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Nie lubimy zmian. Czasem jednak warto wyjść z „bezpiecznej przestrzeni” i spró-

bować czegoś, co do tej pory mogło być egzotyczne i wydawać się niebezpieczne.  

Czy nie tak podchodzimy do przesiadki z Windowsa na Maca? Dziwny system opera-

cyjny, nie ma moich aplikacji, nie da się zrobić tego i tamtego. W tym wydaniu Mój 

Mac Magazyn przekujemy „nie” na „tak”. Pokażemy, że OS X w niczym nie ustępuje 

Windowsowi. Mało tego, damy Wam zamienniki aplikacji, odpowiemy na najczęściej 

stawiane pytania „switchera” i ostatecznie przekonamy Was do tego, że warto kupić 

sprzęt Apple. A jeśli będziecie się mocno opierać przed zmianą, to ujawnimy kilka 

sztuczek, jak na systemie Microsoftu mieć namiastkę OS X-a. To wydanie magazynu 

rozwieje wszelkie wątpliwości, dlaczego powinieneś mieć Maka. 

Jesteśmy niewolnikami 
naszych przyzwyczajeń

Życzę miłej lektury
Przemysław Marczyński
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MICHAŁ KORALEWSKI

Wiosna, panie studencie!
Gdy w parku Mickiewicza zakwitają tulipany, to już nieodmienny znak, że wiosna 

nadeszła na całego. Lada dzień pojawią się tłumy młodych ludzi, relaksujących się 

wokół fontanny przed Operą Poznańską. Zdjęcie zrobione iPhone’em SE i edyto-

wane w aplikacji VSCO.

https://twitter.com/m_koralewski
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Nowości sprzętowe

Kindle Oasis

Smart  
Writing Set

Nativ Vita
Ten nowy odtwarzacz muzyczny ma 

wyjątkowy wygląd i  współpracuje 

z wieloma usługami streamingowymi, 

w tym Apple Music. Wbudowany ekran 

dotykowy 11,6” pozwala na komfortową 

obsługę zapisanej muzyki. Urządzenie 

możemy również obsługiwać głosem 

lub poprzez aplikację. Cena: 699 $. 

www.nativsound.com

Amazon przedstawił najnowszy czytnik e-booków 

z rodziny Kindle. Cechą wyróżniającą ten produkt jest 

czas pracy na baterii, sięgający podobno kilku miesię-

cy. Tak spektakularny efekt uzyskamy dzięki baterii 

w pokrowcu oasisa. Nie sposób pominąć faktu, że nowy 

czytnik jest o 30% cieńszy i o ponad 20% lżejszy niż 

jakikolwiek inny czytnik Kindle.  Cena: 289,99 €.

www.amazon.com

Moleskine zaprezentował zestaw 

łączący pisanie ręczne z rzeczywistoś-

cią cyfrową. Wszystko, co nakreślimy 

przy pomocy Smart Writing Set, 

zostanie natychmiast przeniesione 

do postaci cyfrowej. W skład zestawu 

wchodzi notatnik, długopis Pen+ oraz 

przewód USB. Cena: 962,00 zł.

www.moleskine.com

http://www.nativsound.com/en/
http://www.amazon.com/kindle-oasis
http://www.moleskine.com/microsites/smartwritingset
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Angry Birds Action
Wściekłe Ptaki wracają w kolejnym wcieleniu. 

Tym razem rozgrywka przenosi się na specjal-

nie przygotowane stoły pinballa. W  samej 

motoryce gry nic się nie zmienia. Wciąż 

sterujemy naszymi ulubionymi bohaterami 

rozbijając wszystko, co stanie nam na drodze 

w zdobyciu upragnionych ptasich jaj. 

CENA: Bezpłatny

Program w iTunes

O tym, że polscy programiści potrafią tworzyć niesa-

mowite gry, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. 

Jedną z nich jest na pewno Ghosts of Memories, wcią-

gająca gra przygodowo-logiczna. Niesamowita grafika 

i interesujące zadania do rozwiązania — to wszystko 

będzie udziałem każdego, kto sięgnie po ten tytuł.

CENA: 2,99 €

Program w iTunes

Znajdź tanie loty i miejsca noclegowe. Dzięki 

funkcji „W pobliżu” będziesz mógł łatwo znaleźć 

hotele, które mogą  Cię ugościć. Dodatkowo 

możesz zaznaczyć na mapie obszar miasta, 

a program odszuka w okolicy miejsce, gdzie 

będziesz mógł przenocować.

CENA: Bezpłatny

Program w iTunes

Ghosts of Memories

Przegląd aplikacji iOS

momondo

10INFORMACJE

https://itunes.apple.com/pl/app/angry-birds-action!/id1028984371?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/ghosts-of-memories/id1024549051?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/momondo-cheap-flights-hotels/id436736538?l=pl&mt=8
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Przegląd aplikacji OS X

Gemini 2
Problem z ilością wolnego miejsca na dysku rozwiąże 

aplikacja Gemini 2. Nowy silnik wyszukiwania pozwa-

la odnajdować nie tylko duplikaty, ale także podobne 

zdjęcia, które mogą zaśmiecać nam dysk. Program 

skrupulatnie przeszuka zarówno zasoby programu 

Zdjęcia, jak również nasze muzyczne zbiory w iTunes.

CENA: 19,99 $

www.macpaw.com

Kolejna odsłona edytora plików PDF otrzymała znacznie 

rozbudowaną funkcję podpisywania dokumentów. PDFpen 

pozwala sprawdzić poprawność podpisu, a także zweryfi-

kować certyfikat użyty do oznaczenia pliku. Nowa wersja 

przynosi wsparcie dla załączników. Teraz możemy dodawać 

i usuwać notatki głosowe oraz zarządzać wszystkimi załącz-

nikami i eksportować pliki do formatów MS Word.

CENA: 74,99 €

www.smilesoftware.com

Nowy program od Global Delight pozwala tworzyć 

zrzuty ekranu oraz zapisuje wideo z naszego biurka. 

Co jednak ciekawe w tej aplikacji, to mocno rozbudo-

wany zestaw narzędzi do edycji zarówno filmów, jak 

i obrazu. Capto pozwala również na rejestrację wideo 

z iPhone’a oraz iPada.

CENA: 29,99 €

www.globaldelight.com

PDFpen 8

Capto

http://macpaw.com/gemini
https://smilesoftware.com/PDFpen
http://www.globaldelight.com/capto/
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IPHONE SE.
POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI 
TOMEK CZECH

https://twitter.com/finicestfini
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W 2010 r. Steve Jobs przekonywał świat, że 3,5-calowy iPhone posiada idealny 

dla smartfona rozmiar. Dwa lata później Apple zbyt mało odważnie zareagowało  

na rosnącą popularność większych smartfonów — wprowadziło na rynek 4-calo-

wego iPhone’a 5, gdy świat podbijały już ponad 5-calowe modele konkurencji.  

Kiedy rynkowym hitem stały się wyśmiewane wcześniej fablety, firma z Cupertino 

przestała wierzyć w „rozmiar idealny” i stworzyła dwa nowe modele iPhone’a, 

zaspokajając ówczesne potrzeby większości klientów. 

Ale czy wszystkich? 
Dlaczego Apple wróciło do 4-calowego iPhone’a?  Z kilku przyczyn, z których najważ-

niejsza i najbardziej oczywista jest prawdopodobnie następująca: bo istnieje ogromne 

zapotrzebowanie na taki telefon. 

Jak zauważa Neil Cybart w świetnym artykule na Above Avalon, w ciągu ostatnich lat 

znacznie zmieniła się struktura grupy użytkowników iPhone’a: ze stosunkowo małe-

go grona kilku, a później kilkudziesięciu milionów osób podążających krok w krok 

drogą, w którą Apple rozwijało iPhone’a i gotowych kupić każdy kolejny model, 

przeistoczyła się w olbrzymią, liczącą ponad pół miliarda zbiorowość z najrozma-

itszymi potrzebami i różnymi oczekiwaniami wobec urządzeń mobilnych.

Nie ma jednego rozmiaru telefonu, który w tak wielkiej i zróżnicowanej grupie 

będzie idealny dla wszystkich. Większy smartfon okazał się dla wielu osób zbyt 

trudny w obsłudze jedną ręką lub za duży (i za ciężki), żeby wygodnie nosić go np. 

w kieszeni spodni lub marynarki. Zwiększyła się też różnorodność zastosowań 

smartfona: ktoś może preferować model 5,5-calowy, z którego będzie korzystał 

niemal jak z tabletu lub małego komputera, innej osobie iPhone będzie natomiast 

potrzebny głównie do komunikacji i obsługi podstawowych aplikacji, do czego 

w zupełności wystarczy model 4-calowy. 

http://www.aboveavalon.com/notes/2016/3/9/the-changing-iphone-user-base
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Bardzo ważną i dość zaskakującą informację podał na początku tego roku Tim 

Cook: od września 2014 r. (premiera iPhone’a 6 i 6 Plus) do początków 2016 r.,  

aż 60% spośród tych, którzy we wrześniu 2014 r. posiadali iPhone’a, nie wymieniło 

go na nowszy model. Tak olbrzymia grupa osób nadal używała 3,5- i 4-calowych 

urządzeń, mimo że na rynku od kilku miesięcy obecna była już druga generacja 

większych iPhone’ów (6s i 6s Plus), a średni czas używania jednego modelu to około 

20 miesięcy.

Te dane pokazują, jak wielu użytkowników nie zaakceptowało większych iPhone’ów 

i zdecydowało się zostać przy mniejszym ekranie, nawet za cenę konieczności 

obcowania na co dzień z przestarzałą technologią. Wielu komentatorów uważa,  

że te właśnie te dane (które do Cupertino systematycznie napływały już od dawna) 

ostatecznie przekonały szefów firmy do wprowadzenia mniejszego modelu.

Jak duży jest rynek na 4-calowego iPhone’a, pokazują też liczby, które firma z Cupertino 

ujawniła podczas marcowej premiery modelu SE: w 2015 r. Apple sprzedało ponad 

30 milionów 4-calowych iPhone’ów. Choć jest to tylko 13% wszystkich sprzedanych 

przez Apple telefonów w poprzednim roku, to trzeba pamiętać, że 4-calowe iPhone-

’y były w 2015 r. urządzeniami 2—3 letnimi, czyli w świecie nowych technologii już 

właściwie przestarzałymi. W dodatku Apple liczy oczywiście tylko nowe urządzenia, 

więc do tych 30 mln trzeba doliczyć także kupujących na rynku wtórnym. 
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Prawdziwą skalę zapotrzebowania na mniejszego iPhone’a poznamy jednak dopiero 

po dodaniu do tego jeszcze tych, którzy kupili większy model z braku innej możli-

wości lub wybrali mniejszy telefon innego producenta.

Z wyliczeń Neila Cybarta wynika, że ponad 200 mln użytkowników 4-calowych 

iPhone’ów nie kupiło nowego modelu i zdecydowało się dalej używać iPhone’a 5, 

5c lub 5s. 

Dla kogo jest 4-calowy iPhone?
Podczas marcowego eventu prezentujący iPhone’a SE Greg Joswiak porównywał 

go do modelu 5s niemal na każdym slajdzie. Bo Apple wcale nie zamierza przeko-

nywać posiadaczy 4,7- i 5,5-calowych iPhone’ów do przesiadki na mniejszy ekran. 

iPhone SE kierowany jest przede wszystkim do tych, którzy wciąż używają modeli 

3,5- lub 4-calowych. 

A używają ich z dwóch głównych powodów: bo nowe modele są dla nich za duże 

i/lub za drogie. iPhone SE rozwiązał oba te problemy. Jest bardzo poręczny, a do 

tego znacznie tańszy od większych modeli (w USA iPhone SE jest niemal o połowę 

tańszy od nowego iPhone’a 6s; w Polsce jest od niego tańszy o 1/3, czyli o okrągły 

tysiąc złotych). 

iPhone SE to też propozycja dla tych, którzy decydują się na zakup pierwszego 

iPhone’a lub nawet pierwszego smartfona. Takim osobom większy ekran nie jest 

zazwyczaj niepotrzebny, bo nie wiedzą jeszcze nawet, jak mogliby go wykorzystać. 

No i nie są raczej skłonni wydawać majątku na pierwszego smartfona. 
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Co dalej?
Skoro Apple zdecydowało się powrócić do 4-calowego iPhone’a w oparciu o twarde 

dane, mocno wierząc, że jest na taki telefon ogromne zapotrzebowanie, należy się 

spodziewać, że 4-calowy model zagości na dłużej w ofercie Apple. 

Ale jakie miejsce w nim zajmie?
Apple będzie musiało przede wszystkim rozwiązać kwestię nazwy. Skoro obecny 

model to „Edycja Specjalna” (SE, od. Special Edition), to niemożliwe, a z pewnością 

nielogiczne będzie utrzymanie tej samej lub nawet podobnej nazwy. 

Widzę trzy możliwe scenariusze dla przyszłości 4-calowego iPhone’a. 

W pierwszym z nich dołącza on do większych modeli i jest po prostu jednym z trzech 

topowych modeli, które debiutują jesienią każdego roku. Wyposażony jest dokładnie 

w te same komponenty co modele 4,7- i 5,5-calowe. 
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Ale czy możliwe jest upchanie tej samej technologii w tak małą obudowę? Już teraz 

widzimy, że niekoniecznie — model Plus jako jedyny ma optyczną stabilizację obra-

zu, prawdopodobnie też jako jedyny będzie miał dwie tylne kamery. Z ekranem 3D 

Touch iPhone SE nie byłby też już taki lekki, co jest jedną z jego największych zalet. 

Trudno sobie też wyobrazić, że nowy, lepszy model 4˝ zadebiutuje zaledwie kilka 

miesięcy po premierze poprzedniego.

W drugim scenariuszu 4-calowiec idzie drogą iPhone’a SE — jest modelem „budże-

towym”, premiera kolejnej wersji odbywa się wiosną 2017 r. Telefon wyposażony 

jest niemal we wszystko to, co posiadają topowe modele, które pojawiły się pół roku 

wcześniej. Jest jednak zawsze krok za nimi. 

Taka strategia mogłaby jednak rozgniewać wielu użytkowników, którzy chcą abso-

lutnie topowego iPhone’a zamkniętego w 4-calowej obudowie. Wystarczy popatrzeć 

na narzekania na brak 3D Touch — osobiście znam kilka przypadków, kiedy te 

narzekania przełożyły się na decyzje zakupowe, a właściwie ich brak.

Skoro istnieje duża grupa osób gotowa zakupić topowy, ale mniejszy model iPho-

ne’a, Apple nie może ich znowu zostawić na lodzie. 

W trzecim z możliwych wariantów Apple radykalnie odmienia dizajn iPhone’a,  

co pozwala firmie z Cupertino umieścić większy ekran w mniejszej obudowie. 

Wiele plotek wskazywało na to, że Apple może pozbyć się fizycznego przycisku Home 
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właśnie w celu zmniejszenia wielkości obudowy wokół ekranu. Według niektórych 

komentatorów, m.in. w tym celu została również opracowana technologia 3D Touch. 

Zredukowanie wielkości obudowy wokół ekranu mogłoby pozwolić na łatwą obsłu-

gę jedną ręką telefonu z ekranem większym niż 4 cale. W obudowie iPhone’a SE (lub 

podobnej wielkości) można by zmieścić ekran o przekątnej 4,5˝- 4,7˝, czyli wielkości 

obecnego ekranu iPhone’a 6/6s. 

Jeśli tak by się miało stać, nie nastąpi to najprawdopodobniej w tym roku, bo według 

wszystkich doniesień wygląd iPhone’a 7/7 Plus nie ulegnie zmianie. Zdaniem wiary-

godnego analityka Ming-Chi Kuo radykalna zmiana dizajnu nastąpi w przyszłym 

roku, kiedy — co może być znaczące — iPhone będzie obchodził swoją dziesiątą 

rocznicę. Wtedy też Apple ma wprowadzić na rynek 5,8-calowy model iPhone’a, 

który — według Kuo — ma być, jako całość, mniejszy, niż obecny model 5,5-calowy. 

Jeśli podobna zmiana czeka iPhone’a 4,7-calowego, możliwe, że nie będzie już 

potrzeby tworzenia modelu 4-calowego. 

W takim wypadku większego sensu nabiera też nazwa „SE” — wprowadzony na 

rynek w marcu tego roku telefon byłby rzeczywiście edycją specjalną, i ostatnią, 

4-calowego iPhone’a.
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CZY APPLE SIĘ KOŃCZY? 
JESZCZE NIE TERAZ!
MICHAŁ MASŁOWSKI

https://twitter.com/mmmaslov
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26 kwietnia Apple podało wyniki finansowe za drugi kwartał obrotowy 2016 roku 

(1 kwartał roku kalendarzowego). Te z jednej strony są jak zwykle bardzo wysokie, 

z drugiej jednak są gorsze od wyników z zeszłego roku.

Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy od 13 lat. Kiedy ostatni raz Apple miało 

rok do roku gorszy kwartał finansowy, w ofercie spółki nie było iPhone’a (pojawił 

się dopiero 4 lata później), na rynku zadebiutowała dopiero trzecia generacja iPoda 

Classic, sklep iTunes właśnie wystartował, a najnowszym iMakiem był model G4, 

czyli popularna „lampka”. Jedna akcja Apple kosztowała wówczas, z uwzględnie-

niem dwóch splitów, które od tamtej pory miały miejsce, niecałe 2 dolary. 

Od tamtej pory Apple rozpoczął nieprzerwany marsz w górę — ponad 150 kwarta-

łów ciągłej poprawy wyników. To prawdopodobnie rekordowe osiągnięcie na rynku 

finansowym. Trudno mi teraz odszukać w pamięci jakąkolwiek inną spółkę, która 

mogłaby się pochwalić podobnym nieprzerwanym ciągiem wzrostów.

Każda seria się kiedyś kończy. Nawet Apple nie jest w stanie do nieskończono-

ści poprawiać wyników finansowych. Koniec tej serii miał miejsce właśnie teraz.  

Czy wyniki są złe? Wręcz przeciwnie, są znakomite. Problem polega jednak na tym, 

że rok temu były wręcz kosmiczne.

Spadła sprzedaż  
wszystkich produktów
Spójrzmy, jak wyglądała sprzedaż Apple w podziale na poszczególne linie produktowe:

 > iPhone 51,1 mln sztuk (rok temu 61,2 mln sztuk, -16%)

 > iPad 10,2 mln sztuk (rok temu 12,6 mln sztuk, -19%)

 > Mac 4 mln sztuk (rok temu 4,5 mln sztuk, -12%)

Jak widać, spadła sprzedaż wszystkich głównych produktów. Ale o ile niższej sprze-

daży iPadów można się było spodziewać, gdyż ta maleje już od dawna, o tyle tak 

drastyczny spadek sprzedaży iPhone’ów był z pewnością szokiem dla inwestorów. 

Spadek sprzedaży komputerów Mac był też większy, niż się spodziewano. Przełożyło 

się to na następujące przychody ze sprzedaży:

 > iPhone 32,8 mld USD (rok temu 40,3 mld USD, -18%)

 > iPad 4,4 mld USD (rok temu 5,4 mld USD, -19%)

 > Mac 5,1 mld USD (rok temu 5,6 mld USD, -9%)

 > Pozostałe produkty, czyli Apple TV, Apple Watch, Beats i akcesoria 2,1 mld USD 

(rok temu 1,7 mld USD, +30%)

 > Usługi 6 mld USD (rok temu 5 mld USD, +20%)
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Łącznie przychody Apple wyniosły 50,5 mld USD wobec 58 mld USD w analogicznym 

okresie rok temu. Oznacza to spadek o 13%. Apple zanotowało spadek, z wyjątkiem 

Japonii, na wszystkich rynkach (Ameryka, Europa, Chiny). 

Apple utrzymało wysoką marżę brutto, która aktualnie wynosi 39,4% (rok temu 

40,8%). Kwartalny zysk Apple wyniósł „zaledwie” 10,5 mld USD wobec 13,6 mld USD 

rok temu.

Silny dolar
Dlaczego tak się stało? Jako główne przyczyny spadku wyników finansowych Apple 

wymienia się następujące czynniki:

 > silny dolar — Apple osiąga przychody w zasadzie we wszystkich walutach świa-

ta. Ale raportuje wobec amerykańskich inwestorów w dolarach. Aby osiągnąć 

ten sam przychód za jedną sztukę produktu liczony w dolarach, było zmuszone 

podnieść ceny w lokalnych walutach. Także Polska doświadczyła tego efektu, 

kiedy to Apple podniosło ceny we wrześniu 2015 r. Zwiększone ceny przełożyły 

się natomiast na mniejszy popyt. Produkty Apple należą do grupy produktów 

premium i jeszcze przed podwyżką były drogie. Po podniesieniu cen stały się 

dla wielu konsumentów już zbyt drogie. Zdecydowali się więc oni albo na tańsze 

modele, albo w ogóle powstrzymali się od zakupów. Średnia cena sprzedaży 

jednego iPhone’a wyniosła 642 USD wobec 659 USD rok temu.

 > wysoka baza porównawcza — trzeba mieć na uwadze to, że Apple samo sobie niezwy-

kle wysoko ustawiło poprzeczkę. Sprzedaż iPhone’a 6 i 6 plus w zeszłym roku 

osiągnęła niebotyczne wręcz poziomy, które dla iPhone’a 6S i 6S plus okazały się 

nie do pokonania. W opinii wielu użytkowników różnice między tymi modela-

mi były niewystarczające, aby skłonić ich do przesiadki. Więcej użytkowników 

(liczone procentowo) przesiadło się z iPhone’a 5S na 6 niż z 6 na 6S.

 > nasycenie rynku i rosnąca konkurencja — rynek smartfonów aktualnie nie rośnie. 

Jest to spowodowane głównie tym, że wkroczył już w fazę dojrzałą — kto miał 

sobie kupić jakiegoś smartfona, ten już to zrobił. Kolejnym czynnikiem jest to,  

że różnica między iPhone’em a topowymi modelami z Androidem nie jest już 

tak znacząca jak kilka lat temu. Zwykli użytkownicy, którzy nie są technologicz-

nymi maniakami, nie widzą znaczących różnic między tymi telefonami, a trzeba 

wziąć pod uwagę to, że produkty Apple są zawsze zdecydowanie droższe.

Słabsza sprzedaż „tradycyjnych” produktów Apple w dużej mierze została zrekom-

pensowana w kategorii tzw. pozostałych produktów. To tam jest ukryta sprzedaż, 

m.in. Apple Watcha (którego rok temu o tej porze w ogóle nie było), Apple TV, produk-

tów Beats, iPodów (ktoś to jeszcze kupuje?) i innych akcesoriów takich jak kabelki, 

przejściówki, futerały itp. To tylko pokazuje, jak ważne dla Apple jest wprowadzanie 

nowych linii produktowych. 
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Gdyby nie Apple Watch,
który według różnych szacunków odpowiada za około 1 mld USD przychodu,  

to Apple odnotowałoby pierwszy spadkowy okres już kwartał temu. Pewne jest 

natomiast to, że nie ma takich produktów finansowych, które zrekompensują Apple 

sytuację, gdy spada sprzedaż iPhone’a. Ten produkt zbyt dużo znaczy w strukturze 

przychodów spółki, aby ewentualnie niepowodzenie na tej flance można było przy-

kryć czymś innym.

Apple ratuje także wynik finansowy przychodami z kategorii Usługi. 6 mld USD przy-

chodu jest najwyższym wynikiem w historii. Jest to sprzedaż w sklepach iTunes, 

App Store, Mac App Store, iBooks Store, abonamenty z iCloud i za Apple Music 

(aktualnie jest 13 mln płacących użytkowników tej usługi) itp. Sprzedaż w tej kate-

gorii nie podlega sezonowości tak jak sprzedaż produktów i rośnie nieprzerwanie  

od wielu kwartałów. To widać, że Apple przestawia się powoli na bycie spółką usłu-

gową. W tej kategorii przychody mają ogromny potencjał do wzrostu, czego na 

pewno nie można powiedzieć o potencjale przychodu iPhone’ów, iPadów i Maców. 

Cierpliwość inwestorów  
wystawiona na próbę
Czy Apple się kończy? Bądźmy poważni. Spójrzmy na wartości nominalne. Apple 

osiągnęło przychód 50,5 mld USD i 10,5 mld USD zysku. Każda spółka na świecie 

chciałaby się tak „kończyć”. 

Te wyniki to pewien sygnał ostrzegawczy. Ale nawet nie dla Apple. Tam wszystko 

jest w porządku. Apple zarabia masę pieniędzy i to się przynajmniej w dającej się 

przewidzieć przyszłości nie zmieni.

To sygnał dla inwestorów, 
którzy posiadają akcje Apple, że muszą nastawić się na cięższy okres. Apple osta-

teczny wynik finansowy przelicza i raportuje w dolarach. Przy tak silnym dolarze 

po prostu musi mieć te wyniki na niższych poziomach. Nic nie wskazuje na to, aby 

pozbyło się wspomnianych problemów w najbliższym kwartale czy nawet roku.

Ale jak widać po zapowiedziach Apple, muszą martwić się jedynie inwestorzy 

krótkoterminowi — wynik finansowy na kolejny kwartał Apple także zapowie-

działo niższy. Długoterminowi z kolei mogą spać spokojnie. W tych, wydawałoby 

się, dużo cięższych warunkach Apple zadeklarowało zwiększenie dywidendy do  

0,57 USD na akcję kwartalnie i zwiększenie prowadzonego na szeroką skalę skupu 

akcji własnych. Czy tak zachowuje się spółka, która ma problemy?

ZDJĘCIE STR 19: 
fotolia © maciek905 
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Wciąż pędzimy w kierunku lepszego jutra. Lepszy ja, szybsze technologie, mocniej-

sze procesory, ciekawsze życie. To wszystko buduje tempo, które powoli odciąga 

nas od dbałości o podstawy. Wbrew pozorom pęd wymaga stabilności, a stabilność 

nie istnieje bez dobrych fundamentów. I właśnie o nich często zapominamy w wielu 

dziedzinach życia. Ostatecznie posiadają określoną wytrzymałość i aby wytrzymały 

rosnące obciążenia, muszą być skrupulatnie doglądane. Nie inaczej jest w świecie 

technologii, o czym przekonujemy się coraz częściej.

Przez ostatnie lata towarzyszą nam one bardziej niż kiedykolwiek. Ich rozwój przy-

brał tak szalone tempo, że trudnoo wyobrazić sobie następny rok bez kolejnych 

premier zarówno sprzętowych, jak i w dziedzinie aplikacji, z których korzystamy. 

Ofiarą tego pędu padła również moja ukochana firma Apple, która przez dziesięcio-

lecia stanowiła synonim stabilności i jakości produktów i systemów operacyjnych. 

Niestety, ostatnie lata pokazały, że sporo złego potrafiło się wydarzyć w tej kwestii. 

Rosnące oczekiwania 
i  niezwykły pęd ku nowościom doprowadziły do sytuacji, kiedy rewolucyj-

ne rozwiązania traciły na wartości ze względu na niską stabilność ich działania.  

Nie do tego zostaliśmy przyzwyczajeni przez wiele lat korzystania ze sprzętu Apple. 

Najważniejsze jednak, że inżynierowie z Cupertino zorientowali się, że coś idzie 

nie tak, jak powinno, i ostatnie miesiące stoją pod znakiem odbudowy stabilności. 

W skrócie, nadszedł czas, aby wzmocnić fundament.
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Najważniejsze elementy układanki,
czyli podstawowe mechanizmy systemów iOS i OS X doczekały się gruntownego 

przeglądu i od jesieni możemy cieszyć się zdecydowanie najlepszymi odsłonami 

systemów operacyjnych z Cupertino. Wciąż widać wzmożone prace nad poprawą 

ogólnej stabilności i poziomu zadowolenia użytkowników. Ostatnie wypowiedzi 

najważniejszych osób związanych z firmą również wskazują na to, że odbudowanie 

fundamentu zaufania staje się priorytetem na najbliższy czas.

Jednak to nie Apple sprowokowało mnie do pochylenia się nad poruszonym tema-

tem. W ostatnich tygodniach jeden z operatorów sieci GSM zaprezentował nową 

usługę, która ma znacząco wpłynąć na prędkość transferów w technologii LTE. 

Oczywiście, to bardzo pozytywna informacja i rozwój sieci w Polsce zawsze napawa 

mnie optymizmem. Co jednak z problemami, które wciąż występują na podstawo-

wym poziomie? 

Jako abonent tego operatora wciąż obserwuję nieustające przeskoki pomiędzy 

nadajnikami poszczególnych sieci komórkowych, które zapewniają zasięg w miej-

scach, gdzie własna infrastruktura nie ma pokrycia. Nie jest tajemnicą, że takie ciągłe 

skanowanie w poszukiwaniu najlepszego BTS w okolicy nie wpływa pozytywnie 

na czas pracy baterii naszych smartfonów. Często zdarza się też, że chwilowy brak 

sieci zrywa połączenia lub ich jakość jest na tyle zła, że staje się bezużyteczna. 

Zdaję sobie sprawę, że z ekonomicznego punktu widzenia inwestowanie w podsta-

wową infrastrukturę prawdopodobnie nie jest opłacalne. Chciałbym jednak,  

aby położono większy nacisk na fundament całej sieci. Ostatecznie niestabilność 

optymalnego zasięgu i bezproblemowego działania niezależnie od lokalizacji psuje 

ogólne wrażenie. W gruncie rzeczy bardziej cenię sobie pewność i niezawod-

ność działania niż kolejne podbijanie prędkości transferu w zasięgu LTE.

Nie od dziś wiadomo,że najbardziej cenimy to, co potrafi spełniać swoje zadanie nieza-

leżnie od narzuconych warunków czy wyzwań. Mam szczerą nadzieję, że w pewnym 

momencie i tutaj nastąpi krok, który wzmocni fundament działania całej sieci,  

co wyeliminuje irytujące sytuacje rzutujące na ogólny odbiór operatora. Ostatecznie 

nie wszyscy użytkownicy stawiają sobie za priorytet jak najniższy rachunek. 

Wszyscy lubimy postęp,
 pamiętajmy jednak, że jego zbyt wielkie tempo nie niesie za sobą jakości, co wielokrot-

nie zostało udowodnione w historii. Dbałość o fundamenty jest rzeczą podstawową 

i oczekuję tego od wszystkich, którzy dostarczają mi swoje usługi i produkty. Ostatnio 

ta cecha stała się niezwykle rzadka i tylko od naszych wysokich wymagań zależy,  

jak to będzie wyglądało w przyszłości. Jak widać na przykładzie Apple, nawet 

najwięksi giganci mogą zwolnić, aby odbudować zaufanie klientów do solidności 

swoich produktów. Czy ktoś na to narzekał? Nie zauważyłem.

ZDJĘCIA: 
str. 23 fotolia
© Gajus 
 str. 24 fotolia
© Jakub Jirsák
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Wieść gminna niesie,
że procesory PowerPC definitywnie są już pieśnią przeszłości. Przypomnijmy,  

że były wykorzystywane nie tylko w Makach, ale również Amidze oraz konsolach 

do gier, takich jak choćby Sony Playstation 3. Czy rzeczywiście jest to architektura 

zarzucona, całkiem bez wsparcia? Czy może jednak znajdziemy w niej element zbli-

żający do świata żywych? Przyjrzyjmy się temu tematowi bliżej, wychodząc poza 

ramy wiadomości pochodzących z głównych serwisów informacyjnych.

Użytkownicy komputerów z logo Apple jakiś czas temu zaczęli używać procesorów 

Intela i ich spojrzenie na starsze produkty może być najwyżej analizą wspomnień 

albo działaniem na fali wzbierającego obecnie nurtu retro. Wiadomo, że dawniej 

w użyciu była seria Motorola 680x0, następnie PowerPC, a najważniejsze oprogra-

mowanie zostało szybko do nich dostosowane. Sprawa wygląda nieco inaczej na 

platformach, które traktowały nowe procesory jedynie jako częściowe przedłużenie 

możliwości systemu ze względu na brak możliwości szybkiego rozwoju. Mam na 

myśli oczywiście komputery Amiga, które w roku 1997 uzyskały możliwość pracy 

pod kontrolą procesorów 603 i 604e. Nie wszyscy wiedzą, że karty opracowane 

przez niemiecką firmę Phase5 były w gruncie rzeczy dwuprocesorowe, bowiem 

posiadały także starą, dobrą Motorolę 68040 lub 68060. Tak się stało ze względu na 

konieczność utrzymania kompatybilności w sytuacji, gdy nikt nie był w stanie szyb-

ko opracować nowego systemu operacyjnego po bankructwie producenta, firmy 

Commodore.

Nie wdając się w szczegóły, środowisko amigowców poradziło sobie w sposób 

następujący. Opracowano bibliotekę systemową pozwalającą korzystać z nowej 
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linii procesorów. Rozruch komputera siłą rzeczy musiał być wykonywany przy 

użyciu Motoroli, ale już konkretne programy bez problemu korzystały z „mocy 

przebudzonej”. Oczywiście powodowało to szereg problemów, takich jak wyraźne 

zmniejszenie wydajności działania procesów, szczególnie podczas tak zwanych 

context switchy, gdy zadania w systemie muszą przełączać się pomiędzy jednym 

i drugim procesorem. Pamiętajmy, że oba modele są ze sobą niezgodne, a więc 

cały mechanizm pokazuje z jednej strony niespotykaną elastyczność amigowe-

go systemu, z drugiej — istny majstersztyk technologiczny w wykonaniu naszych 

zachodnich sąsiadów, a z jeszcze innej — główny powód upadku producenta karty 

PowerPC dla Przyjaciółki.

Wbrew pozorom dzisiaj 
bez problemu odnajdziemy echa tamtego pomysłu. Otóż całkiem niedawno,  

bo w 2015 roku, pojawił się ktoś, kto postanowił wykorzystać karty Sonnet Crescendo 

7200 w Amidze. Powiecie, że to niemożliwe, bo przecież — raz: ten sprzęt ma dzia-

łać z Makiem, a dwa: jest przeznaczony do montażu w gnieździe PCI. Tu pojawia 

się kolejny mało znany fakt, mianowicie że Przyjaciółka dawno temu doczekała 

się możliwości korzystania z magistrali Peripheral Component Interconnect. Płyta 

rozbudowy o nazwie Mediator PCI powstała około roku 2000 i została opracowa-

na przez polską firmę Elbox z Krakowa. Ponadto tak zwane „duże” Amigi, czyli 

modele 2000, 3000 i 4000, od początku posiadały fabrycznie gniazda o nazwie 

Zorro, które można porównać z pecetowym standardem ISA, a więc protoplastą 

PCI. Warto dodać, że firma Commodore jeszcze przed popularyzacją standardu PCI 

miała pomysły jego wykorzystania, ale nie zostało to zrealizowane, choć powstały 

prototypy karty graficznej dla „nowej” Amigi. Gdyby te plany się powiodły, wystąpi-

łoby ciekawe odwrócenie biegunów, gdy rynek przemysłowy musiałby adaptować 

pomysły wcześniej wypróbowane w komputerach domowych. A może po prostu 

doczekalibyśmy się od razu bardziej dopracowanego sprzętu? Tego już się niestety 

nie dowiemy, ale pomysł skorzystania z kart Sonnnet doczekał się realizacji. Dzisiaj 

istnieje nowa biblioteka systemowa, opracowana na wzór starej, która umożliwia 

uruchomienie procesorów G3 o częstotliwości taktowania 500 MHz w Amidze.  

Co ciekawe, działać mogą programy pracujące także pod kontrolą modeli 603 i 604e, 

choć znowu ograniczamy wydajność. 

Jeszcze mniej osób wie o istnieniu linii komputerów AmigaOne korzystających 

z zupełnie innych, nowszych procesorów, lecz wciąż zgodnych z architekturą 

PowerPC. Od roku 2000 wyprodukowano kilka modeli i choć dziś występuje problem 

dostępności, oficjalnie nikt nie skazał tego sprzętu na brak wsparcia. AmigaOne to 

komputery działające pod kontrolą systemu operacyjnego AmigaOS 4, który nie 

przewiduje obecności linii 680x0, a więc PowerPC jest wymagane do uruchomienia 

jakiejkolwiek wersji. Do tej pory wykorzystane zostały różne modele procesorów, 

ale wśród najciekawszych odnajdujemy następujące:
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 > PWRficient PA6T-1682M

 > Freescale P3041

 > Freescale P5020 

 > Freescale P5040

Pierwszy oferuje szybkość zegara w zakresie 1.8—2,0 GHz, natomiast pozostałe  

— od 1,5 GHz do 2,4 GHz. Jakie ma to przełożenie na wydajność podczas codziennej 

pracy? Aby się o tym przekonać, powinniśmy zasiąść przed ekranem AmigiOne, 

ale oczywiście w większości wypadków nie jest to możliwe. Dlatego proponuję  

przyjrzeć się kilku testom wykonanym przez samych użytkowników zaangażowa-

nych w środowisku neoamigowców. Takie porównanie możemy odnaleźć między 

innymi w papierowym magazynie RetroKomp, jak również na stronie internetowej, gdzie 

widać odniesienie do bardziej popularnego sprzętu w postaci Apple PowerBooka 

G4 oraz Maca Mini. Co z niego wynika? Otóż nasze nowe komputery wypadają 

niestety dość blado. Co prawda różne dane testów prędkościowych powodują,  

że trudno wyrobić sobie jednoznaczną opinię, ale można powiedzieć, że AmigaOne 

X1000 z procesorem 1,8 GHz działa podobnie do PowerBooka G4 1,67 GHz, choć 

w niektórych przypadkach jest szybsza o ok. 20—30%. Nie może mieć to jednak tak 

dużego przełożenia na ogólną wydajność, a więc w praktyce oba procesory będą 

działać w zbliżony sposób. Pomijam tu oczywiście kwestię pozostałych elementów 

http://www.amiga-news.de/en/news/AN-2012—02—00011-EN.html
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zestawu, bo zarówno pamięć, jak i karta graficzna w przypadku X1000 może być 

szybsza i samego braku prędkości procesora nie odczujemy tak mocno. Nie da się 

jednak ukryć, że taki sprzęt nie może konkurować z wielokrotnie szybszym Intelem 

i to nawet nie mówimy o najnowszych osiągnięciach firmy.

Jak wygląda sprawa PowerPC 
na innych frontach? Myślę, że warto wspomnieć o procesorach POWER6, POWER7 

i POWER8, które osiągają częstotliwości taktowania nawet w okolicach 5 GHz (sic!), 

a płyty główne przewidują obecność 1, 2 lub 4 jednostek. Przykładowo serwery 

Power 520 Express oferowane przez firmę IBM posiadają modele o szybkości 4,2 

lub 4,7 GHz i maksymalną pamięć operacyjną w rozmiarze 64 GB. Słowem kluczem 

jest tutaj jednak „serwer”, bowiem trudno oczekiwać, że sprzęt osiągający zawrotne 

ceny zadomowi się w środowisku amigowców. Z pewnością IBM może konkurować 

z architekturą x86—64 w centrach danych, a przynajmniej próbować to robić, ale na 

tym sprawa się kończy. Takich przykładów możemy znaleźć więcej, jak na przykład 

procesory QorIQ, które za sprawą firmy Freescale, a dziś już NXP, mają oferować 

do 24 rdzeni ze wsparciem technologii Altivec. 

To wszystko napawa jednak pewną nadzieją, iż PowerPC nie zakończyło swoje-

go żywota, ale z pewnością nie będzie to sprzęt dla przeciętnego użytkownika. 

Przypomnijmy, że komputery AmigaOne startowały z ceną ok. 12 tys. złotych (ok. 

2200 funtów brytyjskich) za kompletny zestaw, w związku z czym nie mogły liczyć 

na sprzedaż liczoną w milionach, setkach czy choćby dziesiątkach tysięcy sztuk. 

Kolejno zapowiadane modele mają być zdecydowanie tańsze, ale nadal będzie to 

propozycja wyłącznie dla ekscentryków i hobbystów nie liczących się z pieniędzmi.

Czy widzę pozytywy? 
Oczywiście, choć nie sądzę, aby w najbliższym czasie miały przełożenie na rynek 

konsumencki. Pamiętajmy, że obecnie rządzą tu monopole i w większości przypad-

ków nie występuje dyskusja na temat sposobu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. 

Tym torem podążyła niestety również firma Apple, co z pragmatycznego punktu 

widzenia jest rzecz jasna zrozumiałe. Próby dalszego rozwoju architektury PowerPC 

stanowią niejako zaprzeczenie ustanowienia monolitu, którego przez lata nie będzie 

można skruszyć i jest to bardzo cenna praca. Różnorodność jest konieczna, abyśmy 

mogli weryfikować zasadność i skuteczność działań podejmowanych przez najwięk-

szych graczy rynkowych. Mówię o tym zawsze, gdy mam możliwość swobodnego 

wypowiadania swoich poglądów, jak właśnie na łamach Mojego Mac Magazynu czy 

też niedawno powstałego podcastu RetroLife.

W latach dziewięćdziesiątych w mediach mówiono o PowerPC jako pretendencie 

do tronu na rynku komputerowym. W 1993 roku magazyn Computer World opubli-

kował znamienne słowa, które mówią wszystko o dzisiejszej sytuacji:
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„Przez ostatnią dekadę w dziedzinie komputerów osobistych nieprzerwanie królo-

wały procesory Intela. Odpowiedzi na pytanie, czy w następnej dekadzie zwycięży 

PowerPC, nie jest w stanie dać żaden jasnowidz. Wydaje się jednak, że twórcy 

PowerPC zrobili wszystko, aby ich procesor przechylił szalę zwycięstwa na swoją 

korzyść. Zadecydują o tym firmy tworzące oprogramowanie zgodne z tym proce-

sorem i nabywcy zachęceni jego dużą szybkością. (...) Twórcy PowerPC widzą jego 

przyszłość w różnorodności.”

Myślę, że nie potrzeba jasnowidza
Autorzy oprogramowania opowiedzieli się zdecydowanie za produktami Intela jako 

dającymi największy potencjał i gwarancję stabilnego rozwoju. Miejmy jednak nadzie-

ję, że konfrontacja z PowerPC jeszcze się nie zakończyła, choć trudno oczekiwać, 

że będzie przeprowadzana masowo, skoro nawet wymienione na wstępie konso-

le przestały mieć w tym udział. Osobiście chciałbym, aby różnice technologiczne 

powodowały na rynku dyskusję o budowie komputerów przyszłości, a jeśli nie jest 

to możliwe — aby choć w niewielkim zakresie dostępne były produkty skierowane 

do zwolenników różnych architektur i platform. Wygląda na to, że z projektu POWER 

będzie musiało powstać coś nowego, w przeciwnym razie nic nie zapobiegnie jego 

powolnej śmierci. Czy jest na to szansa, pozostawiam do oceny Czytelnikom.

ZDJĘCIA: 
ifixit.com
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JACEK DĄBROWSKI
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Jaromir Kopp [JK]: Tym razem mam przyjemność rozmawiać z  Prawdziwym 

Weteranem i w programowaniu, i w używaniu komputerów Apple (choć nie tylko). 

Nadal jesteś użytkownikiem sprzętu Apple? Można wiedzieć, z czego korzystasz 

w pracy i w domu?

Jacek Dąbrowski [JD]: Do pracy używam MBP 13” ostatniej generacji oraz iPada Air 2. 

Dużo podróżuję, więc sprzęt lekki i wydajny jest podstawą, w domu cała rodzina ma 

jabłuszka w tym MBA, MBP, iMaca 27”. Nie zabraknie także iPhone’a 6s+ oraz Apple 

Watch, lecz ten ostatni to raczej taka zabawka.

JK: Czy pamiętasz swój pierwszy komputer i pierwszy sprzęt Apple?

JD: Mój pierwszy komputer to był w roku 1982 Commodore VC 20, po czym ewolu-

owałem do VC64, pierwszy poważny komputer to Atari ST w roku 1985 i tam już był 

procesor Motoroli serii 68000. Pierwszy komputer z jabłuszkiem to w roku 1988 

Macintosh SE (jaka ironia z iPhone SE). System operacyjny to było coś, wersja 2.0.1. 

(Dla informacji czytelników, mieszkałem do roku 1995 poza Polską więc dostęp do 

sprzętu oczywiście był łatwiejszy).

JK: O! Też miałem Maca SE (HD), ale dopiero w 1995 roku. Jaka była Twoja droga do 

programowania? Zaczynałeś programować w czasach, gdy wielu naszych czytel-

ników nie było jeszcze na świecie.
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JD: Pierwsze kontakty z oprogramowaniem miałem u rówieśnika, którego rodzi-

ce posiadali Commodore PET. W teorii możliwe programowanie było w BASIC 

oraz bezpośrednio w kodzie maszynowym poprzez Asamblera lub adresowanie 

procesora z poziomu BASIC za pomocą SYS, PEEK lub POKE. Wynikiem naszych 

eksperymentów były jakieś proste gierki, gdzie trzeba było omijać kursorem przy-

padkowo wygenerowaną grafikę. VC20 i VC64 używałem podobnie, ale już po nocach 

we własnym pokoju.

Poważna przygoda z  programowaniem rozpoczęła się z  zakupem ATARI ST. 

Z początku jedynie korzystałem z narzędzi DTP takich jak GEM Artline, aby zaspo-

koić powstające zapotrzebowanie własnoręcznego składania grafik i tekstów przez 

użytkowników semiprofesjonalnych chcących wydawać gazetki, ulotki itp.

Stosowałem także wyuczony na studiach Turbo Pascal do przerabiania na życzenie 

baz danych dBase. W roku 1986 nastąpił przełom w moim dotychczas krótkim życiu 

informatycznym. Zakupiłem modem akustyczny (nakładany na słuchawkę telefo-

nu), który pozwolił mi z prędkością 300 Bit/s poznać świat poza moim komputerem. 

Dołączyłem do systemu FidoNet, krótki czas po tym jeszcze w trakcie studiów wkrę-

ciłem się jako SysOp do MausNet oraz jako coder do Z-Net. Zadanie moje polegało 

na portowaniu klientów do komunikacji na systemy Atari (używając GFA Basic) oraz 

na OS/2. Przy tej okazji rozpocząłem moją przygodę z MAC OS i Makiem, ponieważ 

MAUS net pierwotnie łączył jako BBS dwa Apple II w ramach powiedzmy takiego 

eksperymentu.

JK: Obecnie, gdy mamy jakieś braki w wiedzy lub doświadczeniu, dostęp do doku-

mentacji jest natychmiastowy. Podobnie z przykładami i poradami do innych 

programistów. Internet zapewnia to wszystko. Sam amatorsko pisałem programy 

jeszcze w latach 80. XX w., gdy o Internecie nikt nie słyszał, a wiedzę zdoby-

wało się z „Bajtka”, książek pisanych niezrozumiałym językiem akademickim  

lub amatorskich tłumaczeń drukowanych na powielaczach. Ty już wtedy progra-

mowałeś profesjonalnie. Jak to się robiło bez Internetu? Jak było z dokumentacją 

i wymianą doświadczeń?

JD: Nie było Internetu, ale nie było także żadnych Development Kits lub Bibliotek, 

o Frameworkach mówić oczywiście też nie ma co.

Wiedzę zdobywało się z publikacji takich jak Chip lub CT, ale przede wszystkim 

poprzez kontakty z innymi hackerami. W każdym większym mieście był jakiś klub 

komputerowy, gdzie wymieniano się wiedzą, wskazówkami, notatkami. Do dziś 

pamiętam, jak przed takimi spotkaniami, drukarka moja produkowała tony papieru 

z kodem, który służył nam do nocnych dyskusji. Dla mnie jednak Highlight każdego 

roku od 1984 był i jest kongres Klubu CCC, na którym hackerzy z całego świata przez 

okres pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem wymieniali i nadal 

wymieniają się wiedzą, pomysłami i abstrakcją.

W erze przekazu zdalnego bitów wiedza poszerzała się z wejściem w życie BBS-ów 

oraz UseNet.
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JK: Miałeś okazję programować na Newtona. Masz związane z tym fajne wspo-

mnienia? Czy ta platforma miała jakieś szanse na sukces, gdyby Jobs nie zamknął 

projektu?

JD: Moim zdaniem Newton był projektem niedopracowanym pod względem 

Hardware. Trudno było prostemu developerowi wyłożyć w tamtych czasach sporo 

pieniędzy na zakup sprzętu, aby weryfikować kompilacje myśli, które przygotowa-

ło się na swoim Macu. No i ten Newton Script, który bazował na Self. Był on nową 

abstrakcją języków, których dotychczas używałem i tak naprawdę nie zmartwiłem 

się, kiedy mój ówczesny pracodawca stwierdził, iż soft (dBase mobile), który był 

tworzony przez mój zespół, nie będzie miał odbiorców na rynku.

JK: Obecnie z tego, co wiem, najbardziej jesteś zaangażowany w projekty związane 

z sieciami. Możesz opowiedzieć coś o tym, czym się zajmujesz? Czy nadal ma to 

coś wspólnego z systemami Apple?

JD: Od ponad 10 lat zajmuję się jako freelancer systemami zabezpieczającymi sieci 

WAN. Na co dzień prowadzę grupę wdrażającą IPv6 przy @IETF.

Przy okazji prac nad IPv6 miałem okazję częstych kontaktów z inżynierami Apple 

oraz uczestnictwa w spotkaniach mających na cel implementacje protokołu w OS 

na urządzenia sieciowe, ale także w OS X i iOS.

JK: Bardzo dziękuję za rozmowę!

JD: Dziękuję również!

ZDJĘCIA:
str. 24 fotolia

© spyder24

str. 33,35 ifixit.com
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Cokolwiek zrobimy, pecet zostanie pecetem. Oczywiście można go przemienić 

w tzw. Hackintosha, jednak pomijając aspekt etyczny (legalność), to wyzwanie dla 

nieco bardziej zaawansowanych użytkowników. Mimo to, gdy pod Waszym dachem 

mieszkają: PC oraz jabłuszka, jak iPhone, iPad czy Apple TV, da się ten związek odro-

binę uzdatnić.

I. Wyświetlanie pulpitu Windowsa 
na Apple TV
Nowsze „makówki” pozwalają na bezprzewodowe klonowanie biurka na „telejabł-

ku”. Jest to funkcja systemowa i działa przyzwoicie. Przydaje się np. do prezentacji, 

szkoleń czy zwykłego oglądania różnych treści — również filmów, bo przesyłany 

jest też dźwięk — na wielkim ekranie.

By podobne udogodnienie zaimplementować na Windowsie, polecam program 

AirMyPC. Aplikacja kosztuje niespełna 15 dolarów w wersji podstawowej, drugie tyle 

zapłacimy za rozszerzenie Education Interactive Tools Suite. Sporo, ale w zamian 

dostajemy naprawdę niezły kawałek softu o dużych możliwościach. AirMyPC wspie-

ra klonowanie obrazu i przesyłanie dźwięku do Apple TV 2/3/4 oraz ChromeCast 

i pozwala m.in. na wyświetlanie głównego ekranu, ekranu wirtualnego lub okna 

wybranej aplikacji. Ponadto klonować można obraz kamery internetowej wbudo-

wanej w komputer lub podłączonej via USB (+ dźwięk domyślnego mikrofonu). 

W preferencjach AirMyPC dopasujemy rozdzielczość i jakość przesyłanego obrazu, 

ukryjemy kursor. Wspomniany wyżej dodatek zamieni peceta sprzężonego z ekranem 

TV w interaktywną tablicę. Dzięki Education Interactive Tools Suite do dyspozycji 

otrzymujemy m.in.: kreślenie krzywych (pisak), rysowa-

nie linii, nakładanie strzałek z grotem 

na jednym lub obu końcach, umiesz-

czanie kształtów: prostokąt, owal, 

trójkąt, dymek rozmowy — wszystkie 

w dwóch wariantach: obrys lub wypeł-

niony kolorem, możliwość pisania na 

ekranie (np. w tych dymkach), gumkę, 

selektor koloru, zmianę wielkości 

„pędzla”, przełącznik: półprzezroczy-

ste/nieprzezroczyste, funkcje: cofnij, 

wyczyść oraz zapisz.

Wymagania programu: Windows XP/

Vista/7/8/8.1/10.

Dostępna wersja testowa (7 dni). 

www.airmypc.com

Alternatywa: AirParrot 2

http://www.airmypc.com
http://www.airsquirrels.com/airparrot/
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II. Klonowanie ekranu iUrządzeń  
na Windows
Ktoś mógłby zarzucić, że bez dodatkowego oprogramowania nie jest to możliwe 

nawet na Makach. Przeciwnie, dzięki systemowemu QuickTime Playerowi możemy 

nawet nagrać, to co dzieje się na urządzeniu mobilnym. Mimo to wygodniejszym 

rozwiązaniem, dostępnym na obie platformy (Mac/PC) jest AirServer. Cena aplikacji 

zaczyna się od kwoty 6,99 euro (wersja edukacyjna).

Po zainstalowaniu AirServera w menu AirPlay iPhone’a, iPada lub iPoda touch poja-

wią się dodatkowe odbiorniki obrazu i dźwięku. AirServer wyróżnia możliwość 

odbierania obrazu z dwóch nadajników jednocześnie! W ten sposób na przykład 

zagramy ze znajomym na ekranie peceta w grę zainstalowaną na naszych mobil-

nych urządzeniach. Rywalizacja zyska na atrakcyjności.

Warto dodać, że AirServer wspiera nie tylko AirPlay, ale też Miracast, więc możliwy 

jest mirroring z innych PC, tabletów z Windows 8.1, czy urządzeń pracujących pod 

Androidem.

Wymagania programu: Windows Server 2012/Windows 7/8/8.1/10.

Dostępna wersja testowa (7 dni). 

www.airserver.com

Alternatywy: Reflector, X-Mirage, Splashtop Mirroring360

http://www.airserver.com/PC
http://www.airsquirrels.com/reflector/
http://www.x-mirage.com/x-mirage/
http://www.mirroring360.com/
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III. Prawie AirDrop na Windows
Oczywiście o Handoff, czy generalnie Continuity między urządzeniami Apple i PC 

nie ma co marzyć, ale da się uzyskać funkcjonalność zbliżoną do AirDrop. Ta usługa 

pozwala na szybkie i wygodne przesyłanie plików między iOS oraz OS X. Namiastkę 

rozwiązania oferuje Flick. Po zainstalowaniu darmowej aplikacji na Windows oraz 

płatnej (koszt 2,99 euro) na iOS (program dostępny jest również na OS X, Linuksa, 

Androida i Windows Phone), prześlemy różne typy plików, takie jak: zdjęcia, wizy-

tówki, notatki oraz inne dokumenty i archiwa. W przypadku iPhone lub iPada pliki 

„wrzucamy” do tzw. Flicktopa, wskazując je w apce (np. z zasobów typu iCloud Disk, 

Dropbox, itp.), bądź korzystając z rozszerzenia Extensibility — opcja Kopiuj do Flick, 

a następnie „wypychamy” palcem do połączonego odbiornika. Na PC (gdzie Flick 

działa jako usługa w tle — ikonka widoczna w zasobniku systemowym) najłatwiej 

dodać pliki wykorzystując tandemy „przeciągnij i upuść” lub „kopiuj-wklej”.

Flick działa bezproblemowo po WiFi oraz Bluetooth. Oferuje również sporo przy-

datnych drobiazgów, jak np. możliwość autodestrukcji plików po ustalonym czasie, 

wysyłanie odebranych plików jako załączniki e-mailem, przesyłanie plików do wielu 

odbiorników jednocześnie (broadcast via WiFi). 

Wymagania programu: iOS 5.1.1 lub nowszy, Windows 8/8.1/10.

www.getflick.io

Alternatywy: Filedrop, BitTorent Sync, Snapdrop

http://www.getflick.io
http://www.filedropme.com/
https://www.getsync.com/
https://snapdrop.net
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IV. PC jako zewnętrzny  
napęd optyczny
To porada przydatna wyłącznie gdy posiadacie już nowszego MacBooka, pozbawio-

nego czytnika CD/DVD. Lub dowolnego Maczka z uszkodzonym napędem. W takiej 

sytuacji PC (o ile sam wyposażony jest w napęd optyczny) może go udostępnić 

w sieci komputerom pracującym pod systemem OS X. Największą zaletą rozwią-

zania jest obsługa płyt nagranych w formacie HFS. Za pomocą usługi Zdalnej płyty 

(Remote Disk) uruchomionej na pececie da się np. zainstalować programy dystry-

buowane na opalizującym krążku. Apple udostępniło oprogramowanie Konfiguracja 
udostępniania DVD lub CD 1.0 przy okazji premiery pierwszego MacBooka bez napędu 

optycznego (w 2008 roku!). Na razie ten nie uaktualniany software działa na wszyst-

kich wersjach Windows od XP w górę. Instalacja na PC jest banalna, natomiast na 

Maku — jeśli w Finderze nie pojawi się opcja Zdalnej płyty — należy:

1. w Preferencjach systemowych kliknąć Udostępnianie, następnie w oknie po lewej 

stronie zaznaczyć na liście dostępnych usług Udostępnianie DVD lub CD,

2. uruchomić aplikację Terminal i wpisać poniższe zaklęcia (każdy wiersz zatwier-

dzamy Enterem, znak $ pomijamy...):

$ defaults write com.apple.NetworkBrowser EnableODiskBrowsing -bool true

$ defaults write com.apple.NetworkBrowser ODSSupported -bool true 

3. Przelogować się.

https://support.apple.com/kb/DL112?locale=pl_PL&viewlocale=pl_PL
https://support.apple.com/kb/DL112?locale=pl_PL&viewlocale=pl_PL
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V. PC jako terminal do usług  
i programów Apple
Gdy już kupiliśmy nowego iPhone’a lub iPada, bezpłatnie dostaniemy od Apple 

zestaw świetnych usług i aplikacji. Korzystanie z nich na urządzeniach mobilnych 

nie zawsze jest wygodne. Odpowiedniki iOSowych apek występują wyłącznie na 

platformie OSX. Dlatego warto pamiętać, że po zalogowaniu się (wykorzystując Apple 

ID) do witryny www.icloud.com, uzyskamy dostęp do Poczty, Kontaktów, Kalendarza, 

Zdjęć, iCloud Drive, Notatek, Przypomnień, pakietu iWork: Pages, Numbers, Keynote 

oraz narzędzi: Moi znajomi i Znajdź.

Nadgryziony PC to jednak robaczywe jabłko, więc i tak w końcu kupicie Maka.

http://www.icloud.com
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Windows na Maku?  
Toż to bluźnierstwo! 
Trudno się z tym nie zgodzić, bo po co — mając do dyspozycji wygodną, estetyczną 

i zaawansowaną platformę — skażać komputer wrogim systemem operacyjnym. 

Ale powodów, dla których można się na taki ruch porwać, jest wiele, np. ciekawość. 

Posiadając nowoczesny i wydajny sprzęt, chciałoby się sprawdzić, jak wypada on 

w połączeniu z konkurencyjnym oprogramowaniem. Innym bodźcem może być 

brak konkretnej aplikacji lub... gry. W przypadku programów użytkowych najbardziej 

rozsądnym rozwiązaniem jest wirtualizacja — uruchomienie Windows (a teoretycz-

nie też dowolnego innego systemu) — jako środowiska działającego w systemie 

OS X. Sposobów na realizację tego zadania jest wiele, zarówno komercyjnych, jak 

np. Parallels Desktop bądź VMware Fusion, jak i darmowych, np. Oracle VM VirtualBox. 

Natomiast gry, zwłaszcza te nowsze, są bardzo wymagające i zasobożerne. Zatem 

warto Windowsowi udostępnić komputer na wyłączność.

Apple już od wielu lat 
oferuje klientom Boot Camp, rozwiązanie pozwalające na podzielenie dysku twarde-

go na partycje oraz instalację systemu firmy Microsoft w taki sposób, że trzymając 

klawisz Option (Alt) przy starcie możemy wybrać platformę: OS X lub Windows 

(względnie ustawić „na stałe” środowisko pracy, wskazując preferowany Dysk 

startowy w Preferencjach systemowych). Oczywiście, aby wszystkie komponenty  

Maca były rzetelnie obsłużone przez alternatywny software, a nowe środowisko 

porównywalnie z dedykowanym pecetem wydajne, Apple dostarcza pakiet wyma-

ganych sterowników.

http://www.parallels.com/eu/products/desktop/
https://www.vmware.com/pl/products/fusion
https://www.virtualbox.org
https://www.apple.com/pl/support/bootcamp/


45TEMAT MIESIĄCA

Długi czas się wzbraniałem 
przed akceptacją pomysłu, by swój komputer zaśmiecić produktem z Redmond, ale 

ciekawość wzięła górę. Nie chciałem jednak poświęcać cennej przestrzeni wbudo-

wanego dysku MacBooka na Windowsa. I tu pojawił się pierwszy problem: Boot 

Camp nie pozwala na instalację systemu na zewnętrznym dysku. Podobno da się 

to zrobić na dyskach podłączanych do złącza Thunderbolt, ale nie miałem możli-

wości tego zweryfikować. Po uruchomieniu Asystenta Boot Camp zobaczymy taką 

o to sugestię:

Żadnego dysku zewnętrznego USB 
ani pendrive nie ujrzymy w oknie wyboru, poza magazynem wewnętrznym... No 

trudno, w takim razie trzeba spróbować zainstalować Windowsa na pececie. Ha! Tu 

też odejdziemy z kwitkiem — Windows nie daje się zainstalować bez dodatkowych 

zabiegów na dysku USB. Oczywiście nie chodzi o stworzenie dysku instalacyjnego, 

co jest trywialne, a o działającą instalację, pozwalającą na uruchamianie programów. 

Nie ma jednak rzeczy niemożliwych, stąd niniejszy miniporadnik, wyjaśniający 

krok po kroku, jak dokonać tego haniebnego czynu.

Opiszę tu instalację systemu Windows w wersji 10, a do przeprowadzenia procesu 

będzie niestety potrzebny pecet.
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Pierwsza i oczywista sprawa 
to zdobycie oprogramowania. Windows 10 można pobrać na dysk komputera PC  

z tej strony, za pomocą tzw. Media Creation Tool.

To narzędzie pozwala nie tylko pobrać pliki instalacyjne systemu, ale też automa-

tycznie przygotować obraz ISO lub bootowalny pendrive z Windowsem gotowym 

do instalacji na pececie.

Skorzystałem z drugiej opcji, czyli utworzenia obrazu ISO. Wybrałem oczywiście 

język polski, Windows 10 (można zdecydować się też na Windows 10N, który nie 

zawiera programu Windows Media Player i jest wykastrowany z wielu technologii 

multimedialnych) oraz — co bardzo istotne — ma architekturę 64-bitową (x64).

Po kilku, względnie kilkunastu minutach obraz jest gotowy. 

Kolejny krok to przygotowanie dysku,
na którym chcemy zainstalować „okienka”. Ja zutylizowałem stary dysk talerzowy 

SATA o pojemności 80 GB, „zawekowany” w taniej obudowie 4World ze złączem 

USB2.0. Leciwy i mały dysk, powolny interfejs oznaczają, że wymagana będzie 

anielska cierpliwość.

Aby dysk USB mógł być użyty jako startowy w komputerach wyposażonych zarówno 

w BIOS, jak i EFI (UEFI), należy podzielić go na przynajmniej dwie partycje: SYSTEM 

(o wielkości min. 40 MB), sformatowaną w FAT32 oraz BOOT (tu można wyko-

rzystać pozostałą przestrzeń dysku), sformatowaną jako NTFS. Pierwsza partycja 

https://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/windows10
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będzie zawierać pliki wymagane do uruchomienia systemu, takie jak: Ntldr, Boot.

ini, Ntdetect.com, bootmgr i BCD (i jest to jedyna aktywna partycja podstawowa), 

na drugiej znajdzie się kompletna instalacja systemu operacyjnego, sterowniki oraz 

oprogramowanie, które zainstalujemy później. Ważne! Należy się upewnić, że dysk 

posiada główny rekord rozruchowy (MBR). Jeśli dysk zawiera tabelę partycji GUID 

(GPT), trzeba korzystając z funkcji Zarządzanie dyskami w systemie Windows lub 

wiersza poleceń i programu DISKPART, dokonać konwersji na dysk MBR. Nie będę 

tu się wdawać w szczegóły — potrzebujący znajdą odpowiednie informacje w Sieci. 

Teraz już będzie z górki (prawie). Zamiast odczyniać uroki, wpisując tajemnicze 

komendy, wykorzystamy narzędzie z ludzką twarzą — WinToUSB. Do naszego celu 

wystarczy wersja darmowa programu. Po pobraniu WinToUSB i szybkiej instalacji 

uruchamiamy go jako administrator, pamiętając o podłączeniu spreparowanego 

dysku USB. Następnie klikamy w programie przycisk ISO i wskazujemy pobrany 

obraz. Zaznaczamy interesującą nas wersję systemu:

Klikamy Next i upewniamy się, że program poprawnie zidentyfikował dysk USB.

Teraz pozostaje już tylko określić partycje SYSTEM oraz BOOT (wybrane zostaną 

wyróżnione na czerwono), ponownie nacisnąć Next, otworzyć ulubiony trunek 

i cierpliwie obserwować postęp instalacji. 

Na tym się kończy przydatność peceta, którego możemy z powrotem zakopać 

w piwnicy, zrzucić z balkonu, oddać sąsiadowi, którego nie darzymy zbytnią sympa-

tią bądź wystawić na OLX.

http://www.easyuefi.com/wintousb/index.html
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Czas na sterowniki Boot Camp
Przyda się tu pendrive o pojemności 4 GB lub większy. Uruchamiamy Asystenta Boot 

Camp, w którym z menu Czynność wybieramy jedyną dostępną opcję — Pobierz 

oprogramowanie obsługi systemu Windows.

W rezultacie na wskazanym nośniku zostanie zapisany folder WindowsSupport 

zawierający potrzebne sterowniki.

Startujemy Maca z dysku USB, pozwalamy Windowsowi dokończyć proces instalacji 

(wymagane są restarty, przy każdym musimy klawiszem Option wymusić urucho-

mienie z dysku USB). Gdy instalacja dobiegnie końca, nasz Maczek uruchomi się 

w nowym środowisku. Teraz pozostaje już tylko zainstalować sterowniki z pendri-

ve. W moim przypadku instalacja tychże (inicjowana programem WindowsSupport/

BootCamp/Drivers/Setup.exe) zatrzymywała się na oprogramowaniu Realtek karty 

dźwiękowej. Przerwanie procesu zaowocowało niekompletnym przygotowa-

niem systemu. W rezultacie nie działały: zmiana poziomu głośności za pomocą 

klawiatury, zmiana jasności ekranu i podświetlenia klawiszy. Brakowało również 

panelu sterowania Boot Camp. Powtórną instalację udało się zakończyć po zamknię-

ciu programu RealtekSetup.exe w Menedżerze zadań. Finalnie działa wszystko,  

ba — wspierana jest nawet mysz Magic Mouse sparowana po Bluetooth. Na wszelki 

wypadek załączam ściągę zawierającą mapowanie klawiszy Maka pod Windą.

Po wszystkim warto jeszcze zaktualizować zarówno system Windows, jak i opro-

gramowanie Boot Camp za pomocą programu Uaktualnienia programów Apple.

https://support.apple.com/pl-pl/HT202676
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Zdecydowałem się na instalację 
systemu Microsoft przede wszystkim, by zaspokoić swoją ciekawość, jak będzie 

sprawować się na topowym bądź co bądź notebooku Apple, oraz by zgłębić tajniki 

instalacji tego systemu na zewnętrznym dysku. Dla porównania z OS X wykonałem 

testy wydajności w programach PrimateLabs Geekbench oraz Maxon Cinebench R15.

Wydajność Windowsa na moim MacBooku Pro jest nieco niższa niż OS X na tej 

samej konfiguracji, różnice wynoszą około 3% dla jednego rdzenia i około 7% dla 

wszystkich rdzeni. Dobra optymalizacja El Capitana czy słaba Windowsa/sterow-

ników Boot Camp? 

W przypadku układu graficznego (warto tu dodać, że Windows „widzi” tylko dedy-

kowaną kartę — AMD Radeon R9 M370X, grafika zintegrowana Intel Iris Pro jest 

ignorowana), osiągi prezentuje zdjęcie poniżej.

Zaskakujące jest to, że w natywnym środowisku OpenGL działa prawie 16% wolniej 

niż pod Windows... Renderowanie z wykorzystaniem procesora jest tylko 6% wolniej-

sze. To wstyd, że mimo tylu szumnie reklamowanych technologii OS X w operacjach 

graficznych odstaje od „okienek”. Wiadomo już, dlaczego gry w wersjach „macza-

nych” działają zauważalnie gorzej niż ich pecetowe odpowiedniki.

Na koniec postanowiłem sprawdzić, jak na jabłuszku będzie działać gra Star Wars 

Battlefront. Szybka instalacja klienta Origin, dłuższa chwila spędzona na pobraniu 
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27 GB danych i Gwiezdne Wojny odpalone na Maku. Pierwszy test — jazda po bandzie: 

rozdzielczość 2880 x 1800 oraz poziom wszystkich detali na Ultra. Gra wyglą-

da bosko! Ale o przyjemności z rozgrywki można zapomnieć, średnio 13 klatek 

na sekundę to zdecydowanie za mało, a wentylatory w MacBooku wyją, prosząc 

o litość. Zmiana rozdzielczości na FullHD (1920 x 1080) to dodatkowe 10 klatek. Grać 

już można, choć płynność nadal daleka od zadowalającej. W końcu ustawiłem 1400 

x 1050 oraz pozwoliłem grze samodzielnie dobrać poziom detali graficznych (tryb 

Auto). Teraz jest naprawdę przyjemnie. I zamierzam kilka wieczorów zmarnować, 

walcząc z ciemną stroną mocy. 

Windows na Maku 
to ciekawe doświadczenie. Kompletna przesiadka na ten system to dla mnie 

zdecydowanie opcja nie do zaakceptowania, ale doceniam możliwość pracy w hete-

rogenicznym środowisku pozwalającą na eliminację pewnych ograniczeń. Windows 

na dysku USB ma niezaprzeczalne zalety: nie zabiera miejsca na dysku wewnętrz-

nym, a ponadto można taki dysk wykorzystać do uruchamiania innych komputerów 

(zarówno PC, jak i Mac).

Tytułem zakończenia
i odpowiedzi na ewentualne pytanie dodam, że próbowałem różnymi sposobami 

jako nośnik wykorzystać recenzowany w poprzednim numerze pendrive Kingston 

HyperX Savage USB3.1 Gen 1. O ile udało mi się zrealizować dysk Windows To Go 
działający na pececie, to już MacBook Pro nie miał ochoty z niego wystartować... 

Nie jest to wyzwanie skazane na porażkę, jednak po dłuższej zabawie (poza wyżej 

sprawdzonym rozwiązaniem WinToUSB walczyłem również z narzędziem DISM 

— Deployment Image Servicing and Management), odpuściłem. Prawdopodobnie 

łatwiej poszłoby ze starszą wersją Windows (7/8/8.1). Dalsze eksperymenty zosta-

wiam Wam, drodzy czytelnicy. Szczegóły swoich perypetii zdradzę zainteresowanym 

na Twitterze — tu również chętnie poznam Wasze doświadczenia.

(http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-8/windows-to-go-faq
https://twitter.com/mantis30
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OBALAMY MITY  
O KOMPUTERACH APPLE, 
CZYLI OS X DLA KAŻDEGO!
JAROMIR KOPP
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Od jakiegoś czasu cena komputera 
nie dla każdego jest najważniejsza. Wielu ludzi zaczyna doceniać współczynnik 

wartości do ceny, który w przypadku wielu produktów Apple jest bardzo dobry. 

Niestety, krąży bardzo wiele mitów dotyczących używania komputerów z systemem 

Apple OS X. Będziemy się z nimi kolejno rozprawiać.

Nie mam znajomych mających 
sprzęt Apple, kto mi pomoże?
Po pierwsze komputery Apple sprawiają znacznie mniej problemów, ale oczywiście 

i takie się zdarzają, zwłaszcza na początku przygody z nowym systemem. Jednak 

w dobie internetu nie będzie problemów z uzyskaniem pomocy zdalnie. Zawsze 

możemy połączyć się przez FaceTime z bardziej doświadczonym użytkownikiem, 

pokazać mu zdalnie ekran swojego komputera, a nawet pozwolić, aby za pomocą 

dzielenia ekranu pokazał nam, co i jak zrobić. Domyślam się, że jeżeli czytasz ten 

artykuł, to znaczy, że masz kogoś, kto może Ci pomóc.



53TEMAT MIESIĄCA

Nie ma Worda, czyli brak oprogra-
mowania biurowego z Windowsa
Otóż jest Word, jest też cały pakiet Office. Jest on po polsku i jest w pełni zgodny 

na poziomie plików z wersją na PC, czyli możesz zacząć dokument, męcząc się na 

Windowsie w pracy i dokończyć wygodnie na komputerze Apple w domu i dalej 

używać go w pracy. Jednak ja i tak wolę używać pakietu Work od Apple dołączane-

go za darmo do każdego nowego komputera oraz mogącego wymieniać większość 

plików z Office.

Czy mogę zgrać zdjęcia  
z mojego telefonu, aparatu?
A dlaczego nie? Podłączając praktycznie każdy telefon czy aparat fotograficzny 

(poza iPhone’em) kablem USB do komputera, zobaczymy go jako „dysk” na „biurku”, 

z którego będziemy mogli skopiować zdjęcia i pliki. Większość telefonów (również 

starszych modeli tzw. „bez systemu”) bez problemu komunikuje się z Makiem przez 

Bluetooth. A jest jeszcze wiele innych metod komunikacji z telefonami nie od Apple. 

Sporadycznie zdarzają się przypadki, że telefon lub aparat wymaga do komunikacji 

specjalnego programu, ale w 95% przypadków producent taki program udostępnia, 

bo obecnie nie można nie liczyć się z coraz większą rzeszą użytkowników Apple
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Czy system jest po polsku?
Oczywiście! To Apple jako pierwszy w Polsce już w okolicach 1991 roku dołączał do 

komputerów polską wersję systemu (System 7, Mac OS 8, 9)! Potem była mała prze-

rwa (język polski można było doinstalować) po wprowadzeniu systemów „dziesięć”, 

ale od OS X 10.5 (2009 r.) znów polski mamy w standardzie. Po polsku jest też bardzo 

wiele programów.

„Drogie” Maki to zapewne  
drogie programy
A guzik prawda! Po pierwsze Maki nie są drogie, są warte swojej ceny, po drugie 

wraz z komputerem dostajemy pokaźny pakiet programów w zestawie. „Zdjęcia” do 

katalogowania i prostej obróbki, iMovie do wygodnego całkiem zaawansowanego 

montażu filmów, GarageBand jako studio nagrań. Do tego pakiet iWork będący przy-

zwoitym odpowiednikiem Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program to 

prezentacji). W sieci znajdziemy również dziesiątki tysięcy darmowych programów, 

a w Mac App Store dużo programów w cenach po kilka euro. Oczywiście „kobyły” 

jak Photoshop czy AutoCAD kosztują tyle samo lub bardzo podobnie jak ich wersja 

na Windowsa.
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Czy da się odtwarzać filmy divix
A oczywiście! Mamy kilka metod. Możemy użyć któregoś z darmowych lub płatnych 

odtwarzaczy dostępnych w Mac App Store odtwarzaczy bądź konwerterów, skorzy-

stać ze słynnego VLC czy MPlayera lub zainstalować kodeki do systemu i odtwarzać 

w QuickTime playerze. Oczywiście większość z tych rozwiązań radzi sobie dosko-

nale z polskimi napisami w plikach tekstowych.

Co z firmą na Maku — faktury
Tu nie jest tak dobrze jak na Windows, ale jest kilka rozwiązań. Jednym z nich jest 

mój prosty program do faktur Faqt, ale wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „faktury 
na Mac OS”, aby znaleźć kilka innych. Inne wyjście to rozwiązania on-line. Jednym 

z nich jest opisywany w Mój Mac Magazynie system ifirma.pl.

Kompatybilność dokumentów
Problemy z kompatybilnością dokumentów spędzały sen z powiek użytkownikom 

Macintoshy za czasów systemów „klasycznych”, czyli w latach 90. zeszłego wieku. 

W XXI w. większość dokumentów jest zunifikowana, dodatkowo OS X od razu, 

bez dodatkowych programów otwiera i pokazuje wiele formatów zamkniętych jak  

https://www.google.pl/search? client=safari&rls=en&q=faktury+na+Mac+OS) 
https://www.google.pl/search? client=safari&rls=en&q=faktury+na+Mac+OS) 
http://ifirma.pl/program_partnerski/quart.php
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np. Office. Nie radzi sobie z każdym rodzajem dokumentu, ale do wielu mamy 

dostęp. W innych przypadkach z dokumentami stworzonymi na PC poradzą sobie 

ich Macowe odpowiedniki. Podsumowując: nie ma powodów do obaw, chyba  

że ktoś używa wyjątkowo specjalizowanych programów.

Czy moja drukarka będzie działać  
— sprawa sterowników
Obecnie z użytkownikami komputerów Apple nie można się nie liczyć. Producenci 

sprzętu, zwłaszcza popularnego, w 99% przypadków dołączają sterowniki i opro-

gramowanie przeznaczone dla OS X. Inna sprawa to wbudowana w system obsługa 

większości popularnych drukarek, skanerów czy innych urządzeń. W przeciwień-

stwie do Windowsa, gdy podłączamy do Maca urządzenie, nie będziemy straszeni 

dziesiątkami komunikatów o „wykryciu”, „instalowaniu”, „pobieraniu” czy „gotowo-

ści” lub też nie, danego urządzenia. Podłączamy i już.
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Wirusy?
Dla Mac Userów to temat marginalny. Tak, spotyka się złośliwe oprogramowanie 

i nie można być całkiem beztroskim, ale przy zachowaniu odrobiny rozsądku nie 

ma się czego obawiać. Najgroźniejsze bywają robale wykorzystujące luki w Adobe 

Flash lub Java (oba komponenty nie są standardowo instalowanie w systemie) 

lub makrowirusy z Office. Trzeba zachować też czujność, gdy np. film na stronie 

www żąda zainstalowania „specjalnych” sterowników i podania hasła systemowego. 

Bywały tak skonstruowanie pułapki. W systemie Apple wbudował funkcją wykrywa-

jącą „trojany”, a i każda „wiodąca” firma wzięła sobie za punkt honoru dostarczanie 

swojej wersji programów antywirusowych, ale chronią one głównie użytkowników 

Windowsów przed ewentualnym przekazaniem w załączniku wirusa w poczcie 

(który nie zrobi krzywdy naszemu Macintoshowi).
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TO TAKIE PROSTE NA MACU
JAROMIR KOPP
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Tworzenie PDF łatwe jak drukowanie
Aby wygenerować plik PDF wystarczy wejść panel drukowania (Command-P) i na 

dole po lewej rozwinąć menu PDF. Znajdziemy tam opcje zapisu PDF na dysku, 

wysłania mailem i wiele innych. To wszystko bez instalowania jakiegokolwiek opro-

gramowania i konfiguracji, wprost po „wyjęciu z pudełka”!

Tajne przez poufne,  
czyli szyfrowanie danych
O tym, jak ważna jest prywatność użytkowników dla Apple, przekonaliśmy się 

niedawno za sprawą sporu Apple kontra FBI. W Mac OS X mamy wbudowane narzę-

dzia do szyfrowania całego dysku — FileVault (Preferencje systemowe, Ochrona 

i prywatność, FileVault) oraz do tworzenia szyfrowanych obrazów dyskowych.  

Nie trzeba kupować i konfigurować dodatkowego oprogramowania. Wystarczy 

uruchomić Narzędzie dyskowe, w nim w menu Plik wybrać: Nowy obraz, Pusty obraz 

(Command-N) w opcjach włączyć stosowne szyfrowanie i podczas tworzenia podać 

hasło, jakie będzie wymagane do otwierania zawartości tego dysku wirtualnego.
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Nagrywanie z ekranu  
i robienie jego zdjęć (screenshot)
Zdjęcia ekranu robimy za pomocą skrótu: Shift+Command+3 (cały ekran), 

Shift+Command+4 (wybrany fragment), Shift+Command+4, a następnie spacja 

(wybrane okno). Zdjęcia standardowo są zapisywane na Biurku. Jeżeli do kombi-

nacji dodamy klawisz Control, to obrazki trafią do schowka (bufora). Nagrania 

z ekranu wykonujemy za pomocą QuickTime Playera. Z menu Plik wybieramy Nowe 

nagranie z ekranu (Control+Command+N), klikamy w Record, zaznaczamy obszar 

i postępujemy zgodnie z komunikatami. Proste prawda? Bez instalowania czego-

kolwiek! Jeszcze jedna ciekawostka. Gdy podepniemy do komputera kabelkiem 

USB iPhone, iPada lub nawet Apple TV 4, to również za pomocą Quick Time Playera 

możemy nagrywać obraz i dźwięk z podłączonego iUrządzenia!

Natychmiastowy podgląd plików
To banalne! Zaznaczasz plik i wciskasz spację lub klikasz trzema placami na gładzi-

ku, gdy kursor jest nad plikiem. Od razu możesz zobaczyć podgląd zawartości 

prawie każdego rodzaju plików z arkuszami Excela włącznie.

Dostęp do poprzednich  
wersji dokumentu
Większość nowszych programów pracujących na dokumentach ma w menu Plik 

opcję Przywróć do. Po jej uruchomieniu widzimy poprzednio zapisane wersje doku-

mentu i możemy do nich wrócić.
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Łatwo zainstalujesz Windowsa
Z innych artykułów tego wydania dowiesz się, że na Macu nawet Windows łatwiej 

się instaluje niż na PC.

Kasowanie programów
Zdecydowaną większość aplikacji można usunąć z komputera, po prostu je kasując, 

czyli przenosząc z teczki Programy (lub innego miejsca gdzie są) do śmietnika i go 

opróżniając.

Mac jako dysk twardy?  
Ależ oczywiście!
Każdy komputer Apple z portem FireWire lub Thunderbolt można uruchomić 

w Target mode. Jest to tryb pracy, w którym komputer po podłączeniu do innego 

kablem FireWire lub Thunderbolt jest widoczny jako dysk twardy. Komputer może 

być nawet pozbawiony systemu, tryb jest obsługiwany przez oprogramowanie sprzę-

towe. Jedyne, co musimy zrobić, to włączyć Maca, trzymając wciśnięty klawisz T.
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Archiwizacja wbudowana  
w system: Time Machine
Wystarczy mieć dysk zewnętrzny, aby zapewnić sobie bezpieczną kopię danych 

i archiwum „przyrostowe”. Cały lub część dysku zewnętrznego można przeznaczyć 

na Time Machine, a system będzie co godzinę robił na nim kopię danych. Oczywiście 

po pierwszej archiwizacji w następnych będą kopiowane tylko zmienione pliki. 

Dodatkowo dostaniemy możliwość „cofnięcia się w czasie” i odzyskania zawartości 

dysku lub dowolnego pliku skasowanego np. kilka dni temu.

Przenosiny na inny komputer  
lub nowy dysk
Jest kilka sposobów na przeniesienie całego środowiska pracy na nowy (inny) 

komputer i wszystkie są łatwe. Pierwszy z nich to odtworzenie na nowym kompu-

terze zawartości zgranej z poprzedniego na dysk Time Machine. Drugi to „Asystent 

migracji”, który pozwoli na łatwe przeniesienie wszystkich danych i programów 

z innego komputera podłączonego w Target mode lub przez sieć. Kolejny sposób 

to użycie programów typu Carbon Copy Cloner. Potrafią one skopiować zawartość 

całego dysku na inny w sposób pozwalający na uruchamianie z niego systemu.
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Zmiana nazwy wielu plików naraz
Gdy zaznaczysz wiele plików, możesz wybrać z menu kontekstowego (Control-clik) 

„Zmień nazwę wielu rzeczy”. Ta funkcja pozwala na nadanie nowych nazw przez 

dodanie numeru, daty, tekstu lub kombinacji tych informacji.

Kompresowanie w standardzie
Podobnie gdy zaznaczymy jeden lub więcej plików, mamy w menu kontekstowym 

opcję „Kompresuj”. Po jej wybraniu zostanie utworzone archiwum ZIP. Dekompresja 

plików ZIP i kilku innych popularnych standardów również jest obsługiwana przez 

system „w standardzie”.

Wygodne „przeciągnij i upuść”
To jedna z moich ulubionych od 20 lat funkcji. Prawie wszystkie aplikacje obsługują 

przenoszenie dokumentów, obrazków i fragmentów tekstu. Wystarczy zaznaczyć 

obiekt, „porwać” go myszką i wstawić w odpowiednie miejsce nawet w innym oknie, 

i to innego programu. W obrębie tego samego dokumentu obiekt zostanie przenie-

siony, chyba że wciśniemy dodatkowo klawisz Alt (pojawi się plus przy kursorze).
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Robienie dopisków i adnotacji
Do wielu podstawowych czynności masz już gotowe narzędzia w  systemie.  

Np. aby na obrazku czy dokumencie pdf dodać adnotacje wystarczy użyć systemo-

wego „Podglądu”. Nim też skonwertujemy obrazek czy dokumentu na inny format, 

wymiar, połączymy kilka PDF w jeden i wiele więcej.

Udostępnianie plików Macom  
i iUrządzeniom w pobliżu
Nie trzeba logować się do sieci ani nic konfigurować, aby mieć możliwość udostęp-

niania plików komputerom z Mac OS X w pobliżu. To samo dotyczy iPhone’ów 

i iPadów. Funkcja, która to umożliwia, to AirDrop.

Łatwe udostępnianie
W  systemie mamy wbudowaną obsługę wielu portali społecznościowych jak 

Facebook, Twitter, Flickr, Vimeo, LinkedIn. Gdy chcemy coś opublikować, wystar-

czy, że wybierzemy z menu funkcję Udostępnij lub klikniemy odpowiednią ikonkę, 

a następnie zaznaczymy serwis, na jaki dana informacja, obrazek, link czy doku-

ment ma trafić.

ZDJĘCIE: 
str. 58 fotolia

© vege
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Większości użytkowników  
komputerów Apple 
przydarzyła się na pewno sytuacja, kiedy trzeba było uruchomić aplikację lub usługę 

działającą tylko pod kontrolą Windows, Linux lub innego mniej popularnego systemu 

operacyjnego. W takim przypadku najprostszym możliwym rozwiązaniem jest skon-

figurowanie wirtualnej maszyny, która pozwoli operować na goszczonym systemie 

operacyjnym bez opuszczania OS X. Na rynku bez problemu znajdziecie odpowied-

nie oprogramowanie, które Wam to umożliwi, jednak w pierwszej kolejności zalecam 

przyjrzenie się całkowicie darmowemu VirtualBox. 

Co ciekawe, firmą, która tworzy to rewelacyjne oprogramowanie jest Oracle. Już samo 

to powinno w Was wzbudzić zaufanie do tego rozwiązania. Osobiście korzystam od 

wielu lat z kolejnych odsłon VirtualBoxa w celu testowania różnorakich rozwiązań 

i środowisk i nie przypominam sobie, aby zawiódł mnie chociaż raz. Być może nie 

jest on tak atrakcyjny wizualnie jak konkurencyjne produkty, jednak zapewnia abso-

lutnie wszystko, co potrzebne użytkownikom. W kwestii goszczonych systemów: 

twórcy zapewniają wsparcie dla większości znanych dystrybucji systemów opera-

cyjnych, niezależnie od architektury 32- lub 64-bitowej. Linux, Windows czy nawet 

OS X nie stanowią tutaj żadnego problemu.

Co w takim razie odróżnia  
tę aplikację od konkurencji? 
Na pewno na pierwszy rzut oka są to elementy związane z atrakcyjnością interfejsu 

graficznego. VirtualBox od lat pozostaje pod tym względem ascetyczny. Na próż-

no szukać w nim atrakcyjnych ikon czy animacji. Wszystko jest klasyczne i do bólu 

proste. W żaden sposób nie stanowi to dla mnie wady i pozwala na szybkie i proste 

nawigowanie po opcjach konfiguracyjnych. W gruncie rzeczy dla początkujących 

użytkowników najważniejsza jest łatwość postawienia swojej pierwszej wirtualnej 

maszyny i tutaj dzięki przejrzystemu, chociaż nie tak zachęcającemu jak u konku-

rencji, kreatorowi zrobicie to bez najmniejszych problemów. 

Największym brakiem w stosunku do produktów takich jak VMware Fusion czy 

Parralels są opcje integracji systemu goszczonego z OS X. W dużym uproszczeniu 

wspomniane wirtualizatory pozwalają na wyciągnięcie dowolnego programu dzia-

łającego pod kontrolą maszyny wirtualnej do przestrzeni OS X, co daje wrażenie, 

jakbyśmy mieli go natywnie uruchomiony bez udziału wirtualizacji. Nie ukrywam, 

że jest to nad wyraz wygodne w wielu przypadkach, jednak przez lata mojej pracy 

nie miałem większej potrzeby, aby zakupić w tym celu licencje konkurencyjnych 

programów i radzę sobie bez tego udogodnienia, nie tracąc komfortu pracy. 
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Poniżej możecie znaleźć podstawowe możliwości i udogodnienia, jakie odnajdziecie 

w aplikacji VirtualBox:

 > Brak wymagań wobec sprzętowej wirtualizacji — nie jest wymagany procesor 

posiadający sprzętowe wsparcie wirtualizacji typu VT-x lub AMD-v (nie wszyst-

kie systemy operacyjne pozwalają na uruchomienie bez tych funkcji)

 > Obsługa kilku procesorów w maszynie wirtualnej — pozwala na podłączenie 

kilku rdzeni do jednej maszyny, jest to ograniczone ilością rdzeni w procesorze, 

jaki mamy zainstalowany w swojej fizycznej maszynie

 > Podłączanie urządzeń USB — pozwala na dzielenie urządzeń USB podłączonych 

do maszyny fizycznej z wirtualną

 > Szeroka kompatybilność wirtualizowanych urządzeń — przykładowo może-

my tworzyć kilka kontrolerów typu IDE, SCSI lub SATA, które po przeniesieniu 

maszyny do innego wirtaulizatora będą w pełni kompatybilne i rozpoznawalne

 > Wsparcie dla iSCSI — pozwala na podłączanie się do urządzeń iSCSI bezpośred-

nio z wykorzystaniem wbudowanych mechanizmów

 > Wsparcie dla PXE Boot — możliwość zdalnego startu maszyn przy użyciu PXE

 > Możliwość tworzenia migawek systemu — pozwala na zachowanie stanu maszy-

ny w danym momencie i powrócenie do niego w dowolnym momencie

 > Grupowanie Maszyn — pozwala na grupowanie maszyn wirtualnych, co pozwala 

na wspólne edytowanie właściwości maszyn

Jak widzicie 
przekrój możliwości jest spory i powinien wystarczyć większości z Was, niezależ-

nie od scenariusza, jaki będziecie chcieli zrealizować. Należy jednak pamiętać, że po 

zainstalowaniu systemu goszczonego niezbędne jest zainstalowanie dodatku Guest 

Additions, który zawiera wszelkie sterowniki i dodatki pozwalające na pełne wyko-

rzystanie możliwości wirtualizatora.

Powyższe informacje to zaledwie wstęp do informacji na temat tego świetnego 

oprogramowania. Jeżeli mielibyśmy poruszyć możliwości jego konfiguracji i ewen-

tualnych późniejszych modyfikacji stworzonych za jego pomocą maszyn czy dysków, 

to myślę, że nie zmieścilibyśmy się w całym numerze magazynu, poświęconych 

tylko temu jednemu tematowi. Kto wie, może w przyszłości przygotujemy dla Was 

odpowiedni cykl.

Tymczasem serdecznie zachęcam Was do korzystania z VirtualBox. Jest to doskona-

ły przykład tego, że profesjonalne narzędzia, które spełniają większość oczekiwań, 

można odnaleźć również w wersji darmowej. Jakość tego wirtualizatora nie podlega 

w mojej ocenie dyskusji. W przypadku kiedy będziecie stali przed trudnym wyborem 

instalacji dodatkowego systemu na Waszych makach, zastanówcie się najpierw, czy 

w zupełności nie wystarczy Wam wirtualna maszyna. Odpowiednie narzędzie jest 

na wyciągnięcie ręki.
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Czego najbardziej się obawiasz, zastanawiając się, czy kupić komputer Apple? 

Podstawowym problemem zapewne jest oprogramowanie. Czy posiadając Maca, 

będę mógł wygodnie przeglądać internet? Czy moje dokumenty otworzę w jakimś 

edytorze tekstu? A czy moje filmy w DivX dadzą się odtworzyć na komputerach Apple? 

W świecie iPhone’a i iPada wszedł do codziennego użytku zwrot „Jest na to aplika-

cja”, który żartobliwie określa stan, iż niczego nie brakuje nam pod iOS. Miło jest mi 

poinformować, że to samo prawo aplikacji dotyczy także systemu OS X. Nie musisz 

się niczym przejmować, przesiadając się na komputery Apple. Znajdziesz tu każdy 

program, jakiego używałeś na Windowsie i inne, znacznie ciekawsze produkcje.

Pod OS X mamy wszystko, czego nam potrzeba do tworzenia dokumentów.  

Bez najmniejszego problemu odczytamy pliki docx, ponieważ na platformie 

Apple znajdziesz pakiet Microsoft Office. Co więcej, razem z nowym komputerem 

mamy zainstalowany pakiet biurowy iWork. Program Pages doskonale nadaje się do 

przygotowania nawet najbardziej wymagających publikacji. To jednak nie wszystko, 

co mogą zaoferować komputery Apple. Jeśli potrzebujesz programu wymagające-

go, skupiającego się w głównej mierze na przygotowaniu powieści, musisz sięgnąć 

po Scrivenera. Edytor ten jest wzorem dla wielu innych programów dla pisarzy.  

Bez problemu na OS X znajdziemy minimalistyczne edytory, jak chociażby iA Writer.

iA Writer

Scrivener

Pakiet biurowy 

https://ia.net/writer/mac/
https://www.literatureandlatte.com/scrivener.php


70TEMAT MIESIĄCA 70TEMAT MIESIĄCA

Coraz trudniej wyobrazić sobie pracę bez możliwości, jakie daje nam e-mail. 

I tutaj również chcę Cię zapewnić, że w systemie OS X będziesz mógł wygod-

nie używać tej formy komunikacji. Jeśli jesteś przyzwyczajony do Outlooka, 

również znajdziesz go na Makach. Jednak pamiętaj, że obok tej aplikacji sam 

system ma doskonałego Maila, który potrafi zastąpić produkt Microsoftu. 

Wspiera on wszystkie standardy, a także posiada prosty sposób konfiguracji 

skrzynek pocztowych. Lista ciekawych klientów pocztowych pod OS X jest 

długa. Warto sprawdzić w działaniu chociażby Postbox, świetną aplikację, 

która ma zintegrowany w sobie system cyfrowej chmury Dropbox 

i  OneDrive. Wyposażono ten program również w  zaawansowany 

system wyszukiwania wiadomości. Nie potrzebujesz takich „kombaj-

nów” pocztowych? Zwróć uwagę na AirMail, bo ten minimalistyczny program miło 

Cię zaskoczy w przygotowaniu codziennej korespondencji. 

Postbox

AirMail

Przeglądarki internetowe to chyba najczęściej używane przez nas aplikacje. Są też 

wystawiane na ciężkie próby, jeśli chodzi o standardy wyświetlania stron, rozmaite 

wtyczki i skrypty. Musisz wiedzieć, że pod OS X masz wszystkie programy, które 

poznałeś na Windowsie oprócz jednego — Internet Explorera. Takie produkty jak 

Chrome, Firefox czy Opera działają bezproblemowo. Jest również przeglądarka 

Safari działająca na wydajnym silniku WebKit. Ostatnia odsłona tego programu 

przynosi wiele udogodnień w obsłudze. Na pewno polubisz „przypinanie” zakła-

dek, dzięki czemu będziesz miał do nich błyskawiczny dostęp. Funkcja Czytelnia 

pozwala natomiast zapoznać się z treścią witryny, jeśli nie jesteś połączony do sieci.

Opera

Firefox

Chrome

Poczta elektroniczna 

Przeglądarki internetowe

https://www.postbox-inc.com
http://airmailapp.com
http://www.opera.com/pl/computer/mac
https://www.mozilla.org/pl/firefox/
https://www.google.com/chrome
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Po zmianie systemu najbardziej będziesz tęsknił za Total 

Commanderem? Poznaj doskonały odpowiednik na OS X – ForkLift. 

Dwie kolumny obok siebie to synonim wygodnej pracy z plikami. 

Aplikacja posiada do tego wsparcie dla serwerów FTP, archiwizację 

RAR i ZIP. Jeśli jesteśmy już przy kompresji, to wiedz, że w systemie 

Apple wystarczy kliknąć na plik prawym przyciskiem myszy i wybrać 

opcję Kompresuj, aby mieć za chwilę paczkę ZIP. Potrzebujesz więcej 

opcji kompresji? Nie ma problemu, znajdź na stronie WinZip wersję 

pod OS X i ciesz się pełnymi możliwościami tej aplikacji. Powinieneś 

wiedzieć, że na Macu masz program Podgląd, który świetnie 

sprawdza się jako narzędzie do podglądu plików graficznych 

i PDF-ów. Mac OS X nie obsługuje systemu plików NTFS.  

Jest również na to sposób – NTFS for Mac 14  Paragon Software.

WinZip, ForkLift, NTFS for Mac 14

Może spotkałeś się ze stwierdzeniem, że na Maku „nie odtworzysz tych plików 

muzycznych”. Ten mit został przypisany systemowi OS X, gdyż wbudowany odtwa-

rzacz iTunes nie obsługuje wszystkich formatów dźwiękowych. Chociaż zwykły 

użytkownik taki jak ja nie odczuje tego braku to już część audiofilów może kręcić 

nosem na brak wsparcia dla muzyki o wysokiej rozdzielczości. Musimy jednak 

pamiętać, że iTunes nie ma monopolu na bycie muzycznym centrum naszej rozrywki. 

Pod OS X znajdziemy kilka ciekawych programów które zaspokoją gusta muzyczne 

nawet najbardziej wymagających klientów. W tym miejscu zwracam Waszą uwagę 

na darmowy program VOX wspierający formaty FLAC czy HD music. Drugim progra-

mem jest odtwarzacz jest Audirvana Plus 2. W cenie 59 Euro otrzymujemy wsparcie 

dla tak wymagających formatów jak: DSF, DSDIFF oraz SACD ISO.

VOX, Audirvana Plus 2

Zarządzanie plikami 

Muzyka

http://www.winzip.com/mac/en/winzip.htm
http://www.binarynights.com/forklift/
https://www.paragon-software.com/pl/home/ntfs-mac/
http://coppertino.com/vox/mac
http://audirvana.com
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Lubisz obejrzeć dobry film? Ja również. W OS X masz 

dostęp do całkiem bogatej bazy filmów w iTunes.  

Co jednak z AVI, MKV i innymi formatami? Razem 

z systemem operacyjnym mamy odtwarzacz 

QuickTime. Poradzi on sobie plikami: MOV, MPEG DV, 

AVI, MQV, H.264. Jednak wielu kodeków używanych 

przy kompresji wideo nie będzie w stanie odtwo-

rzyć. Nie ma jednak czym się przejmować, gdyż pod 

OS X znajdziemy tak doskonałe programy jak VLC, 

mPlayerX czy Elmedia Video Player. W dodatku 

aplikacje te świetnie obsługują polskie napisy. 

VLC

mPlayer

Elmedia Video Player (7,99 euro wersja Pro)

Nie bez powodu sprzęt Apple nazywany jest często „komputerem dla grafików”.  

Nie chodzi tutaj o wyjątkową konstrukcję tych urządzeń, ale o tradycje jakie ma  

za sobą OS X i oprogramowanie od Adobe. Najważniejszy pakiet graficzny stoso-

wany w profesjonalnych studiach graficznych ma swoją wersję pod OS X. Pamiętaj,  

że możesz skorzystać z innych rozwiązań, znacznie tańszych od Adobe Photoshopa 

czy Adobe Illustratora. Za niewielkie pieniądze można nabyć doskonałego Pixelmatora,  

który do zastosowań internetowych sprawdzi się świetnie. Oferuje on obsługę warstw, 

zaawansowane narzędzia zaznaczania, obsługę CMYK czy plików PSD. Co z progra-

mami do wektorów? Firma Serif przygotowała wspaniały program Affinity Designer, 

który powinien zaspokoić głód projektowania niesamowitych obrazów.

Pixelmator, Affinity Designer

Wideo 

Edytory graficzne

http://www.videolan.org/vlc/
http://mplayerx.org
http://mac.eltima.com/mediaplayer.html
http://www.pixelmator.com/mac
https://affinity.serif.com/en-gb/designer/


http://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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FOTOMAGICO 5
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Zdjęcia potrafią zachwycić. Wielokrotnie miałem okazję przylgnąć na dłuższy czas 

do obrazu, jaki stworzył fotograf i z niewyjaśnioną zadumą adorowałem wręcz 

jego dzieło. Dziś przy udziale najnowszej wersji programu FotoMagico 5 mogę 

stworzyć zapierającą dech w piersiach prezentację moich fotografii. Niesamowite, 

jak za pomocą zaledwie kilku kliknięć można uzyskać tak spektakularny pokaz.

Bez wysiłku
FotoMagico 5 otrzymał wyjątkowe narzędzie które pozwala błyskawicznie zbudo-

wać filmową wręcz czołówkę prezentacji. Jeśli używałeś aplikacji do filmów iMovie 

od Apple to narzędzie o nazwie Snippets nie będzie ci obce. Są to gotowe ukła-

dy slajdów, do których należy jedynie włożyć nasze zdjęcia. Wszystkie przejścia, 

muzyka, tło i animacja zostały już odpowiednio dopasowane, aby uzyskać powa-

lający efekt dla odbiorcy. Jedyne, do czego jesteśmy zmuszeni, to przeciągnąć 

w pole linii czasu nasze zdjęcia. Resztą zajmie się FotoMagico. Dokładnie ten sam 

proces tyczy się podkładu muzycznego. Razem z aplikacją zostajemy wyposażeni 

w muzykę, którą możemy wykorzystać na zasadach otwartej licencji w naszych 

projektach. Muzyka jest tak dobrana, że idealnie wkomponowuje się w przejścia 

slajdów, dając niesamowite wrażenia audiowizualne.

Na własną rękę
Możesz również sam, zupełnie od podstaw rozpocząć przygotowania prezentacji. 

Na poczet tego mamy sześć warstw, które możemy wykorzystać do umieszcza-

nia elementów naszego projektu. Każdy slajd rozdzielamy jednym z dwudziestu 
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efektownych przejść. Zdjęcia możemy również przeplatać filmami, które w cieka-

wy sposób mogą wzbogacić prezentację. FotoMagico 5 integruje się z aplikacjami 

Zdjęcia lub Lightroom. Zapisane zdjęcia w tych programach możemy bezpośrednio 

wykorzystywać do przygotowywanych prezentacji. Całą sekcję wizualną może-

my okryć ścieżką dźwiękową. Warto przy tej okazji skorzystać z doskonałego 

narzędzia — Audio Marker Assistant. Na podstawie widoku amplitudy dźwięków 

rysującej się na wykresie możemy dopasować miejsca, w których slajdy będą się 

zmieniać. Dzięki temu dźwięk i dynamika przejść będzie świetnie współgrać. 

Efekt
Projektowanie w FotoMagico jest prawdziwą przyjemnością. Układanie zdjęć, efekty, 

wygodny i przejrzysty interfejs — to wszystko sprawia, że przygotowywanie pokazu 

nie przysporzy problemu nawet największemu laikowi komputerowemu. Prawdziwą 

dumą będziemy mogli się napawać, gdy wybierzemy z menu Share (Udostępnij). 

To tutaj decydujemy, jaki ostatecznie kształt nabierze nasz materiał. Może być to 

samoczynnie odtwarzana prezentacja, materiały wideo na YouTube czy Vimeo. Bez 

problemu przygotujemy film na DVD, w wersji HD oraz 4K. FotoMagico 5 to wyjąt-

kowy program, który pozwoli nam stworzyć niesamowitą historię z naszych zdjęć. 

Pokaz, jaki stworzymy przy udziale tej aplikacji, na długo zapadnie w pamięci naszych 

widzów. Boinx Software nie rozczarował swoich klientów, którzy używają tej aplikacji. 

Nowa wersja zaskakuje większą wygodą i możliwościami przy tworzeniu prezentacji.

WITRYNA

CE
CH

YFotoMagico 5

227,99 zł/505,99 zł Pro

www.boinx.com

 + Wygodna obsługa
 + Doskonałe efekty
 + Niesamowita zabawa przy tworzeniu 

prezentacji

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.boinx.com/fotomagico/


77TEMAT MIESIĄCA 77

 
AIRFOIL 5
MAREK TELECKI
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Cykl wydawniczy magazynu w postaci cyfrowej nie jest niestety znacząco krótszy 

niż w przypadku wersji papierowej. Zdarza się, że w dniu publikacji czasopisma 

(tym bardziej takiego, które ukazuje się co miesiąc lub rzadziej) niektóre z zamiesz-

czonych w nim informacji mogą okazać się już odrobinę nieaktualne... Tak właśnie 

stało się w przypadku jednego z programów opisywanych przeze mnie w artyku-

le poświęconym multiroom audio (MMM #3 — Muzyka). Chwilę po tym, jak tekst 

trafił do składu, światło dzienne ujrzał nowy Airfoil w wersji 5. Biłem się z myślami,  

czy nie powinienem zmodyfikować materiału, tym samym wznosząc irytację 

naszego magika od DTP na wyższy poziom. Jednak ilość zmian, które autorzy apli-

kacji, czyli Rogue Amoeba, wprowadzili w najnowszej odsłonie, jest tak imponująca,  

że zdecydowałem się poświęcić mu osobny artykuł i skupić się w nim wyłącznie  

na tym świetnym kawałku oprogramowania.

Dla przypomnienia:
Airfoil to programowy koncentrator potrafiący przechwycić dźwięk z praktycznie 

dowolnej aplikacji uruchomionej na komputerze, a następnie przekazać go bezprze-

wodowo na wiele odbiorników. Odbiornikiem, a w zasadzie bezprzewodowym 

głośnikiem AirPlay, może być:

 > Apple TV,

 > AirPort Express,

 > certyfikowany odbiornik/głośnik AirPlay innej firmy,

 > głośnik lub słuchawki Bluetooth (wsparcie dla tych urządzeń zostało doda-

ne w najnowszym Airfoil),

 > iPhone, iPad oraz iPod Touch — po zainstalowaniu apki Airfoil Satellite lub 

(na starszych urządzeniach) Airfoil Speakers Touch,

 > smartfon lub tablet z Androidem (w wersji 2.3 lub nowszej) — po zainstalo-

waniu Airfoil Speakers for Android,

 > Mac z systemem OS X w wersji 10.9 lub nowszej oraz programem Airfoil 

Satellite for Mac,

 > PC z systemem Microsoft Windows 7 lub nowszym i oprogramowaniem 

Airfoil Satellite for Windows.

 > Deweloperzy zadbali również o platformę Linux, udostępniając Airfoil 

Speakers for Linux dla konkretnych dystrybucji:

 > Raspberry Pi,

 > Ubuntu, Debian, Mint,

 > RedHat, Fedora, openSUSE,

 > pozostałe odmiany.

https://rogueamoeba.com
https://itunes.apple.com/pl/app/airfoil-satellite/id1015554329?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/airfoil-speakers-touch/id311357351?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details? id=com.rogueamoeba.AirfoilSpeakers
https://rogueamoeba.com/airfoil/mac/download-satellite.php
https://rogueamoeba.com/airfoil/mac/download-satellite.php
https://rogueamoeba.com/airfoil/windows/download-satellite.php
https://rogueamoeba.com/airfoil/download/AirfoilSpeakersRaspberryPi.tgz
https://rogueamoeba.com/airfoil/download/AirfoilSpeakersLinux.all.deb
https://rogueamoeba.com/airfoil/download/AirfoilSpeakersLinux.noarch.rpm
https://rogueamoeba.com/airfoil/download/AirfoilSpeakersLinux.tgz
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Jak widać, do współpracy z Airfoil 
można zaprząc praktycznie dowolny komputer, smartfon, tablet czy oczywiście 

odbiornik AirPlay lub Bluetooth. Co więcej, nie muszą to być wcale urządzenia 

najnowsze, u  mnie z  powodzeniem za odbiorniki służą: iPhone 3G (iOS 4.2.1)  

czy iPad 1Gen (iOS 5.1.1).

Instalacja głównego programu
„nadawczego”, czyli Airfoil for Mac lub Airfoil for Windows, jak i wyżej wymienionych 

„końcówek odbiorczych” jest banalna, zatem nie będę marnował cennego miejsca 

w magazynie na takie oczywistości. Jedynym dodatkowym i zarazem opcjonalnym 

elementem, który warto zainstalować, jest komponent Instant On (Menu Airfoil > 

Options > Install Extras...), który pozwala przechwytywać dźwięk z aplikacji, bez jej 

ponownego uruchomienia (np. w sytuacji, gdy Airfoil został włączony później).

Zatem skupię się głównie na zmianach wprowadzonych w najnowszej wersji (dla 

Maków), oraz zaletach rozwiązania.

https://rogueamoeba.com/airfoil/mac/download.php
https://rogueamoeba.com/airfoil/windows/download.php
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Od razu rzuca się w oczy piękny, 
nowoczesny interfejs użytkownika. Wcześniejszy nie był rzecz jasna odrażają-

cy, przeciwnie — żadnemu produktowi Rogue Amoeba nie można zarzucić braku 

estetyki. Ale Airfoil 5 przystosowano wreszcie do ekranów Retina oraz stylistyki 

najnowszego OS X-a w wersji 10.11 — El Capitan. Serio, różnica jest mniej więcej 

taka jak między iOS 6 i następcami. Teraz jest lekko, przejrzyście i nowocześnie.

Kolejnym drobnym, acz mile widzianym dodatkiem jest panel Effects, który pozwala 

na globalną zmianę poziomu głośności, ustawienie balansu między kanałami oraz 

dziesięciopunktową korekcję dźwięku, w zakresie częstotliwości od 32 Hz do 16 kHz. 

Dla leniwych do dyspozycji oddano również aż 21 tzw. presetów, czyli predefinio-

wanych ustawień dla różnych gatunków muzycznych. Nic nie stoi na przeszkodzie, 

by własne ustawienia zapamiętać pod postacią dodatkowego presetu.

Świetną sprawą jest możliwość tworzenia grup głośników. Można w ten sposób 

skojarzyć np. wszystkie odbiorniki na parterze lub piętrze i załączać je pojedyn-

czym klikiem. Opcja naprawdę przydatna, gdy liczba urządzeń zdolnych odebrać 

strumień audio z Airfoil jest znaczna. Sam dysponuję trzynastoma i z zadowole-

niem przywitałem to udogodnienie.

Genialnym pomysłem jest zaimplementowanie Silent Monitora. W sytuacji gdy 

Airfoil przestanie przesyłać dźwięk (bo np. dotarliśmy do końca albumu) i trans-

mitowana jest cisza, program automatycznie odłącza odbiorniki, jednocześnie 
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udostępniając je innym aplikacjom do streamingu oraz użytkownikom. Zapewne 

zdarzyło się, że chcieliście przesłać bezprzewodowo audio na odbiornik, a próba 

kończyła się niepowodzeniem, bo był on wciąż zajęty przez innego domownika. 

Nawet gdy sączyła się zeń tylko martwa cisza.

Należy również wspomnieć 
o  oknie Advanced Speakers Options, gdzie nie tylko da się ukryć odbiorniki,  

na które z różnych przyczyn nie chcemy lub nie planujemy transmitować dźwięku, 

ale również modyfikować wyprzedzenie bądź opóźnienie synchronizacji. U mnie 

wszystkie odbiorniki, grając jednocześnie, nie miały absolutnie żadnych problemów, 

a muzyka odgrywana była z perfekcyjną harmonią. Jednak wolniejsze urządzenia 

lub mało wydajna sieć WiFi mogą zakłócić normalną pracę. Warto wtedy podejrzeć 

statystyki wysłanych pakietów oraz prób retransmisji i poeksperymentować z pozy-

cją suwaka.

Jednak bez wątpienia największą aktualizację dostała apka Airfoil Satellite. Wcześniej 

była w zasadzie tylko programowym odbiornikiem: odtwarzającym dźwięk, wyświe-

tlającym okładkę albumu oraz efekt wizualny „cegiełek” ( jeśli nie domyśliliście 

się jeszcze co to, rzut oka na załączone zrzuty okna aplikacji powinien pomóc).  

Nie brakło oczywiście opcje typu: Odtwórz, Pauza czy możliwości przeskakiwania 

między utworami.
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Odświeżony Satellite integruje się jeszcze mocniej z Airfoil. Dość napisać, że jakikol-

wiek pilot zdalnego sterowania już dłużej nie będzie potrzebny. Teraz można szybko 

i wygodnie dołączać/odłączać pozostałe głośniki (oraz grupy głośników), które zgła-

szają się w sieci lokalnej, oraz regulować poziom głośności dla każdego z osobna.

Najlepsze jest to,
że z poziomu apki da się również wybrać źródło dźwięku! Jeśli więc mamy na kompu-

terze różne odtwarzacze, to na np. iPhone wybierzemy ten, na który mamy ochotę. 

Super sprawa. Gdy program jest uruchomiony, pojawia się na liście źródeł i zosta-

je tam, dopóki jej nie wyczyścimy. Warto zostawić na tej liście programy, z których 

korzystamy najczęściej, wtedy w sytuacji gdy aplikacja nie jest uruchomiona, wybra-

nie jej z listy w Airfoil Satellite spowoduje automagiczne włączenie tejże.

No dobrze, to najważniejsze cechy zaktualizowanego Airfoil, mamy podsumowane. 

Mimo to, niektórzy Czytelnicy nadal mogą mieć wątpliwości co do użyteczności  

— bądź co bądź — stosunkowo drogiego oprogramowania. Przecież, co już wiado-

mo z marcowego numeru Mój Mac Magazynu, dostępne są systemowe (iTunes), 

jak i pozasystemowe, alternatywne, komercyjne, często znacznie tańsze rozwią-

zania (Porthole). Jednak to właśnie Airfoil oferuje najwięcej, od selektywnego 

przechwytywania dźwięku z konkretnego programu zaczynając, a na potężnej 

bazie odbiorników (włączając w to urządzenia mobilne), kończąc. Podstawowym 
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zastosowaniem Airfoil, jest przechwytywanie audio z dowolnej aplikacji (w szcze-

gólności nie posiadającej wsparcia dla streamingu AirPlay), i przesyłanie dźwięku do 

wielu bezprzewodowych głośników. Ale program sprawdza się znakomicie również 

w bardziej zaawansowanych scenariuszach, np.:

1. Odtwarzanie wielu treści dźwiękowych z komputera,  na różnych odbiornikach

W połączeniu z aplikacjami obsługującymi streaming audio do specyficznych 

odbiorników AirPlay, możemy osiągnąć ciekawy efekt. Nic nie stoi na przeszkodzie,  

by z iTunes odtwarzać muzykę jednocześnie na np. AirPort Express oraz Apple TV, 

za pomocą QuickTime Playera odgrywać inny utwór na drugim Apple TV, lub certy-

fikowanym odbiorniku AirPlay, dzięki Airfoil przesłać audio z desktopowej aplikacji 

Spotify, do kilku urządzeń z iOSem lub Androidem, a w tym samym czasie grać, lub 

oglądać film na swoim komputerze. Jeden Mac, i różny dźwięk w wielu miejscach.

2. Odtwarzanie audio z urządzenia z iOS, na wielu różnych odbiornikach

Mobilny system Apple, wspiera przesyłanie dźwięku do jednego odbiornika AirPlay 

na raz. Szkoda. Ale dzięki Airfoil da się to łatwo obejść. Wystarczy na Macu (lub PC) 

uruchomić jednocześnie Aifoil Satellite, jak i główny program Airfoil. Następnie 

z iPhone, iPada lub iPoda Touch, przekierowujemy strumień audio do komputera 

(w tym wypadku desktopowej wersji aplikacji Satellite), korzystając z systemowego 

menu AirPlay. Na komputerze, jako źródło dźwięku dla Airfoil wskazujemy program 

Satellite, i ostatnim krokiem jest już tylko aktywowanie bezprzewodowych odbior-

ników, na których chcemy muzyki z naszego iUrządzenia słuchać. Proste i genialne.

3. Dźwiękowy Handoff

Uproszczoną wersją scenariusza z punktu drugiego jest możliwość kontynuowa-

nia odtwarzania muzyki z ulubionej aplikacji na iOS na głośnikach komputera. 

W przypadku niektórych programów, jak np. Safari, Pages, Notatki itd., rewelacyjne 

działa przekazywanie dokumentów/okna aplikacji, umożliwiając dokończenie pracy 

rozpoczętej na urządzeniu mobilnym w komputerowej wersji tego samego progra-

mu. Niestety funkcja Handoff nie wspiera komunikacji między aplikacją Muzyka 

na iOS a iTunes na OS X. Niewiele aplikacji innych firm obsługuje to udogodnienie, 

a większość mobilnych apek nie ma nawet swoich odpowiedników na Maca. Dzięki 

Airfoil Satellite możemy kontynuować słuchanie muzyki z iPhone’a po powrocie do 

domu. A później, gdy skończymy pracować na komputerze, przekierować dźwięk 

dalej, np. na głośniki Bluetooth w sypialni oraz łazience.

4. Odtwarzanie blokowanych audycji

O ile w przypadku urządzeń z iOS nie ma z tym problemu, to już na komputerach 

Mac/PC wybrane treści w iTunes odtwarzane mogą być tylko na tym urządzeniu. 

Tak jest np. ze stacją radiową Beats 1 albo koncertem Taylor Swift. Pomimo że aplika-

cja iTunes umożliwia odtwarzanie dźwięku na wielu głośnikach AirPlay, włączenie 

wyżej wspomnianych pozycji, dezaktywuje streaming i treści te są dostępne wyłącz-

nie lokalnie. Dzięki Airfoil, który przechwytuje audio na poziomie systemowym,  

to ograniczenie przestaje mieć znaczenie.

https://itunes.apple.com/us/music-video/the-1989-world-tour-live/id1068799088
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WITRYNA
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YAirfoil 5 for Mac

29.00 $

www.rogueamoeba.com

 + Ogromne możliwości
 + Wysoka jakość oraz niezawodność 

działania
 + Pokaźny zestaw wspieranych urządzeń

 − Stosunkowo wysoka 
cena

 − Szybkie rozładowywa-
nie baterii przez Airfoil 
Satellite

NAZWA

CENA

OCENA

Prawdopodobnie znajdziecie wiele innych 

okoliczności, w których Airfoil 5 zasłuży na 

miano „killer app”. Osobiście jestem tym 

programem zachwycony i uważam, że funk-

cjonalność AirPlay audio w  takiej właśnie 

formie powinna być zapewniona już dawno 

przez Apple. Chylę czoła przed programista-

mi Rogue Amoeba i jestem strasznie ciekaw, 

o co jeszcze wzbogacą kolejne odsłony swoje-

go genialnego produktu.

Czy Airfoil  
ma jakieś wady?
Owszem, kilka. Największą jest zdecydowa-

nie cena — 29 dolarów za licencję (wersja 

Mac lub Windows, jeden użytkownik, wiele 

komputerów). Przy zakupie licencji na obie 

platformy oszczędzimy aż 30%, ponosząc 

koszt w wysokości 40 $. Aktualizacja star-

szej wersji programu to wydatek rzędu 15 $. 

Producent oferuje też wersję testową. Drugą 

wadą jest konieczność  posiadania licencji 

(Mac lub PC) Airfoil, by móc używać bez ogra-

niczeń czasowych odbiornika Airfoil Satellite na komputerach z OS X/Windows.  

Na szczęście Airfoil Satellite na iOS oraz Airfoil Speakers na inne systemy, nie wyma-

gają aktywacji kluczem licencji. Ostatnia według mnie wada to „bateriożerność” 

rozwiązania na urządzeniach mobilnych. Aktywny Airfoil Satellite, odbierający 

audio przekierowane z komputera, potrafi bardzo szybko zużyć ładunek zmagazy-

nowany w baterii smartfona lub tabletu. Dlatego warto pomyśleć o stacji dokującej, 

oferującej zasilanie oraz zewnętrznym głośniku.

Niniejszy tekst stanowi przede wszystkim kompleksową recenzję programu, ale jest 

również suplementem do artykułu, pt. Multiroom audio, który ukazał się wcześniej. 

Na zakończenie dodam tylko, bez wahania i kokieterii, że moim skromnym zdaniem 

Airfoil to zdecydowanie najlepsze istniejące programowe rozwiązanie, pozwalające 

na streaming dowolnego dźwięku do wielu głośników.

http://www.rogueamoeba.com/airfoil/
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SAMOROST 3
PAWEŁ RATAJCZAK
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W moim wieku, przy ciągłym braku czasu znalezienie chwili na relaks graniczy 

z cudem. Tym bardziej znalezienie odrobiny czasu na zabawę z grą komputerową. 

Ale są produkty, dla których jestem w stanie wykroić kilka chwil (choć to za mało) 

nawet w najbardziej napiętym grafiku. Bez wątpienia należą do nich gry czeskiego 

studia Amanita Design od lat zadziwiającego mnie niezmiennie swoją twórczością.

Tytułem przypomnienia: spod ręki Amanita Design wyszły takie majstersztyki jak 

Botanicula, Samorost 1 i 2 czy Machinarium, które utkwiło mi w pamięci szczegól-

nie, a do którego raz na jakiś czas wracam. W marcu studio to wydało kontynuację 

serii Samorost, na którą — przyznam się szczerze — czekałem z niecierpliwością. 

Regularnie dawkowane zapowiedzi bowiem wskazywały na najwyższy poziom 

kunsztu w grafice 2D, do jakiego przyzwyczaił nas już deweloper.

Samorost 3 w akcji
Gra dostępna jest poprzez Steam lub w Mac App Store w dwóch wersjach Standard 

lub Cosmic Edition. Druga wersja to standardowa gra plus dodatkowe materiały: art 

book oraz ścieżka dźwiękowa, które można nabyć również osobno na stronie studia. 

Po instalacji i uruchomieniu wita nas świat Samorost. Już na samym początku 

możemy doświadczyć wspaniałych doznań słuchowych i wizualnych. Takich, jakie 

charakteryzują wszystkie gry Amanita Design. Wspaniała i subtelna muzyka towarzy-

szy nam podczas naszej podróży przez grę, a oprawa wizualna każe nam prowadzić 

grę w niespieszny sposób i delektować się wysoką szczegółowością detali oraz ich 

interakcją z użytkownikiem. 
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Jeśli graliście kiedykolwiek w gry Amanita Design, to wiecie, o czym piszę, a jeśli nie, 

to jest to bardzo dobry moment, aby to w tej chwili nadrobić. Wspomniana szczegó-

łowość i feerie barw dopełnione wysublimowaną oprawą dźwiękową to wspaniała 

uczta dla naszych zmysłów. Ale niech Was nie zmyli ten sielankowy obraz. Samorost 

3 to gra wymagająca. Jeśli wydaje się komuś, że przejdzie ją w kilkadziesiąt minut, 

to się bardzo myli. Gra to połączenie puzzli, zagadek i fabuły, która ogranicza nasze 

pole działania. Poziom zagadek, które są stałym elementem w grze, jest bardzo 

wysoki. Może to momentami zniechęcać, ale warto grać, by w nagrodę otrzymać 

następne piękne lokacje. 

Grając w Samorost 3,
 niejednokrotnie byłem skłonny szukać w internecie solucji, ponieważ bardzo często 

gra prowadziła mnie w ślepy zaułek. Wystarczy jednakże znaleźć początek tego kłębka, 

swoisty wzór, by kolejne elementy układanki w danej lokacji rozwiązywać w lot. Poza 

samym rozwiązywaniem zagadek i pokonywaniem etapów, gra pozwala na kolekcjo-

nowanie „trofeów”, które niejako dopełniają fabułę gry i opowiadają jej historię. 

Na wstępie wspomniałem o dystrybucji gry. Moja wersja pochodzi ze Steamu. 

Plusem jest to, że od momentu wydania gry pojawiło się już kilka uaktualnień,  
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19,99 $

www. samorost3.net

 + Piękna ścieżka dźwiękowa
 + Wyszukana, w wysokiej rozdzielczości 

grafika
 + Ciekawy świat
 + Wysoki poziom zagadek

 − Czasami trochę  
za wysoki poziom 
zagadek; -) 
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oraz możliwość dzielenia się zdobytymi trofeami z naszymi znajomymi, co w przy-

padku wersji z MAS jest oczywiście niemożliwie. Sam Steam ma różne opinie,  

ale o tym nie będę tutaj pisał. 

Rozpoczynając grę w Samorost 3,
swoje porównanie odnosiłem nie do poprzednich gier tej serii, ale o dziwo do 

Machinarium, które według mnie jest najważniejszą grą developera. Samorost 3 

zdał egzamin na 6+, chociaż uważam, że poziom trudności mógłby być o poziom 

niższy. Nie przeszkadza to oczywiście grać w grę, chyba że bardzo szybko się znie-

chęcamy. Ale jak już wspomniałem, w nagrodę otrzymujemy dopracowany świat, 

który jest wspaniałym ukojeniem dla naszych zmysłów. Można by rzec, że Samorost 

3 to gra dla koneserów, swoim designem, mimo że 2D, kładąca na łopatki wiele topo-

wych produkcji. Aż strach pomyśleć, jaki świat przedstawi nam Amanita Design, 

gdy sięgnie po 3D.

http://www. samorost3.net
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Bardzo często zdarza mi się otrzymywać od przyjaciół pendrive’y z danymi. Czasem 

są na nich zdjęcia, a w wielu innych przypadkach dokumenty do przeedytowania. 

Niestety, po chwili, gdy pamięć ląduje w porcie USB mojego Maca, okazuje się,  

że nic na nich nie ma — nośnik jest pusty. Problem jest prozaiczny — Mac OS X 

nie obsługuje systemu plików NTFS, który jest popularny w Microsoft Windows.

Dane zapisane na nośnikach NTFS 
można na szczęście łatwo odczytać na Macu. Problem ten rozwiązała firma Paragon 

Software, oferując aplikację NTFS for Mac 14. Jest to w rzeczywistości sterownik 

obsługujący ten format plików. Po instalacji programu jedynym śladem obsłu-

gi NTFS w Finderze jest obecność nowej ikony w Preferencjach Systemowych.  

Od chwili instalacji programu możemy bezproblemowo kopiować dane z dysków 

formatowanych pod systemami Windowsa. Zarządzanie danymi odbywa się 

dokładnie tak samo jak do tej pory. W obsłudze systemu praktycznie nic się nie 

zmienia. Kopiowanie danych to zwykła metoda „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu 

możemy swobodnie poruszać się z obsługą plików pomiędzy różnymi systemami 

komputerowymi.

NTFS for Mac przyda się użytkownikom którzy współdzielą pliki między różnymi 

platformami. 
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99,99 zł

www.paragon-software.com

 + Łatwa obsługa systemu plików NTFS
 + Brak widocznych opóźnień w kopiowa-

niu danych
 + Wsparcie dla najnowszego systemu OS X 

El Capitan
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http://www.paragon-software.com/pl/home/ntfs-mac/


http://faqt.pl/mmm10/
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Przyznaję się — jestem roztargniony. Na tyle, aby odwrócić się na pięcie i już nie 

wiedzieć, gdzie zostawiłem klucze. Taka mała usterka pozostawiona gdzieś pomię-

dzy „ciągle w biegu”, a „tyle jeszcze do zrobienia”. Irytuje mnie to czasem dogłębnie, 

szczególnie gdy mam już wychodzić i… Lapa montowany do pęku kluczy potrafi 

rozwiązać ten problem.

Znajdź wszystko
Ten niewielkich rozmiarów kawałek solidnego plastiku komunikuje się z tele-

fonem poprzez moduł Bluetooth pozwalając odnaleźć dowolny przedmiot do 

którego jest przymocowany. Urządzenie na dwa sposoby pozwala nam się odszukać.  

Po pierwsze wysyła głośny sygnał dźwiękowy. Drugą metodą przywoływania jest 

dioda która pulsuje jasnym światłem. Dzięki takim dwu rozwiązaniom z łatwo-

ścią odnajdziemy szukany przedmiot. Zasięg, w jakom możemy szukać naszego 

Lapa, to 60 metrów. Zamontowana bateria CR1632 ma starczyć na rok działania. 

Oczywiście baterię możemy bez problemu wymienić na nową. Nie powinniśmy 

się również obawiać o wytrzymałość urządzenia. Plastik jest naprawdę wykona-

ny solidnie i uszkodzenia mechaniczne pod wpływem podeptania czy upadku nie 

powinny wchodzić w grę. Producent zapewnia również, że do głębokości 3 metrów 

możemy być spokojni o wodoodporność urządzenia.

Raz, dwa, mam cię!
Wszystko odbywa się za sprawą aplikacji na iOS i Androida. Darmowy program 

Lapa łączy nasz telefon z urządzeniem śledzącym. Do listy możemy dodać wiele 

czujek, nadając im spersonalizowane nazwy, aby było wiadomo, jakich rzeczy 



94TESTY

szukamy. Aby Lapa pojawiła się w programie, wystarczy włączyć moduł Bluetooth 

telefonu i ścisnąć obudowę urządzenia. Urządzenie natychmiast jest gotowe do 

śledzenia przedmiotów, do których jest przytwierdzone. Od tej chwili możemy 

wyszukiwać przedmioty, ale także odwrotnie — szukać telefonu który będzie 

„piszczał” po ściśnięciu obudowy Lapa. Ciekawą funkcją jest również Safety Mode.  

Po jej aktywacji będziemy informowani za każdym razem, gdy oddalimy się od 

Lapa. Program pozwala również wskazać na mapie ostatnią lokalizację przedmiotu.

Coś dla mnie
Można powiedzieć, że Lapa pokazuje jedynie miejsce, w którym się znajduje. I to 

koniec jej wszystkich funkcji. Jednak osoby, które podobnie jak ja są roztargnio-

ne lub zwyczajnie chcą mieć pewność, że nic im nie zginie, będą miały okazję 

wielokrotnie docenić to urządzenie. Wrzucone do torby lub plecaka jest praktycz-

nie niezauważalne, a potrafi skutecznie uchronić nas przed marnowaniem czasu 

na szukanie przedmiotów. Myślę, że w połączeniu z Safety Mode poradzi sobie 

również skutecznie z problemem kradzieży. Gdy nasza torba zbytnio się od nas 

oddali zostaniemy o tym poinformowani. Lapa to mały i z pozoru niewinny gadżet. 

Spełni jednak doskonałą rolę stróża naszych wartościowych przedmiotów.

WITRYNA

CE
CH

YLapa

125 zł

www.mobidick.pl

 + Wytrzymała konstrukcja
 + Wygodny program do śledzenia
 + Sygnał dźwiękowy i świetlny  

podczas lokalizacji
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https://mobidick.pl/sklep/lapa/
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IPAD PRO 
I PRZEJŚCIÓWKA  
LIGHTNING NA ZŁĄCZE USB 3
REMIGIUSZ RYCHLEWSKI 
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Podczas ostatniej konferencji Apple poza mniejszymi wersjami iPhone’a i Pada Pro 

pokazało bardzo ciekawe akcesorium, które oficjalnie nazywa się „Przejściówka ze 

złącza Lightning na złącze USB 3 aparatu”. To niepozorne urządzenie jest drugim 

akcesorium pokazanym przez tego producenta wspierającym standard USB 3.0. 

W momencie premiery iPada Pro 12,9˝ pojawił się bowiem „Czytnik kart SD ze 

złączem Lightning”. Nowy standard USB jak na razie odsługuje jedynie duży iPad, 

co wydaje się zrozumiałe, ponieważ wnosi on ze sobą prędkość potrzebną głównie 

profesjonalistom. Dzięki wszędobylskim usługom chmurowym tak zwany normal-

ny użytkownik rzadko potrzebuje cokolwiek podłączać do swojego tabletu. Z tego 

powodu dotychczasowe akcesoria skierowane były dla osób zajmujących się fotogra-

fią. Najnowsza przejściówka zmienia jednak to podejście i moim zdaniem wskazuje 

na zmianę strategii Apple.

Lightning to USB 3 Camera Adapter 
w  przeciwieństwie do swoich poprzedników wspiera możliwość podłączenia 

dodatkowego zasilania analogicznie jak wcześniejsze przejściówki umożliwiające 

podłączenie ekranów. Dodatkowo iPad Pro 12,9˝pozwala na użycie ładowarki USB 

Type-C o mocy 29 W, co daje spory zapas energetyczny do podłączenia wielu cieka-

wych akcesoriów poza sugerowanym z nazwie aparatem fotograficznym. Phil Shiller 

podczas konferencji ujawnił, że wspierane są mikrofony USB co bardzo ucieszy-

ło podcasterów. Niestety w iOS 9.3 nie ma możliwości jednoczesnego nagrywania 
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i prowadzenia rozmowy przez Skype, który jest niemal standardem wśród osób 

zajmujących się podcastingiem. Tym samym chęć nagrania podcastu zmusza  

do używania dwóch urządzeń. Jedno zapewnia połączenia z rozmówcą, a drugie 

służy jako rejestrator. Szczęśliwie USB ma o wiele więcej zastosowań.

Można oczywiście  
podłączyć pendrive
Ale w tym miejscu znów natrafiamy na ograniczenie iOS. Możemy jedynie zgrać 

filmy i zdjęcia do rolki aparatu. Może się to wydać wielu osobom świętokradz-

twem, ale sądzę, że Apple powinno w iOS 10 umożliwić dostęp do systemu plików. 

Nie chodzi mi nawet o dostęp do wewnętrznej pamięci, ale o zorientowanie syste-

mu na peryferia i usługi sieciowe, a w szczególności firmowe udziały serwerowe. 

Apple chce, aby iPad stał się urządzeniem korporacyjnym, a bez łatwego dostępu  

do serwerów pików jest to niemożliwe. W moim mniemaniu takie dodanie tej funkcjo-

nalności nie pozbawi zwykłych użytkowników przyjemności płynącej z obcowania 

z prostym urządzaniem, a bardziej zaawansowanym umożliwi pracę bez potrzeby 

dokonywania dodatkowych czynności. 
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Jak sprawdziłem empirycznie „przejściówka ze złącza Lightning na złącze USB 3 

aparatu” działa wyśmienicie z czytnikiem USB. W moim przypadku był to Sandisk 

ImageMate All-in-One USB 3.0 Reader, który jest jednym z szybszych czytników na 

rynku. Po podłączeniu dodatkowego zasilania (oczywiście może to być PowerBank, 

ja testowałem z Powerneed P10000S, który pozwala na zasilanie 2,1 A) mogłem 

łatwo i szybko zgrać swoje zdjęcia. Eliminuje to potrzebę posiadania w swoim zesta-

wie akcesoriów osobnej przejściówki na karty SecureDigital, jak również pozwala 

bez problemu i z naprawdę dużą prędkością odczytywać karty innych standardów, 

w szczególności CompactFlash.

Najciekawsze pozostawiłem  
jednak na koniec
Przejściówka Apple umożliwia podłączenie sieci Ethernet. Co znów jest ukłonem 

w stronę korporacji. W wielu firmach dostęp do krytycznych zasobów sieciowych 

jest możliwy tylko przy użyciu kabla ze złączem RJ45. Internet szybko odkrył,  

że iPad współpracuje doskonale z dość już leciwą przejściówką Apple USB Ethernet 

Adapter. Wspiera ona niestety jedynie sieci 10/100BASE-T i standard USB 2.0 Zgadza 

się, do zwykłej pracy jest to wystarczające, ale skoro posiadamy już nowoczesne 

zabawki, to zapewne świadomość, że moglibyśmy łączyć się z prędkością gigabita 
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 + Wygodna
 + Umożliwia podłączenie wielu urządzeń
 + Wspiera ładowanie 29W 
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na sekundę będzie dla nas nie do przyjęcia. Dość szybko zauważyłem, że inną 

współpracującą kartą sieciową na USB jest bardzo już wiekowy AirLive USB 2.0 

Ethernet Adapter. Jest to właściwie standardowa karta sieciowa wspierana niemal 

przez wszystkie systemy. Pobudziło to mają ciekawość i zmusiło do poszukiwań 

karty sieciowej wpierającej USB 3.0 Gigabit Ethernet, współpracującej z iPadem.

Po kliku bezowocnych próbach udało mi się ustalić, że iOS 9.3 zawiera również 

sterowniki wspierające układ RTL8153 produkcji Realteka. Osobiście sprawdziłem 

dwie dostępne na naszym rynku karty sieciowe UE300 produkcji TP-Linka oraz 

i-tec USB 3.0 Slim Metal Gigabit Ethernet Adapter. Oba pracują wyśmienicie! Teraz 

tylko czekam, aż wsparcie w systemie będzie bardziej oczywiste i udokumentowa-

ne, a dostawcy narzędzi do testów sieciowych zaczną uaktualniać swoje aplikacje. 

Oczywiście wszystkie powyższe produkty współpracują również z resztą iPadów, 

jak również iPhone’ów. O ile wiem, jedynym warunkiem jest posiadanie iOS 9.x. 

To, co pokazało Apple, to mała przejściówka, ale uświadamia, jak niewiele trzeba, aby 

praca iPad Only była możliwa nie tylko dla ludzi o małych wymaganiach odnośnie 

urządzeń peryferyjnych, ale i specjalistów IT, takich jak autor powyższego tekstu.

http://www.apple.com/pl/shop/product/MK0W2/przejściówka-ze-złącza-lightning-na-złącze-usb-3-aparatu
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Liczba złączy i portów 
to częsty problem, zwłaszcza w komputerach przenośnych. MacBook Pro, którego 

od kilku miesięcy używam, i tak nie wypada tu najgorzej. Jednak oferuje wyłącz-

nie dwa gniazda USB 3.0 — jakby nie patrzeć — najbardziej popularnego standardu 

umożliwiającego podłączenie peryferiów maści wszelakiej. Gdy więc naczelny 

obdarował mnie sprzętem do testów, a okazało się, że będzie to koncentrator USB, 

ucieszyłem się bardzo. W moje ręce trafił produkt firmy UNITEK, aluminiowy hub 

USB 3.0 z trzema portami oraz czytnikiem kart microSD/SD.

Gdy otworzyłem 
dość estetyczne pudełko, moją uwagę zwróciło pomysłowe wzornictwo. Hub ma 

kształt srebrnego walca, z przodu ozdobionego białą listwą, na której znajdują się 

szczeliny na dwa rozmiary kart pamięci. Na drugim końcu listwy delikatnym białym 

światłem zaznacza swoją obecność okrągła dioda LED. Tył koncentratora to trzy 

gniazda USB 3.0 oraz gniazdo microUSB 3.0 zwane również Micro-B. To ostatnie 

służy do połączenia huba z komputerem. Za pomocą dołączanego kabelka. I ten 

kabelek okazał się problemem, ponieważ drugi jego koniec zwieńczono wtykiem 

USB-C. A tymczasem jedyne urządzenia z logo nadgryzionego jabłka, wyposażone 

w ten typ złączy to MacBook 12˝ Retina oraz Apple TV 4 Gen. Na szczęście okazało 

się, że koleżanka z pracy ma dysk zewnętrzny, który posiada w zestawie kabel USB 

3.0 typ A, wtyk męski > USB 3.0 typ micro B, wtyk męski. Korzystając z jej uprzej-

mości, mogłem zająć się testami huba.

Podłączając Uniteka 
do swojego komputera, zyskałem dwa dodatkowe porty USB (bo jeden w kompute-

rze oddelegowany został do komunikacji z hubem), oraz dwa czytniki kart pamięci. 

MacBooki Air oraz Pro posiadają czytniki kart SD, tu wspierany jest również mniej-

szy typ kart, bez konieczności zastosowania adaptera. Drobiazg, ale przydatny.

Warto zwrócić uwagę, że podłączone do koncentratora urządzenia i nośniki pamięci 

będą do przesyłania danych wykorzystywać pojedynczy interfejs USB 3.0, o maksy-

malnej przepustowości do 5 Gbit/s. W praktyce gwarantuje to sumaryczny transfer 

na poziomie góra 450 MB/s. Jeśli więc podepniemy bardzo szybkie zewnętrzne dyski 

twarde SSD i zechcemy z nich korzystać w tym samym czasie, to spadnie ich rzeczy-

wista wydajność. Zwykle jednak zależy nam przede wszystkim na wygodzie — miast 

„wachlować” wtykami od różnych peryferiów, podpinamy je na stałe do huba.

W zasadzie trudno silić się na wyrafinowane testy urządzenia o tak prostym prze-

znaczeniu. Nie zauważyłem, by pośrednictwo Uniteka miało negatywny wpływ na 

szybkość przesyłania danych między komputerem i innymi urządzeniami. Inaczej 

mówiąc, hub działa transparentnie, nie wprowadza sam żadnych ograniczeń  
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 + Atrakcyjna cena i design
 + Czytnik dla dwóch typów kart
 + Wsparcie szybkości do 5Gbps, pełna 

zgodność z USB 2.0/1.1 

 − Brak opcji zasilania 
zewnętrznego

 − Za małe odstępy 
między gniazdami 
USB
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ani spowolnień. Testy wykonałem, korzystając m.in. z recenzowanego na łamach 

MMM szybkiego pendrive’a Kingston HyperX Savage, przyzwoitego „gwizdka” 

SanDisk Ultra 32GB USB 3.0 32GB oraz innych nośników. Do równoległego kopio-

wania użyłem aplikacji Hedge for Mac. 

Jeśli chodzi o wady koncentratora, to w zasadzie znalazłem jedną: odległości między 

gniazdami USB są zdecydowanie za małe. Nie stanowi to problemu dla kabli USB, 

ale już np. pamięci USB w obudowach szerszych niż samo złącze będą mieć kłopot, 

by się zmieścić obok siebie. No, jeszcze fakt, że to hub pasywny, można uznać za 

wadę — gdyby okazało się, że port USB-C/USB 3.0 MacBooka nie zapewnia wystar-

czającego prądu. Producent mógł pomyśleć o dodatkowym, zewnętrznym zasilaniu.

Przydałby się też przycisk, za pomocą którego można by bezpiecznie wysunąć zamon-

towane napędy. Zamiast robić to dla każdego dysku na komputerze, użytkownik 

nacisnąłby jeden przycisk, a potem po prostu wyciągnął wtyczkę. Tym sposobem 

można by huba potraktować jako prymitywną stację/dok dla notebooka.

Koncentrator można nabyć w cenie około 85 zł brutto. To atrakcyjna cena i urządze-

nie na pewno przyda się szczęśliwym użytkownikom nowego MacBooka 12˝Retina, 

którzy nie mają łatwego życia. Szkoda jednak, że w hubie nie ma dodatkowo gniazda 

USB-C, którym użytkownik mógłby zasilić komputer... 

Jako akcesorium do pozostałych modeli jabłuszek Unitek sprawdzi się średnio 

— rynek oferuje dużo innych, znacznie ciekawszych (choć nie tak przystępnych 

cenowo) rozwiązań.

https://fen.pl/produkt/unitek-premium-c-hub-sd.html
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HEOS 1 HS 2 
KUBA BARAN



104TESTY

Rodzina produktów Heos należy do dość licznych, z tego względu warto dobrze 

rozważyć, od którego modelu powinniśmy spróbować rozpocząć przygodę z tym 

systemem. Myślę, że dla większości z Was najlepszym scenariuszem będzie rozpo-

częcie od produktu, który śmiało możemy nazwać wejściowym. Mowa tutaj o Heos 

1 HS2, który mimo swoich małych rozmiarów potrafi całkiem sporo zaoferować. 

Warto odnotować, czym jest dopisek HS2. Oznaczenie to pokazuje, że mamy  

do czynienia z odświeżoną w tym roku wersją sprzętu.

Wygląd
Głośnik już na pierwszy rzut oka wygląda na solidny produkt, a wrażenie to dodatko-

wo potęguje jego waga. Wyważona stylistyka i dwie wersje kolorystyczne urządzenia 

powinny przypaść do gustu większości potencjalnych nabywców i bez problemu 

wpasować się w wystrój każdego wnętrza niezależnie od stylu, w jakim zosta-

ło ono urządzone. Dodatkowo gumowa otoczka na podstawie sprzętu powoduje,  

że po umiejscowieniu w docelowym miejscu jest ono bardzo stabilne.

Wszystkie porty połączeniowe zostały ukryte z tyłu urządzenia, a jedyne przyciski 

znajdują się na górnej pokrywie. Możliwości sterowania przy ich użyciu składają 

się na całkowite wyciszenie systemu oraz regulację głośności. Wszystkie pozostałe 

funkcje obsługiwane są z poziomu przeznaczonej do tego aplikacji.
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Dźwięk
Jeżeli myślicie o zakupie tego głośnika, to ważne jest, aby pamiętać, że nie poradzi 

on sobie z odpowiednim nagłośnieniem dużych pomieszczeń. Co oczywiście nie 

stanowi wady, a jedynie ograniczenie wynikające z fizyki. Natomiast sprawdzi się 

on doskonale w niewielkich pokojach oraz jako element uzupełniający systemu 

multiroom. Kiedy znajdzie się w odpowiednim miejscu, potrafi zaskoczyć jakością 

dźwięku, jaki oferuje.

Tym, co w pierwszym momencie przykuwa największą uwagę, jest łatwość wypeł-

nienia pomieszczenia dźwiękiem. Jest on emitowany w taki sposób, że obejmuje 

szeroki kąt wokół urządzenia, co ma niemałe znaczenie w kontekście systemu 

multiroom. Charakteryzuje go znana wśród produktów marki Denon przejrzy-

stość i żywiołowość, która skutecznie maskuje niewielkie gabaryty głośnika.

Na szczególną uwagę zasługują 

tony średnie, które zwłaszcza 

w  kwestii partii wokalnych 

wydają się lśnić na tle pozosta-

łych pasm. Nie można tu jednak 

mówić o dominacji, ponieważ 

akustycy zadbali o odpowied-

nie wyrównanie zakresów. 

Moją uwagę zwróciła także 

klarowność tonów wysokich, 

która daje się wychwycić 

zwłaszcza w  dobrze zreali-

zowanych nagraniach, gdzie 

talerze perkusyjne są odpo-

wiednio wyeksponowane. 

Jeżeli chodzi o  bas, to czuć 

tutaj ograniczenia związa-

ne z gabarytami urządzenia. 

Mimo to pozostaje on dyna-

miczny i w sytuacji, kiedy nie 

musimy nagłośnić sporego 

pomieszczenia, jest całkowi-

cie wystarczający.

Warto pamiętać, że w  przy-

padku kiedy połączy się w parę 

dwa głośniki, to istnieje możli-

wość ustawienia ich w  tryb 

Stereo i właśnie w takiej konfi-

guracji dokonywałem testów.  
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Muszę przyznać, że separacja kanałów i ogólna stereofonia zaskoczyły mnie bardzo 

pozytywnie. Dodatkowo ich właściwość grania szerokim kątem generuje ciekawą 

scenę dla muzyki. W tej formie para Heos 1 HS2 stanowi całkiem ciekawy zestaw 

odsłuchowy zwłaszcza w kontekście niewielkich pomieszczeń.

Łączność
Model Heos 1 HS 2 posiada wszystkie interfejsy połączeniowe, jakie oferują produk-

ty tej linii. Zdecydowanie najbardziej użytecznym i gwarantującym odpowiednią 

jakość i szybkość będzie sieć bezprzewodowa. Szczególnie zadowolone powinny 

być osoby, które posiadają w swoich domach routery wspierające standard AC, 

jako że odświeżona linia produktów w pełni wspiera tę metodę transmisji. Nie bez 

znaczenia jest również wbudowany moduł Bluetooth, który pozwoli na bezprze-

wodowe strumieniowanie z pominięciem sieci WiFi. Oczywiście istnieje również 

możliwość połączenia przez klasyczne złącze AUX IN czy też odtwarzanie z portu 

USB. Jak widać, w trakcie projektowania firma Denon postawiła sobie za zadanie 

dać użytkownikowi jak najszersze pole możliwości.

W terenie
Model Heos 1 na tle jego większych braci wyróżnia możliwość wykorzystania go 

poza domem. Dzięki dodatkowemu zestawowi akcesoryjnemu o nazwie Go Pack, 

podłączanemu do podstawy urządzenia, zyskuje się zasilanie bateryjne. Pozwala to 

na 6 godzin odtwarzania w warunkach, kiedy w pobliżu nie ma żadnego dostępnego 
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źródła zasilania. Dokładając wodoodporność tego modelu, otrzymujemy świetne 

źródło dźwięku w trakcie wyjazdów na łono natury, czy chociażby w przydomowym 

ogrodzie. Powoduje to, że użyteczność tego urządzenia znacząco wzrasta poprzez 

kolejne obszary, gdzie może zostać zastosowane.

Dla kogo?
Pozostaje więc pytanie zasadnicze, kto powinien się zainteresować tym produk-

tem. W  mojej opinii każdy, kto rozważa instalację multiroom w  swoim domu 

powinien wziąć pod uwagę produkty z  linii Heos. Właśnie model oznaczo-

ny cyfrą 1 jest świetnym wejściem w  ten ekosystem. Dzięki niemu będziecie 

mogli spróbować, jak działa tego typu rozwiązanie. Dodatkowo przy późniejszej 

rozbudowie systemu na pewno znajdziecie dla niego zastosowanie, a  nawet 

może Wam on towarzyszyć w  podróży. Dokładając do tego wyróżniającą 

się jakość dźwięku w  porównaniu z  podobnymi urządzeniami tej kategorii,  

nie powinniście mieć powodów do narzekań.



http://dobryslownik.pl
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PORADNIK FOTOGRAFA 
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Zdjęcia czarno-białe towarzyszą człowiekowi od samego początków istnienia foto-

grafii. Kiedyś jako jedyna możliwość zaprezentowania fotografii, dziś bardziej jako 

przejaw artystycznego charakteru i szlachetnego stylu. W fotografii czarno-białej, 

o której kilkukrotnie wspominałem w poprzednich częściach Poradnika, pierwsze 

skrzypce grają: wysoki kontrast, wyraźna faktura, gra świateł i prosta kompozycja, 

czyli wszystkie te elementy, na których powinniśmy się koncentrować, fotografując 

iPhone’em czy jakimkolwiek innym sprzętem mobilnym. Decydując się na fotogra-

fię czarno-białą, musimy jednak pamiętać, że nie wystarczy po prostu usunąć barwy 

podczas przetwarzania zdjęcia i że nie każde zdjęcie dobrze wygląda w takiej formie

Co w takim razie fotografować?
W fotografii czarno-białej przenosimy akcent z barwy na kompozycję. Zwracamy 

uwagę na formy i kształty, na to, jak pada światło, jak rozkładają się cienie, na boga-

tą fakturę powierzchni, a nade wszystko na temat zdjęcia. Świadomie rezygnując 

z koloru, ocieramy się o pewną formę abstrakcji: przedstawiamy przecież świat, 

który w rzeczywistości nie istnieje. Tu musimy wykazać się kreatywnością, aby 

za pomocą kształtów i tekstur pokazać temat kadru, nie popadając jednocześnie 

w banał. A fotografować można absolutnie wszystko!

Kadry monochromatyczne znakomicie sprawdzają się w przypadku fotografowania 

architektury — i to zarówno nowoczesnej (nowatorskie wzornictwo oparte na połą-

czeniu stali i szkła, proste, agresywne linie, symetria i minimalizm formy), jak i tej 

klasycznej (wyróżniającej się przepiękną fakturą starych cegieł, wykuszy okiennych 

i detalami zdobień). Dzięki wydobyciu półcieni i wzmocnieniu kontrastu otrzyma-

my wyrafinowany kadr o artystycznym charakterze.

Czerń i biel to także podstawa udanego reportażu, sesji dokumentalnej, portreto-

wej czy fotografii ulicznej. Dzięki usunięciu kolorów możemy skupić się na temacie 

sceny, wydobyć z niej coś, czego na pierwszy rzut oka nie widać, co umyka naszym 

zmysłom: ruch, mimikę, emocje czy subtelną gestykulację. Fotografujcie tłumy ludzi 

na przejściach dla pieszych, pary zakochanych, siedzących na parkowych ławkach, 

zniecierpliwionych ludzi na przystankach tramwajowych itp. Rezygnując z koloru, 

nadajemy scenie niepowtarzalny klimat i budujemy bliską relację pomiędzy fotogra-

fowanym obiektem (postacią) a odbiorcą obrazu. Kadr monochromatyczny pozwala 

na pokazanie charakteru modelu, jego emocji, myśli i pragnień — czegoś, co byłoby 

bardzo trudno dostrzec w kolorze. W czarno-białej fotografii portretowej najlepiej 

sprawdzi się miękkie światło rozproszone, takie jakie widzimy w pochmurny dzień 

lub które odnajdujemy w miejscach ocienionych. Takie światło zachowa równo-

mierne przejścia tonalne, zniweluje niepożądane cienie na twarzy, a jednocześnie 

pozwoli dostrzec fakturę skóry. 
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Krajobraz zatrzymany w kadrze
czarno-białym potrafi być równie ciekawy jak zdjęcie kolorowe, a jednocześnie 

nabiera unikalnego, niepowtarzalnego charakteru. Podobnie jak w przypadku zdjęć 

z architekturą w temacie, w fotografii krajobrazowej najważniejsze są kształty, 

faktura i detale. Dramatycznie potargane gałęzie drzew, na wpół zagrzebane musz-

le na piasku, chmury płynące po niebie itp. — fotografując w czerni i bieli musimy 

pamiętać o tym, że kadr potrzebuje wyraźnego, kontrastowego tematu. Starajcie 

się odnaleźć mocne cienie i sceny o dużej rozpiętości tonalnej, aby uzyskać kadry 

o większej głębi i sile wyrazu. 

Kiedy fotografować?
Konwersja zdjęcia kolorowego do skali szarości jest bardzo łatwa pod względem 

technicznym. Teoretycznie wystarczy jedno kliknięcie w aplikacji fotograficznej, 

żeby otrzymać czarno-białe zdjęcie (napisałem „teoretycznie”, ponieważ popraw-

na konwersja zdjęcia jest nieco bardziej skomplikowana i zakłada wykorzystanie 

odpowiednich filtrów przyciemniających lub rozjaśniających poszczególne kolory). 

Jednak nie każde kolorowe zdjęcie dobrze wygląda w czarno-białej postaci, dlatego 

warto przemyśleć kompozycję zdjęcia i jego ewentualną późniejszą konwersję, jesz-

cze zanim się je zrobi. Wszędzie tam, gdzie kolor odgrywa kluczową rolę (wschody 

i zachody słońca, barwne festiwale, ogrody pełne kwiatów, postać, która wyróżnia 

się z tłumu swoim ubraniem itp.), przekształcenie zdjęcia w wersję monochroma-

tyczną może całkowicie popsuć jego przekaz i zmienić ciekawe zdjęcie w nudny, 

płaski i pozbawiony wyrazu obraz. Tam, gdzie do głosu dochodzą niecodzienne 

faktury, kontrastowe światło i wyraźne kształty, wersja monochromatyczna zdjęcia 

jeszcze bardziej uwypukli piękno tych elementów. A kadr, w którym znaczenie ma 

kolor — pozostawcie kolorowy. 
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Czym fotografować w czerni i bieli?
Szkoły tworzenia zdjęć monochromatycznych są dwie i  każdy, kto decyduje 

się spróbować swoich sił w fotografii czarno-białej, powinien wybrać dla siebie  

tę drogę, która daje mu największą satysfakcję i największy komfort działania. Jedna 

szkoła mówi o tym, żeby fotografować w kolorze, którego można się pozbyć w post-

produkcji. Druga twierdzi, że najlepiej jest robić zdjęcia od razu pozbawione barw. 

Fotografowanie  
w kolorze jest bezpieczniejsze 
i daje większe możliwości edycji zdjęcia. Pozwala skupić się na samym proce-

sie fotografowania, przesuwając podjęcie decyzji o konwersji do B&W na później. 

Przekształcając zdjęcie w wersję monochromatyczną, korzystam zwykle z takich 

aplikacji jak: Ansel, która pozwala na podgląd całej Biblioteki Zdjęć w formie czarno-

-białej, jeszcze przed faktyczną edycją zdjęć oraz Snapseed, gdzie wyjątkowo cenię 

sobie narzędzie do selektywnego przyciemniania i poprawy kontrastu zaznaczo-

nych fragmentów zdjęcia. Obie aplikacje pozwalają na sprawną konwersję zdjęcia 

do B&W, poprawę kontrastu, ekspozycji, dodanie ziarna itp. a także posiadają rozbu-

dowane narzędzie filtrów, które wzorem analogowych filtrów optycznych pozwalają 

na rozjaśnianie i przyciemnianie wybranych barw. I tak, przykładowo, filtr żółty, 

pomarańczowy czy czerwony stosuje się do przyciemniania nieba i wyodrębnienia 

tekstury chmur, zielony rozjaśnia liście drzew i trawę itp. Aplikacji, które pozwolą 

na usunięcie kolorów, jest bez liku (Dramatic Black & White, Black, Handy Photo, Camera+, 

VSCO i wiele, wiele innych. Ja szczególnie polubiłem jeszcze jedną, o nazwie Lenka. 

To zdjęcie 

znacznie lepiej 

wygląda w for-

mie kolorowej. 

Po konwersji 

do czerni i bieli 

całość staje się 

płaska i nudna.

https://itunes.apple.com/us/app/ansel/id961484318?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/snapseed/id439438619?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/dramatic-black-white/id457075492?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/handy-photo-mobile-photo-editing/id598565205?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/camera+/id329670577?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/vsco/id588013838?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/lenka/id887039379?mt=8
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W przeciwieństwie do poprzednio wspomnianych aplikacji  Lenka nie pozwala  

na fotografowanie w kolorze. Aplikacja, stworzona przez fotografa Kevina Aboscha, 

cechuje się do bólu minimalistycznym interfejsem. Pozwala jedynie na wykorzy-

stanie tylnego aparatu w iPhonie, włączenie trybu mocnego kontrastu i poprawę 

ekspozycji. Żadnego importu zdjęć z Biblioteki, żadnych dodatkowych filtrów ani 

innych wodotrysków, brak możliwości włączenia lampy błyskowej. Co dostajemy 

w zamian? Piękną, głęboką, aksamitną czerń, szybkie działanie i możliwość skupie-

nia się na kompozycji czarno-białego kadru. Zdjęcia zrobione przy pomocy aplikacji 

Lenka nie zapisują się w Bibliotece zdjęć w wersji kolorowej, co koniecznie trzeba 

wziąć pod uwagę, decydując się na fotografowanie przy pomocy tej aplikacji.
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QNAP I WIRTUALIZACJA 
CZ. VI
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Przez ostatnie 20 lat musiałem z Windowsa korzystać nie więcej niż kilkanaście 

godzin łącznie. Może wydawać się to dziwne, zawłaszcza, że przez kilka lat głów-

nym moim zajęciem był handel internetowy, ale jak widać, da się w Polsce pracować 

w 99,5% tylko na systemach Apple. Jednak nawet tak wyjątkowo „ustawionej” osobie 

jak ja dostęp do Windowsa czy innych niż OS X systemów operacyjnych może czasem 

ułatwić życie czy pracę, a dla innych jest wręcz koniecznością. Dzięki QNAP może-

my te niewdzięczne zadania eksmitować z komputera Apple.

Jaki QNAP będzie odpowiedni?
Podstawowe wymaganie dotyczące QNAP-a, który ma również służyć do wirtualiza-

cji systemów, to minimum 2 GB pamięci RAM. Jeżeli chcemy uruchamiać systemy 

Windows, musimy zrezygnować z QNAP-ów z procesorem ARM. Najtańszy model 

nadający się przyzwoicie do wirtualizacji to TS-251, ale dobrze jest go wyposażyć  

w 4 lub więcej GB RAM. Jeżeli mamy wątpliwości, co wybrać, możemy skorzy-

stać z tabeli przygotowanej przez QNAP pokazującej możliwości wirtualizacyjne poszczególnych 

modeli. Na prostszych modelach, również tych z ARM, można uruchamiać maszyny 

wirtualne z różnej maści systemami linuxopodobnymi, co też może się przydać.



116PORADY

Jeżeli QNAP ma wyjście HDMI, można je wykorzystać i po podłączeniu do monitora 

lub TV wyświetlać ekran wirtualnej maszyny. Jeżeli dodatkowo podłączymy klawia-

turę i mysz do NAS, stanie się on niemal normalnym komputerem.

Do czego może nam się  
przydać wirtualizacja?
Zastosowań jest bardzo wiele. Od prostej konieczności chwilowego użycia progra-

mu niedostępnego na nasz system po zastosowania serwerowe. Osobna kategoria to 

programiści i testerzy oprogramowania oraz rozwiązań webowych. Mogą oni dzięki 

maszynom wirtualnym tworzyć i testować swoje dzieła w różnych środowiskach. 

Należy dodać, że praca jednej lub kilku maszyn wirtualnych nie koliduje z normalnie 

wykonywanymi funkcja NAS QNAP. Oczywiście zależnie od zadań postawionych 

przed wirtualizowanymi systemami wydajność może trochę spadać, ale mamy 

możliwość odpowiedniego sterowania zasobami.

Wracając do zastosowań, mnie obecnie QNAP przydaje się do testowania i genero-

wania windowsowej wersji programu Faqt, czyli rzadko, ale jest potrzebny. Jednak 

mam zamiar uruchomić na QNAP serwer mojego ulubionego systemu bazodanowe-

go, czyli opisywanego już w Mój Mac Magazynie FileMakera Pro. Po prostu QNAP pracuje 

jako NAS, stacja monitoringu i centrum multimediów non stop, więc zapewniałby 

mi dostęp do moich baz danych stale, i to nie tylko lokalnie, ale i z odległych lokali-

zacji, nawet za pomocą iPhone’a (FileMaker Go).

http://www.faqt.pl
http://mojmac.pl/2015/09/09/moj-mac-magazyn-6/
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Jak się do tego zabrać?
Należy sprawdzić, czy mamy na QNAP zainstalowaną aplikację Virtualization Station, 

a jeśli nie, to musimy ją pobrać za pomocą App Center. Dalej po jej uruchomieniu 

w zakładce „Zarządzanie VM” wybieramy „Utwórz VM” i jesteśmy już prowadzeni 

za rękę. Choć mamy do wyboru kilka gotowych konfiguracji maszyn wirtualnych, 

to zalecam skorzystanie z „Utwórz niest. VM”. Będziemy mogli samodzielnie zdecy-

dować o przydziale pamięci dla naszej maszyny, ilości rdzeni procesora i ułatwić 

sobie instalację, wybierając rodzaj i wersję systemu operacyjnego, jakiego chcemy 

używać na maszynie wirtualnej. Dalej przydzielamy lub tworzymy dysk wirtualny 

i określamy jego wielkość. Możemy również od razu „podłączyć” obraz płyty CD/

DVD np. z instalatorem Windowsa.

Reszta powinna odbyć się automatycznie. Aby przejąć kontrolę nad maszyną wirtualną, 

uruchamiamy podgląd w przeglądarce (Safari bardzo dobrze sobie radzi) lub używamy 

klienta VNC. Ja stosuję „Współdzielenie ekranu”, które każdy z nas ma preinstalowa-

ne w OS X. Po instalacji możemy „podpiąć” do maszyny wbudowany w Virtualization 

Station dysk ze sterownikami i doinstalować je w celu sprawniejszej pracy systemu. 

Podobnie możemy podłączać do maszyn wirtualnych urządzenia podpięte przez 

porty USB do QNAP. Virtualization Station pozwala na import istniejących „maszyn” 

z innych narzędzi do wirtualizacji, czyli jeżeli mamy gotowe „wirtualki” w VirtualBox 

lub VMWare, to można je w całości przenieść do QNAP. Inna możliwość to pobranie 

gotowych „maszyn” ze sklepów Bitnami czy VMware Virtual App.

Oprócz nadzoru nad aspektem sprzętowym można udzielać dostępu do maszyn 

wirtualnych użytkownikom, nadając im różne przywileje np. pełna kontrola, tylko 

oglądanie, włączanie i wyłączanie oraz tworzenie migawek.
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Należy pamiętać, że możemy stworzyć wiele maszyn wirtualnych o różnych konfi-

guracjach i używać ich zależnie od potrzeb. Przygotowane maszyny wirtualne 

można uruchamiać w razie potrzeby lub ustawić, które z nich mają być uruchamiane  

po włączeniu QNAP-a automatycznie. Mój QNAP TS-251+ z 8 GB RAM przyzwoicie 

pracuje z dwiema virtualizacjami jednocześnie, cały czas wykonując podstawową 

pracę jako NAS.

W praktyce
Jak już pisałem, jeżeli nie podłączyliśmy QNAP do monitora, to kontrola nad maszy-

ną wirtualną odbywa się zdalnie. Wystarczy, że klikniemy link na liście maszyn 

wirtualnych, podamy login i hasło do konta w Virtualization Station i hasło do VNC. 

Jeżeli używamy klienta VNC, to podajemy adres naszego serwera i port przydzielony  

dla konkretnej maszyny oraz hasło VNC.

Praca w sieci lokalnej po szybkim WiFi jest wygodna, opóźnienia są minimalne 

i pracuje się prawie jak na komputerze, ale również zdalne połączenia przez internet 

pozwalają na pracę w całkiem przyzwoity sposób nawet przy łączach internetowych 

o przepustowości rzędu 4 Mb/s co przetestowałem na sobie z powodzeniem. Dzięki 

klientom VNC na iOS możemy używać naszego wirtualnego „pececika” z poziomu 

iPada, a nawet jak w moim przypadku — z iPhone’a.
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Bardzo ważny jest dostęp do sieci, jakie mają nasze maszyny wirtualne. Mogą współ-

dzielić port Ethernet z QNAP. Jeżeli ma on więcej portów, to możemy wskazać 

dodatkowy port jako „własny” przydzielony tylko dla wirtualnego PC. Można również 

odizolować całkowicie „maszynę” od sieci lub używać funkcji „wirtualnego switcha”.

Migawki to kolejna ważna funkcja Virtualizaton Station. Migawka jest kopią stanu 

maszyny i jej dysku, do której można wrócić w dowolnym momencie, przywracając 

zapis z migawki. Czyli np. przed jakimiś eksperymentami czy zmianami w konfigu-

racji dobrze jest stworzyć migawkę, aby wrócić do stanu sprzed „eksperymentów”, 

gdyby poszło coś nie tak. Oczywiście jest też funkcja kopii bezpieczeństwa, która może 

być wykonywana według harmonogramu na QNAP lub zdalnie na inne urządzenie.

Podsumowując
QNAP jako system maszyn wirtualnych jest bardzo wygodną alternatywą dla 

wirtualizacji na naszych komputerach, a w przypadku firm może przynieść spore 

oszczędności i zwiększyć wygodę i bezpieczeństwo pracy, a „administratorom” 

pozwoli spędzać więcej czasu w mediach społecznościowych lub na graniu w gry.
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TURBOEGG  
DLA MAJSTERKOWICZÓW
JAROMIR KOPP
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W poprzednim wydaniu Mój Mac Magazynu opisałem moje doświadczenia z kontak-
tem TurboEgg sterowanym iPhone’em. Jest to dla mnie bardzo wygodnie rozwiązanie, 

które przydaje mi się wielokrotnie w ciągu dnia. Teraz dostałem coś, co mnie, wycho-

wanego za poprzedniej epoki, kiedy to jeśli chciało się mieć coś zrobione dobrze 

(lub w ogóle mieć), to trzeba było to sobie zrobić samemu, cieszy nawet bardziej.  

Tym czymś jest moduł TurboEgg Chip w postaci samej płytki bez obudowy.

Jako że mam naturę majsterkowicza, od razu wymyśliłem wiele zastosowań tego 

urządzenia, problem jest tylko taki, że dostałem jedną sztukę. Zrobić z niej „inte-

ligentny czajnik” (do 1800 W), a może włączanie lampy ściennej czy oświetlenia 

na zewnątrz budynku? Sterowanie zasilaniem w „serwerowni” (gdyby się router 

zawiesił) lub może światło na schodach? Na szczęście znalazłem dość uniwersal-

ne rozwiązanie: inteligentna listwa zasilająca, czyli coś, czego będzie można użyć 

w miarę potrzeb z różnymi urządzeniami.

Jak to działa?
Po szczegółowy opis odsyłam do poprzedniego wydania Mój Mac Magazynu #4, teraz 

tylko krótko przypomnę. TurboEgg jest przełącznikiem sterowanym za pomocą 

Bluetooth LE (Smart). Poza możliwością załączania i wyłączania podaje temperaturę 

i napięcie sieci. Dzięki rozbudowanemu systemowi za pomocą jednego urządze-

nia z Bluetooth LE (iPhone 4s i nowsze, iPad 3 i nowsze, iPod Touch 5, niektóre 

androfony) można przez serwis WWW czy inne odległe iUrządzenia zarządzać 

http://mojmac.pl/2016/04/18/4-apple-bez-barier/
http://mojmac.pl/2016/04/18/4-apple-bez-barier/
http://mojmac.pl/2016/04/18/4-apple-bez-barier/


122PORADY

przełącznikami w domu. Dokładniej jest to opisane w kwietniowym wydaniu teraz 

przypomnę, że działa to sprawnie, szybko i niezawodnie dzięki powiadomieniom 

Push Apple.

Sam moduł „Chip” to płytka ze stycznikiem o obciążalności do 8 A (1800 W), modułem 

Bluetooth i niezbędną elektroniką. Do płytki doprowadzamy zasilanie (230 V) i podłą-

czamy urządzenie, jakim ma sterować. Dzięki dość niewielkim wymiarom (względem 

pełnego gniazdka TurboEgg) można moduł umieścić w wielu urządzeniach.

Jest to rozwiązanie dla osób obytych z elektrycznością i najlepiej mających doświad-

czenie w  instalacjach z  prądem, bo obcujemy z  napięciem sieciowym 230 V.  

Do „chipu” dołączone są wyczerpujące instrukcje. Producent radzi, aby spód płytki 

zabezpieczyć taśmą izolacyjną (słusznie), a obwód przełączany razem z TurboEgg, 

bezpiecznikiem 8 A, którego w przeciwieństwie do „pełnej” wersji nie ma w zestawie.

Na płytce znajdują się złącza zakręcane do podłączenia zasilania (zewnętrzne) 

i urządzenia załączanego (wewnętrzne). Jest też dioda sygnalizująca stan i wysta-

jąca poza główną płytkę antena modułu Bluetooth.



123PORADY

WITRYNA
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129 zł

www.turboegg.com

 + Uniwersalność
 + Pomysłowy system sterowania
 + Niewielkie rozmiary
 + Łatwość instalacji „Zrób to sam”

 − Brak obsługi HomeKitNAZWA

CENA

OCENA

Zrobiłem to sam
Jak już pisałem, zdecydowałem się na uniwersalne rozwiązanie, czyli „prymityw-

ną” listwę zasilającą przerobiłem na „inteligentną”. Wybrałem tanią listwę (30 zł) 

z zabezpieczeniem przepięciowym i włącznikiem, ze względu na bezpieczniki i brak 

problemów z miejscem wewnątrz. Bezpieczniki wymieniłem z 10 A na 8 A zgod-

nie z instrukcją od TurboEgg. Moduł podłączyłem pomiędzy włącznikiem listwy 

z zabezpieczeniami a kontaktami. Spód płytki zabezpieczyłem taśmą. Ponieważ 

moja zdolność do improwizacji nie zawsze jest godna naśladownictwa, to napiszę 

tylko, że stabilizację zapewniłem kawałkami mocnej pianki. W drugim podejściu 

dodam światłowód do diodki zrobiony z żyłki wędkarskiej, bo obecnie widać ją tylko 

przez otworek.

Na koniec przypomnę jeszcze raz o środkach bezpieczeństwa (dobrze opisanych 

w dołączonej instrukcji), aby żadna przykra niespodzianka nie popsuła Wam rado-

ści po samodzielnym przerobieniu jakiegoś „prymitywnego” odbiornika energii 

elektrycznej na wersję „inteligentną”.

http://www.turboegg.com
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