania odsyłacza do pliku/folde-

ru, który chcieliby my udostępnić, a następnie wysłać takie hiperłącze, np. mailem do 

wybranego odbiorcy. Nie pozostaje tu nic innego, jak wykonać tę operację po zalogo-

waniu się do usługi z poziomu witryny internetowej lub wykorzystując dedykowaną 

usłudze aplikację tyle, że to ostatnie podważa całkowicie sens zakupu Expan ri e . 

Jak widać, nadal jest sporo do zrobienia. Przyznam się bez bicia, że aplikację prze-

testowałem wyłącznie najpopularniejszymi wymienionymi w te cie usługami, więc 

na temat współpracy z np. serwerami S TP, nie mogę się wypowiedzieć.

Niewątpliwą zaletą Expan ri e jest sposób licencjonowania. Program nabywamy 

z prawem użytkowania per user  i możemy go zainstalować na wszystkich swoich 

komputerach z systemem OS  lub Windows . Mimo wszystko, standardowa cena 

pojedynczej licencji jest do ć zaporowa  4 .  latego warto nań polować , 

gdy pojawia się w paczkach z innymi aplikacjami. Aby podjąć przemy laną decyzję 

deweloperzy udostępniają w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną, działającą 

przez siedem dni.

Sam mam mieszane uczucia
Bardzo podoba mi się pomysł, ale co do realizacji  zwłaszcza w kwestii szybko ci 

działania  mam spore zastrzeżenia. Ogólny obraz psują również wyżej wspomniane 

braki tego rozwiązania. Niemniej staram się korzystać coraz czę ciej i obserwować 

rozwój Expan ri e. Końcowa ocena zawiera spory kredyt, a finalnie i tak Wy sami, 

drodzy zytelnicy musicie podjąć decyzję czy warto wesprzeć autorów programu.

http://www.expandrive.com
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OMNIPLAN 3
PRZEMYSłAW MARCZYńSKI
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Je li znów zdałe  sobie sprawę, że kolejny projekt którego się podejmujesz, jest 

prawdziwym wyzwaniem organizacyjnym. Gdy stajesz przed faktem, że kartka 

papieru to zdecydowanie za mało, aby ogarnąć wszystkie aspekty zadań, jakie na 

ciebie czekają... zdasz sobie sprawę, że potrzebujesz wła nie aplikacji OmniPlan 3.

Planuj mądrze
To, w jaki sposób rozplanujesz w czasie swoją pracę, ma ogromne znaczenie dla 

całego przedsięwzięcia. OmniPlan daje elastyczno ć w tym działaniu.  poziomu 

listy zadań Tasks  tworzymy nowe cele. żywając kursora myszy, możemy łatwo 

rozmieszczać je w kalendarzu. stalimy tu również czas, jaki przydzielamy najego 

wykonanie. OmniPlan posiada widok kalendarza, który pozwoli nam łatwo zorien-

tować się, na jakim etapie prac jeste my.

Dla wymagających zadań
Planując naszą pracę, rozbijamy ją na zadania. zęsto jednak się zdarza, że jedna 

czynno ć wywołuje następujące po sobie polecenia. OmniPlan pozwala nam budo-

wać strukturę naszych poczynań przez budowanie hierarchii  zadań zależnych 

oraz podzadań. Niezastąpioną funkcją jest możliwo ć przydzielania osób, materiałów 

i wyposażenia potrzebnych do wykonania zadania. akładka Resources pozwoli nam 

stworzyć cały zespół razem z informacjami o wszystkich potrzebnych produktach 

wymaganych do ukończenia pracy.

Jednym rzutem oka
W natłoku rozbudowanych poleceń jest ryzyko, że jaki  element nam umknie. 

Programi ci z OmniGroup pomy leli również o tej sprawie. Stosując szablony stylów, 

możemy zmieniać kolory tekstów, rozmiar czcionki, barwy zadań, tła. To wszystko, 

aby wyróżnić ważne dla nas czę ci projektów. Na tak przygotowany plan wystarczy 

rzucić okiem, by już wiedzieć, na jakim etapie realizacji planu jeste my. Tutaj warto 

wspomnieć o funkcji podglądu diagramu  Network. oskonale obrazowany jest 

tutaj cały nasz projekt z zależnymi od siebie poczynaniami. la wielu osób to funk-

cja, bez której trudno wyobrazić sobie efektywne zarządzanie projektem.

Jeszcze więcej możliwości
OmniPlan potrafi znacznie więcej. Jednak zakup wersji Pro to kolejny wydatek 

prawie 150 dolarów. decydują się na zakup te osoby, które zawodowo podchodzą do 

spraw planowania. I nie będą zawiedzione. Rozszerzona odsłona programu to zestaw 

funkcji, który dogłębniej analizuje nasze działania. Będziemy mogli tworzyć rapor-

ty w HTML. Szczegółowo badać koszt prowadzonych prac. Nie zabrakło również 

wsparcia dla dokumentów Microsoft Project. OmniPlan Pro kusi szczególnie mocno 
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możliwo cią współpracy w zespole i synchronizowania zadań z kalendarzem.  

la wielu osób kolejnym atutem będzie obecno ć tej aplikacji na iOS.

Rozważyłem wiele za i przeciw, szukałem słabych punktów i znalazłem co , co trze-

ba wytknąć: brak synchronizacji projektów poprzez i loud. Omni Group oferuje 

swój własny mechanizm cyfrowej chmury . Jednak jest to dodatkowy krok, który 

musimy wykonać, aby wykonać czynno ć tak naturalną w dzisiejszych czasach, jaką 

jest obsługa dokumentów na wielu komputerach i tablecie.

Aplikacja jest warta polecenia
wszystkim, którzy muszą dobrze rozplanować każdy szczegół swojej pracy. 

Wygodny i przyjemny dla oka interfejs zachęca do pracy. Widać, że Omni Group 

ma do wiadczenie w tworzeniu programów do zarządzania czasem, co przekłada 

się na konstrukcję OmniPlan.

WITRYNA

CE
Ch

YOmniPlan 3

 14 , /2 ,  Pro

www.omnigroup.com

 + wygodne tworzenie zadań
 + pełna kontrola nad czasem projektu
 + szablony stylów
 + wersja na iOS

 brak wsparcia dla 
synchronizacji i loud

 dodatkowa cena  
za wersję Pro/iOS

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.omnigroup.com/omniplan


http://faqt.pl/mmm10/
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APPLE Tv 4, 
DLACZEGO POWINNO 
NAZYWAć SIĘ INACZEJ
JAROMIR KOPP
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Apple T  otwarta  dla programistów stała się faktem. Liczni wybrańcy , czyli dewe-

loperzy obdarowani przedpremierowymi egzemplarzami Apple T  przez Tima ooka 

mogli cieszyć się nowym wcieleniem hobby Jobsa  już w drugiej połowie wrze nia, 

a zwykli miertelnicy dostali zamówione egzemplarze 30 pa dziernika  za wcze nie.

Zanim wyjaśnię zagadkowy tytuł 
i zakończenie pierwszego akapitu, przytoczę trochę suchych faktów. Apple T  4 

została wyposażona w bardzo przyzwoity procesor A8 znany z iPhone 6 Plus  oraz 

iPad mini 4. Ponieważ nigdzie nie znalazłem informacji o zegarze, jakim jest takto-

wany, zrobiłem test porównawczy za pomocą własnego programu. Wynik testu 

wskazuje na zastosowanie takiego samego taktowania jak w iPad mini, czyli 1,5 GHz 

iPhone 6 Plus  mają 1,4 GHz . Apple T  dostała dwa razy więcej pamięci RAM 2 GB  

i w podstawowej wersji dwa razy więcej pamięci ash 32 GB . Niestety, względem 

poprzedniego modelu została zubożona o optyczne cyfrowe wyj cie d więku. Port 

Ethernet 100 Mbit/s może nie zachwycać, ale dzięki znacznie nowszemu adapterowi 

Wi i 802.11ac transfery w sieci lokalnej mogą być na poziomie prawie gigabitowym 

867 Mb/s . Kolejną formą łączno ci jest wbudowany Bluetooth 4.0.  tyłu poza gniaz-

dem na kabel zasilający i port Ethernet 10/100  znajduje się wyj cie H MI 1.4 brak 

obsługi wideo 4k  oraz port SB-c tylko do zastosowań serwisowych i deweloper-

skich . Nie można też zapomnieć o odbiorniku i uwaga  nadajniku podczerwieni.

Podsumowując: Apple T  ma bardzo przyzwoite wnętrzno ci  i można jedynie 

ubolewać nad brakiem optycznego wyj cia d więku, bo obsługa wideo 4k dla więk-

szo ci z nas jeszcze do ć długo będzie zbędna.
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Bardzo ważnym elementem zesta-

wu Apple T  jest pilot. Komunikuje 

się on z AT  za pomocą Bluetooth 4. 

Ma wbudowany akumulator wystar-

czający na kilka miesięcy pracy. Poza 

sze cioma widocznymi przyciskami 

Siri/Szukaj, Home, Menu, Gło no ć  

ma wbudowany gładzik z klikiem dzia-

łający jak ich większy odpowiednik 

w komputerach, ale bez obsługi wielo-

dotyku. o tego mikrofon niestety 

w naszych warunkach nieprzydatny, 

bo do obsługi Siri T  oraz żyroskopy 

i przy pieszeniomierze jak w iPho-

nie . zięki tym czujnikom pilot dobrze 

sprawuje się jako kontroler do gier.

Poza sprzętem 
bardzo ważny jest system. Apple T  

pracuje w oparciu o  t OS  . Jest to 

trochę okrojona, ale również wzbo-

gacona o  kilka funkcji i  całkiem 

zmodyfikowany interfejs wersja iOS 

, o czym pisałem w poprzednim Mój 

Mac Magazyn: Czego nie znajdziecie 
w Apple Tv v.4 czyli co i dlaczego zabrano 
programistom.

Wrażenia  
z użytkowania
Apple wykonało kawał dobrej roboty, 

wymy lając nowy sposób na interakcję 

z  urządzeniem pozbawionym ekra-

nu dotykowego i wska nika myszki. 

Nawigacja po ekranie odbywa się na 

zasadzie fokusu . Wybrany element 

interfejsu jest znacząco wyróżniony, 

a efekt paralaksy na ikonkach czy przy-

ciskach jeszcze bardziej go uwydatnia. 

Gdy piszę te słowa, testuję już t OS .1 

http://mojmac.pl/2015/11/09/8-nowe-apple-tv/
http://mojmac.pl/2015/11/09/8-nowe-apple-tv/
http://mojmac.pl/2015/11/09/8-nowe-apple-tv/
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beta 2, który działa znacznie płynniej i został wzbogacony o miłe, nieprzeszkadza-

jące animacje.  ciekawostek należy dodać, że Apple T  możemy w ograniczony 

sposób  obsługiwać za pomocą pilotów na podczerwień od starszych modeli, 

a po nauczeniu  również za pomocą większo ci pilotów od naszych telewizorów. 

Podobnie sama Apple T  za pomocą emitera IR może sterować gło no cią nasze-

go T  lub go wyłączyć. Jest to funkcja wyjątkowo przydatna, bo przez większo ć 

czasu możemy używać tylko bardzo wygodnego pilota Apple T . Aż chce się pisać 

petycję do Apple, aby uwolniło API sterowników podczerwieni dla programistów.

Dużym mankamentem  
jest brak klawiatury
Wprowadzanie znaków za pomocą pilota jest bardzo frustrujące. latego pierw-

szą konfigurację możemy wykonać za pomocą iPhone a z iOS .1. wolni nas to od 

konieczno ci wybierania  loginów i haseł literka po literce. o gorsza, z Apple T  4 

nie możemy sparować klawiatury Bluetooth. I jest to ograniczenie sztuczne, które-

go przyczyn można się tylko domy lać.

Brak cyfrowego wyj cia d więku w pewnym stopniu rekompensuje możliwo ć 

podłączenia adapterów, gło ników czy słuchawek Bluetooth Audio. Przez Bluetooth 

możemy również podłączyć dodatkowy kontroler do gier.

Przyszło cią telewizji są aplikacje

Te prorocze, moim zdaniem, słowa Tima ooka pokazują cały sens i przewagę AT 4 

nad innymi urządzeniami podłączanymi do telewizora. Stąd też ta desperacka akcja 
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rozdawania deweloperskich egzemplarzy, która zaowocowała do ć poka nym 

zasobem programów już w pierwszym dniu dostępno ci Apple T . Ale mogło być 

znacznie lepiej. AT  została wypuszczona na rynek z niedopracowanym w wielu 

miejscach systemem, a gdyby jej premiera odbyła się miesiąc pó niej, to w App 

Store t OS byłyby nie setki, ale tysiące programów.

Teraz należy wspomnieć o usługach. la polskich użytkowników cała nadzieja 

jest w niezależnych aplikacjach. Spo ród usług Apple możemy jedynie wygodnie 

korzystać z Music i udostępnianych zdjęć. ilmy mogą być wyłącznie wypoży-

czane, a i to po dwutygodniowej walce Apple z uruchomieniem usługi w Polsce.  

Jak już mogli cie się przekonać, czytając artykuły i wpisy na blogu Mój Mac Sebastiana 
Szwarca, o Netfix czy innych potężnych dostawcach tre ci telewizyjnych w Polsce 

możemy jedynie pomarzyć, a nasi lokalni wydawcy T  zaspali i gdy piszę te słowa, 

nie ma żadnych oficjalnych aplikacji polskich nadawców. Ważna uwaga: w t OS 

na próżno szukać przeglądarki WWW, a brak API WebKit uniemożliwia napisanie 

takiej przez niezależnych deweloperów. zyli nie pooglądamy sobie telewizji przez 

WWW, chyba że za pomocą AirPlay i transmisji z iPhone a, iPada czy komputera, 

która na szczę cie działa bardzo sprawnie.

Czy Apple TV 4 to hit czy kit?
Jak można przeczytać w plebiscycie redaktorów, sam nie potrafię się teraz zdecydo-

wać, jednocze nie wierzę, że Apple T  będzie produktem rewolucyjnym. Pomimo 

braków w usługach coraz większa ilo ć i różnorodno ć aplikacji czyni Apple T  4 

http://mojmac.pl/blogi/blog/
http://mojmac.pl/author/sebastianszwarc/
http://mojmac.pl/author/sebastianszwarc/
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przydatnym dodatkiem w naszym salonie. Jednakże system i usługi muszą wyj ć 

z okresu niemowlęcego. Nie liczyłbym też na polską Siri T , nawet jak już pojawi 

się na iOS. Jej wersja telewizyjna  jest dostępna tylko w 8 krajach, a nie w 1 , jak 

wersja znana z iPhone a.

laczego Apple T  powinna nazywać się inaczej zwłaszcza w Polsce  Ponieważ 

jej zastosowanie znacznie bardziej wychodzi poza oglądanie filmów czy seria-

li. W polskim App Store T  inaczej niż w  S  prym wiodą bardziej praktyczne 

programy, np. do przeglądania plików, kontroli kamer IP, słuchania radia w tym 

mój Radio on Tv oraz programy do odtwarzania mediów np. z dysków sieciowych.

Na koniec pozostawię temat gier. Apple T  4, jak pisałem, ma spore możliwo ci 

sprzętowe, co w połączeniu z graficznym rodowiskiem Metal zaszytym w t OS 

pozwala na pisanie nowych i adaptację nawet najbardziej wymagających gier z iOS. 

Oczywi cie nie zastąpi ona konsoli Sony czy Microsoftu, ale wszystkim niedziel-

nym graczom jak ja  czy miło nikom tytułów mobilnych gwarantuje wspaniałe 

przeżycia podczas gry na dużym ekranie. ołączony pilot spisuje się dobrze w roli 

kontrolera, ale oczywi cie gamepad da jeszcze więcej rado ci. ostępnych tytułów 

jest z każdym dniem więcej.

I jeszcze jeden miły drobiazg. Apple pozwala deweloperom łączyć aplikację na t OS 

z iOS w  paczkę , czyli za jednym zakupem dostajemy wersje na oba systemy. Wielu 

deweloperów decyduje się na taką sprzedaż, dzięki czemu już na starcie miałem 

zakupionych kilka aplikacji na Apple T  bo kiedy  kupiłem ich odpowiedniki na iOS .

WITRYNA

CE
Ch

YApple T  4

od 77  zł 32 GB

www.apple.com

 + uże możliwo ci
 + oraz więcej różnorakich aplikacji
 + Wygodny pilot
 + Wydajny procesor i 2 GB pamięci RAM.

 Niedostępno ć wielu 
usług na polskim rynku,

 Niedopracowany na star-

cie system t OS .01 .

NAZWA

CENA

OCENA

ZDJĘCIA: 
ifixit.com

http://www.apple.com/pl/tv/%20
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łącza SB 3.0 oraz Thunderbolt zadomowiły się już z wielu domach. Problemem 

bywa cena takich rozwiązań lub niewygoda użytkowania w konkretnych sytuacjach.

Do mojego domu trafiło bardzo 
wdzięczne urządzenie
o mało wdzięcznej jak to u większo ci producentów bywa  nazwie. nitek -4031 

to co , co nazwałbym interfejsem do szybkiego podłączania dysków 3,5  i  ich 

mniejszych 2,5-calowych odpowiedników. Idea tego urządzenia poleca na tym, aby 

wygodnie i szybko podpinać do komputera gołe  dyski, tzn. bez różnego rodzaju 

obudów czy dodatkowych złączy.

Jak to wygląda?
ock nitek z uwagi na plastikową obudowę jest bardzo lekki. Gdy pierwszy raz 

włożyłem do niego dysk i chciałem przesunąć po biurku, wywróciłem cało ć do 

góry nogami. wyczajnie le go złapałem. ysk trochę waży i  rodek ciężko ci jest 

przesunięty wysoko do góry. Jednak gdy urządzenie umieszczone jest gdzie  na 

półce to stoi bardzo stabilnie. Je li mamy zamiar podłączać jakie  kable na tylnej 

ciance co najczę ciej nie jest najwygodniejsze , to zalecam, aby wcze niej z docka 

wyjąć dysk  szczególnie je li jest to model 3,5 .
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Na tylnej ciance znajdują się wszystkie wymagane złącza: SB 3.0, Thunderbolt 

oraz złącze zasilania, a obok niego włącznik.  przodu mamy tylko jedną lampkę, 

która wieci na niebiesko, gdy urządzenie jest włączone. Na spodzie znajdują się 

gumowe nóżki, które w skutecznie hamują ewentualne przesuwanie się docka po 

biurku czy półce.  tego też względu je li nitek zostanie przypadkowo potrąco-

ny, to prędzej wywróci się na twarz , niż przesunie po powierzchni, na której stoi. 

astanawiałem się, czy taka wietna guma na spodzie to wada czy zaleta. W prawie 

każdym urządzeniu byłaby to zaleta, ale przez przesunięty rodek ciężko ci nie 

umiem nazwać tego w 100  zaletą w tymże docku  ciekawa sytuacja.

Jak to działa?
Mówiąc krótko: dobrze. Nie miałem pod ręką żadnego dysku SS  jedyny, który 

mam, siedzi w laptopie, na którym powstaje ten tekst , zatem do testów posłużyła 

bardzo solidna jednostka w postaci 4-terabajtowego dysku W  Re Enterprise-class 

 swoją drogą, bardzo zacny talerz. Sama stacja dokująca jest tylko interfejsem, więc 

po podłączeniu dysku port Thunderbolt nawet się nie spocił, by przenie ć dane na 

talerze od Western igital. Maksymalnie udało mi się wygenerować transfer rzędu 

160 MB/s. Oczywi cie osiąg byłby wielokrotnie wyższy, gdyby w docku nitek wylą-

dował no nik SS .

ało ć działa bardzo fajnie Stacja stoi na biurku, pakujemy do niej dysk i przełącza-

my wyłącznik. Ta ostatnia czynno ć jest najmniej wygodna, choć w zasadzie nic nie 

stoi na przeszkodzie, aby stacja była włączona cały czas, o ile pamiętać będziemy, 

aby odmontować dysk w OS  przed jego wyjęciem ze stacji.  uwagi na to, że cało ć 

nie jest opakowana żadną obudową, nie trzeba się martwić o odprowadzanie ciepła, 

a muszę przyznać że wyjmując dysk W  Re przyjemnie ogrzałem sobie dłonie.



Kto będzie tego używał?
zięki portowi Thunderbolt czy też SB 3.0 stacja umożliwia korzystanie 

z zewnętrznej pamięci i osiąganie maksymalnych transferów w przypadku dysków 

talerzowych . Szybko ć przenoszenia danych może dochodzić do 400 MB/s. Warto 

również wspomnieć, że producent dostarcza razem z urządzeniem kable SB 3.0 

oraz Thunderbolt.

nając system pracy wielu ludzi, widzę zastosowanie takiej stacji u osób, które 

tworzą pojedynczy backup swoich materiałów, a z uwagi na generowanie dużej 

ilo ci danych, często dokupują nowe dyski. W kolejce chętnych widzę w pierwszej 

kolejno ci osoby zajmujące się edycją wideo. araz za nimi staliby ci, którzy edytu-

ją pliki audio oraz fotografowie. W przypadku takich osób stacja nitek wydaje 

się bardzo fajnym rozwiązaniem, które nie zrujnuje kieszeni i pozwoli wygodnie 

i tanio powiększać swój domowy storage. Wszak 3,5-calowe dyski talerzowe to wciąż 

najbardziej ekonomiczna opcja na budowanie przestrzeni dyskowej. ena nitek 

-4031 wynosi 5  PLN.

104TESTY

uRZĄDZENIE

DOSTARCZYł:

fen.pl

http://fen.pl


105

QNAP TS-251+ 
JAROMIR KOPP



106TESTY

Ostatnio trafiają mi się urządzenia, którym chętnie bym zmienił nazwę jak Apple 

T  lub kategorię jak opisywany teraz NAP . Po prostu mam szczę cie do bardzo 

zaawansowanych sprzętów, których możliwo ci nie oddają w pełni ich pierwotne 

zastosowanie, forma czy nazwa.

Tak jest wła nie że współczesnymi serwerami NAS NAP, czego dobitnym przy-

kładem jest mający niedawno swoją wiatową premierę TS-251+. Według NAP 

model ten zakwalifikowany został jako jedno z najmocniejszych urządzeń do użytku 

w domu i małej firmie.

QNAP TS-251+  
ma miejsce na dwa dyski
 3,5  lub 2,5 . Mogą one pracować niezależnie, jako RAI  0 lub bezpieczny RAI  1. 

System działa w oparciu o czterordzeniowy procesor Intel eleron taktowany zega-

rem 2 GHz z grafiką Intel H . W podstawowej konfiguracji zainstalowane mamy  

2 GB pamięci RAM rozszerzalne do 8 GB. System operacyjny TS 4.2 mie ci się 

w pamięci ash 512 MB. yski mogą być sprzętowo szyfrowane, co tylko w bardzo 

niewielkim stopniu zmniejsza wydajno ć urządzenia.

 tyłu serwera znajdują się dwa gigabitowe porty Ethernet mogące pracować nieza-

leżnie, w trybie zapasowym lub sumując swoją przepustowo ć. odatkowo mamy 

dwa porty SB 2.0, jeden SB 3.0 i złącze H MI.  przodu poza włącznikiem oraz 
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przyciskiem kopiowania znajduje się kolejny port SB 3.0. apotrzebowanie na 

energię zaspokaja 60-watowy zasilacz, choć serwer z typowymi dwoma dyskami 

nie powinien pobierać więcej niż 20 W. ewnętrzna obudowa oraz kieszenie wyko-

nane są z czarnego tworzywa, tył i stelaż wewnętrzny są metalowe.

Jeżeli mamy odpowiednią  
infrastrukturę 
sieciową i zainstalowane szybkie dyski, można uzyskać transfery pomad 200 MB/s. 

W mojej sieci opartej na Wi i 802.11ac kopiowanie plików z  NAP na MacBook Air odby-

wało się z prędko cią trochę ponad 70 MB/s, czyli szybciej niż przez SB 2.0, a nawet 

ireWire 800. Przy kopiowaniu zdjęć i filmów z iPhone a 6s Plus na NAP osiągałem 

transfery ponad 42 MB/s. zięki tak dużej wydajno ci TS-251+ sprawuje się wy mienicie 

jako serwer plików i TimeMachine dla kilku, a nawet kilkunastu komputerów.

Ale jak już pisałem, NAP TS-251+ to bardzo wszechstronny sprzęt oferujący 

znacznie więcej niż tylko przechowywanie plików, serwer WWW czy S L. zięki 

bardzo dużej ilo ci aplikacji i dodatków może służyć on jako centrum multimedial-

ne do przechowywania w bezpieczny sposób wszystkich naszych zdjęć, muzyki 

i filmów. Multimedia mogą być transmitowane za pomocą AirPlay na Apple T  lub 

przez LNA na SmartT , a gdy podłączymy TS-251+ bezpo rednio do telewizora  

lub monitora, możemy z pomocą pilota używać go jako samodzielny odtwarzacz.
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QNAP TS-251+  
podłączony do monitora 
staje się samodzielnym komputerem, który możemy obsługiwać pilotem z zestawu 

lub klawiaturą i myszką SB. Jeżeli nie mamy takowych to H  Station tak nazy-

wa się dodatek do systemu TS zapewniający współpracę z monitorami  będzie 

współdziałać z programem na iPhonie, który zastąpi gładzik mysz  i klawiatu-

rę oraz pilota. Klawiatura i mysz nawet te udawane  przez iPhone  przydadzą 

się, ponieważ na NAP dostępne są przeglądarki WWW, jak hrome czy irefox,  

oraz wiele programów w tym Libre O ce , a nawet gier. Jest też interfejs dla H  

Station wbudowanego w  NAP systemu monitoringu i rejestracji obrazu z kamer 

IP. Jako ciekawostkę dodam, że do dyspozycji są też acebook oraz Skype.

Miło nicy telewizji mają możliwo ć podłączenia do dwóch tunerów T  na SB 

niestety lista zgodnych modeli nie jest wielka  i używania NAP do rejestracji i rozpo-

wszechniania w sieci domowej programów telewizyjnych dla wielu komputerów.
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Ale to nie koniec 
nietypowych możliwo ci NAS TS-251+. Na bazie irtual Station można na nim zainsta-

lować i uruchomić nawet kilka wersji Windowsa czy innych systemów operacyjnych 

i to  jeżeli mamy więcej niż 2 GB pamięci RAM  jednocze nie  arządzanie tymi 

wirtualnymi komputerami odbywa się za pomocą przeglądarki, np. Safari, lub klien-

tów N , w tym wbudowanego w OS  Współdzielenia ekranu . ostęp do naszych 

pecetów  pracujących wewnątrz NAP jest też możliwy z odległych lokalizacji, 

jeżeli tylko mamy wystarczająco szybkie połączenie internetowe. Nawet Windows 

8.1 zainstalowany w maszynie wirtualnej, podczas gdy NAP TS-251+ zajmował się 

typowymi zadaniami serwerowymi plus skanowanie biblioteki multimediów, działa 

bardzo sprawnie, zupełnie jak na przyzwoitym pececie. Jeżeli z racji obowiąz-

ków musimy np. sprawdzać działanie stron WWW na różnych przeglądarkach czy 

testować programy, to wirtualizacja na NAP jest wręcz idealna. Jedynie do gier  

to rozwiązanie się nie nada.

Wróćmy jednak do bardziej typowych zastosowań. NAP TS-251+ również zapew-

ni, dzięki aplikacji Sync, synchronizację plików pomiędzy komputerami nie tylko 

w sieci lokalnej. ziała to bardzo podobnie do ropBox, ale pliki są przechowy-

wane i synchronizowane przez nasze własne urządzenie. Skoro już jeste my przy 

ropBox, to aplikacja na NAP: loud ri e Sync może synchronizować wybrane 

zasoby znajdujące się na naszym serwerze z ich odpowiednikami na ropBox lub 

Google ri e. zięki temu nie muszę mieć uruchomionego w komputerze ropBoxa 

i marnować skromnego do ć miejsca na moim 120 GB SS  w MacBook Air.

Więcej o możliwościach systemu  
i oprogramowania dla QNAP 
dowiecie się z serii artykułów rozpoczętych miesiąc temu w Mój Mac Magazynie, 

na koniec więc trochę wrażeń z ponadmiesięcznego użytkowania serwera w domu 

i małej firmie.

hoć mam w  TS-251+ dwa szybkie dyski Seagate 3  TB pracujące w  RAI  1,  

to cało ć jest bardzo cicha. Wentylatora prawie nie słychać, a po postawieniu NAP 

na miękkiej podkładce dyski, dzięki umieszczeniu ich w kieszeniach z tworzywa 

tłumiącego drgania, również nie hałasują. Można spokojnie spać w tym samym 

pomieszczeniu, w którym znajduje się NAP, co przetestowałem wielokrotnie na 

sobie. Kopie TimeMachine wykonują się szybko i bezproblemowo, odtwarzanie 

oczywi cie też. Nie ma problemu z 200 GB biblioteką aplikacji systemowej djęcia . 

Niespodziewane wyłączenia prądu, jakie zdarzają się u mnie na wsi, nie powodo-

wały problemów, choć jak kto  ma PS, to dobrze jest podłączyć go za pomocą  SB 

do NAP, aby bezpieczne się wyłączył w razie awarii zasilania. Po jednym z takich 

wyłączeń prądu RAI  1 musiał się zsynchronizować, co trwało prawie 10 godzin  
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mam 1,4 TB danych , ale zupełnie nie dawało się zauważyć podczas użytkowania. 

Obciążenie procesora było w tym czasie na poziomie 20 30 . Generalnie podczas 

typowej pracy zajęto ć procesora w  NAP nie przekracza 1 5 , a pamięci RAM 

10 . TS-251+ napracował się tylko przy pierwszym skanowaniu zdjęć i filmów oraz 

generowaniu miniaturek. Wtedy procesor był obciążony nawet w  0 , co nadal nie 

zwiększało poziomu hałasu.

Bardzo dobrze spisuje się przesyłanie obrazu bezpo rednio z  NAP na Apple T  

przez Air Play. TS-251+ radzi sobie nawet z formatami wideo normalnie nie wspie-

ranymi przez AirPlay i konwertuje je w locie . W takim przypadku potrzebuje 

zaledwie kilkunastu do kilkudziesięciu sekund przed rozpoczęciem odtwarzania. 

Bardzo chwalę sobie również funkcję stacji monitoringu. W cenie urządzenia mam 

licencję na obsługę dwóch kamer IP.

Trudno jest opisać takie urządzenie w jednym artukule, ale uniwersalne wła ciwo-

ci NAS NAP poznacie jeszcze w kolejnych wydaniach Mój Mac Magazynu.

https://www.qnap.com/i/pl/product/model.php%3FII%3D195%20
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4 RZECZY 
O MONITORZE
AKTYWNOŚCI
PRZEMYSłAW MARCZYńSKI

https://twitter.com/pemmax
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Wymuszaj  
zamknięcie aplikacji1

2

Nie wszyscy programi ci należycie przykła-

dają się do swojej pracy. Na pewno mieli cie 

kontakt z komunikatem Program nie odpowia-

da . W łatwy sposób z  ocka można wówczas 

wymusić jego zamknięcie. Trudniej jest jednak 

zlokalizować problem, gdy aplikacja działająca 

w tle bez widocznej ikony  lub wtyczka Safari 

zawiesza się. Na li cie P  Monitora aktywno-

ci będziemy mieli wyra ny komunikat o takim 

problemie. Pierwsza ikona od lewej Pozwól 

wymusić zakończenie procesu  lub z menu 

Widok / Zakończ proces  pozwoli nam w łatwy 

sposób zamknąć niedziałającą aplikację. 

Jeste  zaskoczony, że Twój laptop tak 

szybko się rozładowuje  Sprawd , jaka 

aplikacja przyczynia się do tego stanu 

rzeczy. Po wybraniu zakładki Energia 

mamy wgląd w  to, jakie aplikacje 

w danej chwili Obciążenie energetycz-

ne  wyczerpują naszą baterię. Możemy 

również sprawdzić u rednioną 

konsumpcję prądu Średnie obciąże-

nie energ. .

W ród aplikacji, jakie otrzymujemy razem z systemem operacyjnym, ta zasługu-

je na szczególną uwagę. Program Monitor aktywno ci potrafi przedstawić nam  

w prosty i przejrzysty sposób to, co dzieje się pod maską  naszego komputera. Je li 

zaczynamy odczuwać jakiekolwiek problemy z systemem operacyjnym, nasze kroki 

powinni my w pierwszej kolejno ci skierować wła nie tutaj. 

Monitoruj  
pobór energii
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Jeszcze  
więcej parametrów3

4

Monitor aktywno ci posiada bogaty 

zestaw instrumentów do testowa-

nia naszego systemu operacyjnego. 

aczynając od ilo ci wysyłanych 

pakietów danych, po używaną pamięć, 

czas pracy i użytkowane porty siecio-

we. Aby dotrzeć do tych danych, 

wystarczy kliknąć prawym przy-

ciskiem myszy w  nagłówek jednej 

z  tabel z  parametrami, aby dotrzeć 

do podręcznego menu zawierającego 

dodatkowe informacje. 

hcesz wiedzieć na bieżąco, co dzieje się w twoim komputerze  Monitor aktywno-

ci pozwala przekształcić swoją ikonę ocka w wykresy pokazujący nieustannie: 

obciążenie procesora, wykorzystanie sieci i aktywno ć dysku. Kliknij lewym 

przyciskiem na ikonę i z menu wybierz: Ikona w ocku, a następnie parametr, 

który chcesz skontrolować. 

Monitoruj  
system z Docka
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DYSKI SIECIOWE 
W DOMu I FIRMIE 
 JAK WYBRAć I JAK 
SKONFIGuROWAć 
PRODuKTY QNAP CZ. II
JAROMIR KOPP
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Serwer NAS to naprawdę przydatne i wbrew pozorom wszechstronne urządzenie, 

które może być bardzo pomocne w wielu domach i prawie każdej firmie. Ale gdy już 

będziemy decydować się na zakup, należy podjąć ważną bo na kilka lat  decyzję, 

który model będzie dla nas najlepszy.

QNAP oferuje bardzo wiele 
różnorakich serwerów NAS eny zaczynają się od ok. 470 zł za model jednodyskowy, 

a kończą na kilkudziesięciu tysiącach zł za urządzenia mogące obsłużyć 24 i więcej 

dysków oraz kilka portów 10 Gigabit czy Thunderbolt.

Pierwsze pytanie, na jakie należy sobie odpowiedzieć, to ile dysków w serwerze 

potrzebujemy. Musimy uwzględnić ilo ć danych, jakie chcemy przechowywać 

i poziom bezpieczeństwa, jaki chcemy im zapewnić.

Zacznijmy od bezpieczeństwa
Najprostszym rozwiązaniem jest RAI  1 w, którym to NAP zapisuje te same dane na 

dwóch dyskach. Przy awarii jednego dysku nie tracimy danych. Wadą tego rozwiąza-

nia jest po więcenie połowy sumarycznej pojemno ci dysków. zyli wkładamy dwa 

dyski np. 2 TB, ale do dyspozycji mamy nie 2x2 czyli 4 TB, ale jedynie 2 TB przestrzeni 

na dane. RAI  1 wymaga NAP dwukieszeniowego. Bardziej ekonomiczny jest RAI  

5, ale potrzebuje on przynajmniej 4- choć teoretycznie wystarczą 3  kieszeniowego 

serwera. Tracimy pojemno ć tylko jednego dysku i jeste my uodpornieni na awarię 

również jednego dowolnego dysku. W RAI  6 podobnie, ale dwa dowolne dyski mogą 

się popsuć jednocze nie i też o dwa dyski mamy mniejszą sumaryczną pojemno ć 

w przybliżeniu . Stosowanie RAI  6 ma największy sens przy więcej niż 4 dyskach.
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Należy pamiętać, że serwery NAP można rozbudować o dyski zewnętrzne np. 

podłączając dysk na SB 2 lub 3. Taki dysk będzie widoczny w naszej sieci i może też 

zostać użyty do okresowych kopii tre ci z naszego serwera. zyli dane na NAP-ie 

jednokieszeniowym również można zabezpieczyć przed awarią dysku, wła nie za 

pomocą napędu zewnętrznego, na którym będą wykonywane kopie wg harmono-

gramu lub ciągle tryb RAI .

Sam używałem przez kilka lat NAP jednodyskowego, który wykonywał kopie 

najważniejszych danych na dysku zewnętrznym dwa razy na dobę. Teraz zdecydo-

wałem się na wariant dwukieszeniowy w RAI  1 czyli wierna kopia danych na obu 

dyskach , ale gdybym potrzebował większej przestrzeni, wybrałbym RAI  5 i czte-

ro- lub więcejkieszeniowy NAS.

Gdy już zdecydowaliśmy się  
na konfigurację dysków
należy zastanowić się, jaka wydajno ć jest nam potrzebna oraz dokonać wyboru 

architektury. Najtańsze i najprostsze modele NAP są wyposażone w procesory 

ARM, ale w kategorii rednich, możemy spotkać zarówno procesory ARM, jak i Intel 

lub AM . Od tego, czy zdecydujemy się na procesor zgodny z Intelem, zależy przy 

spełnieniu dodatkowych warunków jak ilo ć pamięci RAM , jakie systemy operacyj-

ne będziemy mogli uruchamiać w irtual Station na NAP. Wybór Intela lub AM  

pozwoli na uruchamianie wirtualnych maszyn z Windowsem, na ARM możemy 

wirtualizować systemy linuxopodobne.
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o do wydajno ci, na stronie QNAP z przeglądem produktów serwery zostały dobrze 

skatalogowane. Bardziej wydajne przydadzą się, gdy oczekujemy szybkiej transmisji 

danych również małych plików i mamy odpowiednią infrastrukturę do tego, jak sieć 

Gigabit lub szybkie Wi i 802.11A  lub do zastosowań multimedialnych. Podobnie 

ilo ć użytkowników urządzeń , którzy jednocze nie będą korzystać z usług NAS 

NAP, ma znaczenie przy doborze wydajno ci. Ale nawet najprostszy model NAP 

TS-112p sprawował się dobrze jako dysk sieciowy oraz serwer TimeMachine dla 

dwóch trzech komputerów i kilku i rzadzeń, zapewniając transfery dużych plików 

na poziomie 30-50 MB/s odczyt i 15-20 MB/s zapis. Słabo sobie, niestety, radził 

z zastosowaniami multimedialnymi.

Podsumowując. W małej firmie z obsługą kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu 

stanowisk poradzi sobie odpowiedni NAP z ARM, ale gdy do zadań serwerowych 

czy synchronizacji i udostępniana danych dodamy sporo aplikacji multimedialnych, 

przyda się NAP z Intelem lub AM . Pełna wirtualizacja wymaga procesora zgod-

nego z Intelem i przynajmniej 2 GB pamięci. W niektórych modelach NAP pamięć 

RAM możemy rozbudowywać.

Teraz przyszła pora  
na pierwsze spotkanie z QNAP.

hoć serwery NAS mają ogromne i różnorakie możliwo ci, to NAP postarał się 

o to, aby ich uruchomienie i pierwsza konfiguracja była bezproblemowa nawet dla 

laika. Najczę ciej kupujemy serwer NAP bez dysków, więc od ich montażu należy 

https://www.qnap.com/i/pl/product/
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zacząć. Bardzo ważna uwaga: zawsze przed zakupem dysków do NAS, aby uniknąć 

przykrych niespodzianek, należy sprawdzić czy znajdują się na liście kompatybilności. 
Jak zamocować dysk, dowiemy się z dołączonej do NAP instrukcji, a w pudełku 

znajdziemy wszystkie potrzebne rubki. ysk podłączamy do naszej sieci lokalnej, 

np. do routera. Włączamy zasilanie i uruchamiamy pobrany wcze niej na komputer 

program finder można obej ć się bez niego, ale będzie mniej wygodnie .

Gdy QNAP  
się uruchomi

finder odnajdzie go w sieci lokalnej i przeprowadzi przez pierwsze kroki konfi-

guracji, jak nadanie nazwy serwera, ustawienie czasu, zmianę hasła z domy lnego 

na własne bardzo ważne . Ostatnim etapem jest wybranie ustawień sieciowych. 

Jeżeli nie mamy routera, który przypisze zawsze tan sam adres IP naszemu NAP 

bezpieczniej jest wybrać stały numer IP. ane jak adres serwerów NS  potrzebne 

przy tym ustawieniu zazwyczaj dostaje się od swojego dostawcy internetu. Po zapi-

saniu ustawień zostaniemy przekierowani do panelu konfiguracji w przeglądarce.

Przez drugi etap konfiguracji nadal jeste my prowadzeni za rękę. Najpierw decydu-

jemy się, czy konfigurować NAS jako uniwersalne urządzenie sieciowe z funkcjami 

multimedialnymi użytek domowo-firmowy , czy jako serwer do użytku biznesowego 

tylko z funkcjami potrzebnymi w firmie. Oczywi cie w trakcie dalszego użytkowa-

nia możemy usługi i aplikacje dowolnie dodawać i usuwać, a wybór nie pozbawia 

nas możliwo ci zmiany zastosowania urządzenia w przyszło ci. Ważnym krokiem 

ZDJĘCIA: 
QNAP

Autor

https://www.qnap.com/i/pl/product_x_grade/
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jest włączenie usług. ależnie od rodowiska, w jakim pracujemy, NAP podpowia-

da odpowiednie usługi sieciowe. Pamiętajcie, że komputery Apple najlepiej działają 

we własnym protokole sieciowym A P. Te ustawienia też można bezproblemowo 

zmieniać w trakcie użytkowania.

Po wyborze usług 
czeka nas chyba rzecz najważniejsza, a mianowicie decyzja, którą potem trudno 

jest zmienić. Jak chcemy zagospodarować nasze dyski w NAS  Przy NAP jednody-

skowym nie ma problemu, ale gdy mamy dwa lub więcej, trzeba wybrać, czy zależy 

nam na bezpieczeństwie danych, czy przestrzeni co obja niałem już na początku 

artykułu . la bezpieczeństwa polecam ustawić RAI  1 przy dwu dyskach , RAI  5 

gdy mamy dysków 4 , a RAI  5 lub 6 gdy dysków jest ponad cztery . Więcej o RAI  

możecie dowiedzieć się np. z Wikipedii.

Jak dodawać użytkowników, zarządzać nimi i danymi na dysku w  rodowisku Apple 

i nie tylko , dowiecie się z następnej czę ci już za miesiąc  Nie zapomnijcie zapisać 

się do newslettera, aby nie przegapić kolejnej czę ci cyklu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/RAID
http://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/


http://dobryslownik.pl
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SPECTRE
ALICJA IGNACZAK
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Rozstania i powroty 
czyli życie zaczyna się  
po pięćdziesiątce

o kin weszła niedawno 24. odsłona filmowych przygód jednego z najsłynniejszych 

bohaterów. Bonda. Jamesa Bonda. Trudno ten fakt przeoczyć, nawet nie będąc zago-

rzałym fanem brytyjskiego agenta. Przypominają o nim nie tylko trailery  także 

reklamy perfum, trunków czy telefonów. 007 już od dawna nie musi martwić się 

o swoją popularno ć. To widzowie mają pożądać choćby odrobiny 007 we własnym 

życiu choćby i szeptali, że po onnerym to już nie to samo . lou cyklicznego 

bondowskiego festynu jest jednak film. Jak wypadł tym razem

Widmo przeszłości
Spectre jest czwartą i przypuszczalnie ostatnią czę cią, w której główną rolę zagrał 

aniel raig  drugą i być może nie ostatnią czę cią, którą reżyserował Sam Mendes. 

ainteresowanie filmem od miesięcy podsycały też nazwiska takie jak Monica 

Bellucci, Ralph iennes, L a Seydoux, Ben Whishaw, a e Batista, hristoph Waltz...

Smak zaostrzało samo wspomnienie wietnego Skyfall z 2012 roku. Już wtedy 

Mendes zbudował zgrabny pomost do korzeni Bonda  zarówno samej postaci 

pióra Iana leminga, jak i jej kinematograficznego dorobku. W najnowszej odsłonie 

nie obyło się bez kolejnych retrospekcji, cytatów i aluzji.
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Spotykamy w Spectre galerię starych znajomych 

 tych wieższych i tych niemal zapomnianych. 

Przyjaciół, wrogów, kobiet. Przemawiających zza 

grobu lub stających z Jamesem twarzą w twarz. 

zołówka zwiastuje tymczasem, że wraz z  tym 

filmem ma zamknąć się pewien etap Bondowskiej 

historii. Trudno oprzeć się wrażeniu, że tytułowa 

piosenka wykonana przez Sama Smitha pasowałaby 

raczej do napisów końcowych choć to Adele piewała 

this is the end... . Tę lekką nutkę dekadencji intensy-

fikują kolejne minuty seansu. I nadają sens. Macki 

przeszło ci oplatają asa brytyjskiego wywiadu.

O ponad pięćdziesięciu latach bagażu przypominają 

również klisze wizualne i fabularne przeplatające 

cały film i... mieszające w emocjach. hoć korespon-

dują ze swoistym kiczem, charakterystycznym dla 

szpiegowskiej serii, to często nieprzyjemnie burzą 

harmonię, której oczekuje się od produkcji Mendesa.

Odcisk buta czasu najdotkliwiej jednak odznacza się 

na zmęczonej twarzy aniela raiga...

Widmo złego
Wie ć o obsadzeniu hristopha Waltza w roli głów-

nego czarnego charakteru wywołała u wielu dreszcz 

na plecach. W  końcu jego kreacja Hansa Landy 

w Bękartach wojny poważnie zatrzęsła dotychcza-

sowymi rankingami filmowych arcyłotrów, a nie był 

to przecież precedens w dorobku aktora. W Spectre 

wciela się w postać ranza Oberhausera, a wła ci-

wie Ernsta Sta ro Blofelda. Numeru Jeden.

Nie jest to nowy wróg Bonda.   lat 60. można,  

co prawda, pamiętać głównie jego rękę głaszczą-

cą kota. Lecz teraz otrzymał wyrazistą fizis Waltza, 

który... niestety pozostawia pewien niedosyt.

Warto natomiast przypomnieć, że książkowy pier-

wowzór Blofelda miał polski rodowód. anim stanął 

na czele organizacji terrorystycznej, ukończył dwa 

kierunki na niwersytecie Warszawskim i kolejne 

dwa na Politechnice Warszawskiej.
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Widmo na ekranie
W Spectre o polskim pochodzeniu Oberhausera się nie wspomina. Pojawia się za 

to polskie nazwisko w czołówce. a zdjęcia do filmu odpowiedzialny jest bowiem 

Hoyte an Hoytema wraz z kolegą z ódzkiej Szkoły ilmowej  ukaszem Bielanem. 

O tym pierwszym gło no było już choćby przy okazji ightera czy Interstellar. 

ukasz Bielan stał za kamerą na planach licznych hollywoodzkich hitów  być 

może to jednak wła nie Bond otworzy mu drogę do najwyższych laurów. Wybór 

Sama Mendesa nie mógł być przypadkowy  reżyser słynący wszak z American 

Beauty  należy do grona twórców po wirtuozersku operujących językiem filmowym.  

o, mimo potknięć, ma odbicie w obu jego Bondach.

Widmo przyszłości
24. film o Agencie 007 łączy stare zagrożenia z całkiem wieżymi. Groza coraz 

powszechniejszej i bezczelniejszej inwigilacji, jej niejednoznaczny wymiar i zasto-

sowanie  budzi lęk aktualny i realny. Stawia brytyjskiego szpiega w obliczu nowych 

wyzwań. Tym samym Spectre, choć wiele drzwi zamyka, otwiera sporo kolejnych. 

apewniając ikonie, je li nie nie miertelno ć, to bez wątpienia długowieczno ć.

hoć czeka go wiele pułapek, z jednej przynajmniej wydostał się na dobre  nikt 

nie krzyczy, że film jest o c z y w i  c i e gorszy od książki. Na Bonda. Jamesa Bonda.

ZDJĘCIA: 
Forum Film
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TORADORA! 
 とらドラ
KAMILA KARASIńSKA
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Świąteczne wydanie MMM przyniosło także od więtne wydanie kącika animco-

wego. Tym razem wybrałam dla Was tytuł lekki, przyjemny i zawierający bo jakże 

inaczej  pełno wątków wiątecznych. Mowa tu o już prawie kultowej komedii 

szkolnej, jaką jest Toradora . Jak się domy lam, wielu z Was po przeczytaniu frazy 

szkolna komedia  przeszło do przeglądania kolejnej strony naszego zacnego maga-

zynu. Mam jednak nadzieję, że nie wszyscy  postaram się Was przekonać, rodzy 

zytelnicy, iż nie taki ten gatunek straszny, jak go malują.

Romanse, których główne miejsce akcji to szkoła, wydają się banalne i wyeksplo-

atowane do granic. Każdy, kto miał choć trochę styczno ci z japońską animacją 

a i nie tylko  temat jest wszędobylski i potrafi wepchnąć się wszędzie  do kine-

matografii również  natrafił przynajmniej na jeden serial tego typu.  poziomem 

też bywa różnie: od żenujących, wtórnych tytułów, na które zupełnie szkoda czasu, 

skończywszy na tych, na których warto zatrzymać się na dłużej.

„Toradora!”  
zaczyna się standardowo
Niejaki Ryuiji Takasu rozpoczyna drugi rok w liceum. ycie go nie rozpieszcza  musi 

opiekować się wyjątkowo mało samodzielną matką, wygląda jak członek japońskiej 

mafii  przez co wszyscy się go boją, jest nieszczę liwie zakochany w koleżance 

z klasy, Minori. I tak mija mu dzień za dniem  na przygotowywaniu posiłków, 

dbaniu o gospodarstwo domowe i uczęszczaniu do szkoły. Pewnego dnia poznaje 

on najbliższą przyjaciółkę Minori  Taigę, zwaną Tyci Tygrys, która mimo niskiego 
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wzrostu jest postrachem całej szkoły. Jak się okazuje, nie bez powodu: Taiga uwiel-

bia powodować bójki, wszystkich dookoła bić i patrzeć, czy równo puchną. Wkrótce 

prawda wychodzi na jaw  nowa koleżanka jest potajemnie zakochana w najlepszym 

przyjacielu Ryujiego. awierają zatem pakt  pomogą sobie nawzajem w umówie-

niu się na randki z obiektami swoich westchnień. W dążeniach tych towarzyszy im 

kilkoro najbliższych przyjaciół.

Co wyróżnia zatem „Toradora!”
na tle innych tego typu historii  Po pierwsze  dokładne zarysowanie charakterów 

głównych postaci. Wprawdzie jest to komedia i duża czę ć sytuacji, jakie oglądamy, 

ma zabarwienie humorystyczne  jednak w większo ci przypadków dowiadujemy 

się o nich sporo więcej, niż wiemy na początku. o za tym idzie, nasze nastawienie 

do konkretnego bohatera pod napływem informacji potrafi się zmienić o 180 stop-

ni  poznajemy ukryte motywy zachowań, ciemne strony charakterów. Po drugie 

 realizm. Mimo że nie znajdziemy tutaj różowych jednorożców ani rozbudowa-

nych mechów, Toradora  przyciąga swoją przeciętno cią. Oglądając anime, mamy 

wrażenie, że jest to historia, która mogłaby zdarzyć się naprawdę. Bohaterowie nie 

są idealni, ba, wręcz epatują wadami, jakie posiada każdy człowiek  zdecydowanie 

na plus. Po trzecie  kreska. Toradora  narysowana jest prze licznie. No, może 

wyjątkiem jest tu postać głównego bohatera, który z założenia ma być brzydki . 

bało ć o szczegóły powoduje, że cało ć cieszy oczy i seans jest naprawdę przy-

jemny. Muzykę także dopasowano w odpowiedni sposób. o prawda, nie jest to 

wybitny soundtrack, ale proponowany j-pop nie drażni uszu, nawet tego bardziej 

wyczulonego, zachodniego odbiorcy. Piosenki z openingów przypadły mi do gustu, 

zdecydowanie zgrywają się z cało cią.

hoć Toradora  jest anime na pozór niczym nie wyróżniającym się no chyba,  

że przyciągnęły Was prze liczne postery reklamujące ten tytuł  jednak ciepło, 

którym emanuje i niewymuszony humor sprawiają, że w zimowy wieczór a może 

i  wiąteczny  warto po nie sięgnąć. właszcza że nadaje się naprawdę dla każdego.

ZDJĘCIA: 
Zerochan.net

wallbase.hq
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Od kiedy okazało się, że superbohaterowie prezentują się na ekranie lepiej niż 

w komiksach, kino zaroiło się od produkcji Mar ela. Jego najważniejszy konkurent, 

czyli  również nie chciał zostać w tyle, jednak kinowe efekty tych poczynań pozo-

stawiały sporo do życzenia. Na szczę cie istnieje też telewizja i to na małym ekranie 

udaje mu się zawalczyć o widza. Nie będę ukrywać, że wysiłki etecti e omics są 

dla mnie jako  mało spójne, na szczę cie mniej więcej rok temu natknąłem się na 

małą perełkę  serial Gotham .

Gdy dowiedziałem się o istnieniu tej serii, pierwszą moją my lą było: no tak, kolejny 

gniot i jaka  poboczna historia . Ale widzę pó niej, że serial jest promowany na Hulu, 

a to pewnie musi co  znaczyć. Gdy jeszcze do tego koleżanka u wiadomiła mnie,  

iż bohaterem jest młody komisarz Gordon, moje zaciekawienie niepomiernie wzro-

sło. Pre uele są zawsze ryzykowne, bo skoro wiemy, co się stanie w przyszło ci,  

to jak zaciekawić widza przeszło cią  I to jeszcze w dodatku w bajkowo-komikso-

wym wiecie  A tu niespodzianka  udało się, i to znakomicie.

Do miasta przybywa Jim Gordon,
bohater wojenny i syn sławnego prokuratora. Otrzymuje przydział do głównego 

komisariatu miasta, gdzie poznaje swego partnera Har eya Bullocka  typ twarde-

go gliny nie bojącego się rozrób na ulicy, ale mającego podejrzanie dużo znajomych 

z  pół wiatka. Rychło okazuje się, że praca policjanta różni się od wyobrażeń. 

Miastem trzęsie potężna mafia mająca w kieszeni wiele wysoko postawionych osób,  
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także w ród stróżów prawa. Pierwsze poważne wyzwanie nadchodzi bardzo szybko,  

bo w czasie napadu rabunkowego giną Thomas i Marta Wayne  wpływowi przed-

siębiorcy i filantropi. Sprawa otrzymuje najwyższy priorytet, ale rychło się okazuje,  

iż Gordonowi nie będzie wcale łatwo. zy morderstwo to zwykły przypadek, czy 

sprawa ma drugie dno  Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim ojciec chrzestny on 

alcone  o po mierci założyciela zrobi zarząd Wayne Enterprises  Scenarzy ci nie 

dają nam prostej odpowiedzi na te pytania i umiejętnie gmatwają fabułę. hoć nale-

żałoby raczej powiedzieć, iż to widz może się łatwo pogubić, bowiem historia toczy 

się na kilku płaszczyznach, których centralnym punktem jest zawsze tak czy inaczej 

Gordon. Pierwszym wątkiem jest codzienna policyjna robota, w której Har ey jest dla 

Gordona niczym mentor, chociaż traktuje go jak nadętego żółtodzioba, który jest zbyt 

uczciwy do tej pracy i często daje mu to odczuć. rugi to pojawiające się nowe fakty 

w sprawie mierci Wayne ów i szczególna wię , jaka z czasem wytwarza się między 

Jimem a młodym Bruce em Wayne em. Trzeci to rozgrywka w przestępczym pół wiat-

ku, w której podejrzanie często pojawia się Oscar obblepot znany jako Pingwin .

Dlaczego więc ten serial  
tak mi się podoba? 
Może dlatego, iż przenikanie się tych historyjek daje ciekawą mieszankę fabularną. 

Świetnie zaplanowany jest wątek przestępczy i obserwując mafijną walkę o władzę, 

czułem się często, jakbym oglądał Boardwalk Empire   ta sama mroczna atmosfe-

ra i podobnie przerysowane postaci gangsterów w znakomitym aktorskim wydaniu. 

ish Mooney, wła cicielka szemranego nocnego klubu, w wykonaniu Jady Pinkett 

Smith to przebiegła intrygantka o wielu twarzach, ale prawdziwą gwiazdą serii jest 

Pingwin w rewelacyjnej kreacji Robina Lorda Taylora. To mistrz kombinowania, 
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oszustwa, gry na dwa fronty, piekielnie ambitny i inteligentny. Potrafi jednak okazać 

szacunek i podziw Gordonowi, którego traktuje jak równorzędnego przeciwnika. 

I tu dochodzimy do kolejnego istotnego elementu  gdzie są ci latający w trykotach 

superbohaterowie  Otóż nie ma ich  a przynajmniej nie w taki sposób, w jaki się 

spodziewali cie. zarne charaktery to zwykli ludzie, owszem, uzdolnieni, ale nie 

przejawiający jeszcze  nadludzkich umiejętno ci. Selina at  Kyle, którą ubóstwia-

li my w kreacji Michelle Pfei er bo o filmie z Halle Berry lepiej zapomnieć  tu jest 

jeszcze dziewczynką żyjącą na ulicach, podobnie jak jej koleżanka I y. Pojawi się 

też prokurator Har ey ent, ictor sasz, a także genialny analityk Edward Nygma. 

Każdy wyjątkowy i przedstawiony na swój odmienny sposób, przerysowany, ale 

jednak nie taki jak w komiksach  Gotham  jest w tym aspekcie bliżej wizji Nolana 

niż Burtona, ale nie znaczy to, że jest gorszy, chociaż dla mojego pokolenia Alfredem 

zawsze i tak będzie Michael Gough. Twórcy postarali też o małe smaczki w tle, 

które wyłapują fani, np. gdy Pingwin przejmuje nocny klub, jego logo zmienia się ze 

szkieletu ryby na parasol, a gdy Nygma popija kawę, na kubku widnieje znak zapy-

tania. Serial starannie unika jakichkolwiek realnych odniesień czasowych*, przez 

co nie dowiemy się na przykład, czy dziecko Jor-ela chodzi już do podstawówki, 

czy też może mknie jeszcze przez kosmos. Jest to raczej początek pewnej historii, 

która dziać się może kiedykolwiek i gdziekolwiek. Jak to zwykle bywa, zdarzyło mi 

*Są w pierwszym 
sezonie dwa wyjątki: 
jeden dotyczy wieku 
butelki wina, a drugi 
pradziadka jednej 

z postaci, który 
walczył w I wojnie 
wiatowej. Oba się 

jednak wyklucza-

ją, w efekcie akcja 
może się toczyć 
zarówno w latach 
siedemdziesiątych, 
jak i współcze nie.
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się usłyszeć negatywne opinie o serialu od ludzi, którzy nie zamierzają go oglądać,  

bo nie przekonuje mnie młody Batman . Ha, nic bardziej mylnego  nie u wiadczy-

cie w nim ani tego słowa ani symbolu. Serial nie bez powodu nazywa się Gotham .  

Bo to miasto jest głównym bohaterem, miasto monumentalne, pełne cieni, zaka-

marków, szklanych wieżowców sąsiadujących z gotyckimi katedrami. Miasto szare, 

posępne i jakby pogrążone w dekadencji, wysysające z człowieka siły witalne, odsła-

niające mroczne strony osobowo ci  znakomite tło do kryminalnych historii. To było 

bowiem od początku celem etecti e omics  gdzie dopiero w 27 numerze w maju 

1 3  r. pojawił się Batman   pokazać ciekawą opowiastkę kryminalną, umiejsca-

wiając rozwiązującego sprawę detektywa niejako na drugim planie w mie cie, które 

naprawdę nie istnieje Gotham czy Metropolis . Gotham  znakomicie nawiązuje 

do korzeni, prezentując historię z życia zwyczajnych ludzi, w których wiat zaczy-

na wkraczać co  tajemniczego i mrocznego. Polecam go wszystkim wielbicielom 

gatunku i proponuję sezon pierwszy traktować jak zamkniętą cało ć. Kolejna seria, 

która rozpoczęła się 21 wrze nia nosi już podtytuł Rise of the illains . Bąd my 

więc pewni, że w Gotham zdarzy się jeszcze niejedno.

ZDJĘCIA: 
fox.com
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Jest wiele rzeczy, bez których życie traci wiele barw i ubożeje jego 

smak. Jedzenie, dobry film, wciągająca książka, namiętny seks, szybka jazda samo-

chodem, wspinaczka na najwyższy szczyt górskiego pasma. Bez prądu, bieżącej 

wody czy Internetu trudno sobie dzi  wyobrazić wygodną egzystencję. la mnie, 

poza powietrzem, składnikiem niezbędnym do poprawnego funkcjonowania jest 

muzyka. hoć sam już aktywnie nie muzykuję, to dzień bez ulubionych utworów 

uważam za wybrakowany. Kto  mógłby stwierdzić: cóż w tym trudnego  Wystarczy 

włączyć radio i pozwolić muzyce się zeń sączyć. Niby tak, ale jest muzyka i... muzyka. 

O gustach się nie dyskutuje, więc opinię na temat tego, co wylewa się z publicznych 

rozgło ni, zachowam dla siebie.

Mimo że gatunkiem muzycznym
szczególnie mi bliskim jest metal w różnych odmianach, mam faworytów również 

w innych nurtach. Przykładem artysty, którego darzę wielkim szacunkiem, jest Mike 

Oldfield. złowiek, który dzięki swoim zwonom rurowym zaznaczył się w historii 

muzyki tak wyrazi cie, że w zasadzie nie musiał pó niej komponować i nagrywać 

niczego więcej. On jednak kontynuował swoją podróż, dostarczając słuchaczom 

zarówno kolejnych pięknych doznań, jak i rozczarowań. Nie będąc w pełni usatys-

fakcjonowany z dokonań tego multiinstrumentalisty w ciągu ostatnich lat, szukałem 

alternatywy. Wykonawcy lub grupy tworzącej utwory, których słuchanie pozwoli 

mi na relaks, zadumę, na zatopienie się w misterium d więków i odcięcie od szarej, 

często męczącej i bolesnej rzeczywisto ci. Tak trafiłem jaki  czas temu na album 

Nature s Odyssey niemieckiego duetu o nazwie Shaped Signs. espół funkcjonuje od 

2002 roku, a ich debiut miał miejsce niespełna dwa lata pó niej. o tej pory nagrali 

pięć albumów oraz jedną EP-kę.

Ten krótki artykuł po więcę ich najnowszemu dziecku, płycie „The Fall”  Jesień, 

której premiera miała miejsce w końcówce wrze nia tego roku. Na ponad pięćdzie-

sięciominutowe dzieło składa się dziesięć utworów o czasie trwania od zaledwie 

półtorej minuty Introduction  do ponad trzynastu rozbudowane, wielowątkowe 

Warm and old . Album jest w zasadzie oparty na kompozycjach instrumental-

nych, bo ewentualne wstawki wokalne są nieliczne i funkcjonują bardziej jako 

d więki struny głosowe to całkiem interesujący aparat  niż medium przekazy-

wania tre ci, choć użyte słowa zawierają sens i nie są piewane w trudnym do 

zidentyfikowania tajemniczym dialekcie. To jednak wła nie warstwa muzyczna 

stanowi o sile wydawnictwa. Poszczególne cieżki płyty są wyjątkowo sprawnie 

http://www.shaped-signs.com
https://itun.es/pl/ZaXJ9
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zaaranżowane, a kompozycje tętnią pomysłami, klimatem i energią. Wyżej wspo-

mniałem Mike a Oldfielda i zrobiłem to nie bez powodu. Słuchając The all  oraz 

wcze niejszych, równie udanych albumów Shaped Signs, nietrudno odnale ć wiele 

wspólnego z dokonaniami zarówno autora Tubular Bells, jak i np. twórczo cią Jeana-

Michela Jarre a. Nie mam tu na my li powielonych pomysłów czy konkretnych fraz, 

ale podobieństwa w aranżacjach i brzmieniu. Słychać to np. w barwie gitar czy wyko-

rzystanym instrumentarium. zy to le  Przeciwnie. To wcale nie ujmuje Shaped 

Signs oryginalno ci. Każdy z ich albumów jest jedyny w swoim rodzaju, a  The all  

wydaje się jeszcze bardziej dojrzałym od poprzednich. Te smaczki, niuanse, waria-

cje, melodyjne motywy i wtrącenia to co , co tygryski lubią najbardziej. Produkcja 

jest nad wyraz spójna, a gdy dobiegnie końca, ma się ochotę jeszcze raz odbyć 

tę podróż w krainę magicznych d więków. I jeszcze raz. Nie będę tu sugerować 

konkretnego kawałka, bo większo ć utworów zawartych na płycie to potencjal-

ne hity dla amatorów takiego grania . Nie zamierzam też analizować kolejnych 

cieżek. Gdy załączam The all , zatapiam się w inny wymiar, do wiadczam ogrom-

nej przyjemno ci obcowania z inteligentnie i precyzyjnie poukładanymi nutami.  

Błędem i niesprawiedliwo cią byłoby uznać, że tak smaczne muzyczne danie 

konsumuje się, korzystając wyłącznie ze zmysłu słuchu. oznania ze spotkania 

z tą muzyką wychodzą poza takie ograniczenie. To wietny album do słuchania.  

Po prostu. Przepiękne tło dla własnych my li. właszcza, gdy akurat mamy na głowie 

jaki  problem czy zadanie umysłowe bąd  fizyczne do wykonania. Oczywi cie 

warunkiem jest to, że lubi się tego typu muzykę. Ja uwielbiam. I polecam The all  

nie tylko sympatykom muzyki instrumentalnej, elektronicznej, New Age czy ambien-

tu. Jestem przekonany, że je li pozwolicie Shaped Signs zabrać Was na jesienny, 

pełny melancholii a przy tym jakże optymistyczny spacer, to sięgniecie również po 

wcze niejsze albumy. Niemiecki duet to dowód na to, jak wielu wietnych muzyków 

działa w cieniu, choć ich dokonania często są o wiele bardziej warto ciowe niż to, 

co serwują nam nie miło ciwie panujące media. Kolejny syndrom naszych czasów: 

czasem zamiast polegać na innych, sami musimy zadać sobie trud i na własną rękę 

odnale ć ukryte piękno. Ja odnalazłem je w tej muzyce.
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