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Wreszcie można będzie rzucić się w wir wakacyjnego szaleństwa. Morze, las, jezio-

ra, wyczekiwane wyjazdy planowane od dawna. Wszystko to, aby oderwać się od 

pracy i codzienności. Mamy wypocząć, wyłączyć część neuronów, zwalniamy, 

cieszymy się chwilą. I jeśli myślisz, że napiszę tutaj o wyłączeniu komputera czy 

telefonu... Jeśli wypatrujesz, kiedy rzucę: „wyłącz internet” — to jesteś w błędzie. 

Zwiedzasz swoje wymarzone miasto, więc polecam skorzystać z przewodnika na iOS. 

Podróżujesz, użyj nawigacji w telefonie. Sam w wolnej chwili będę chciał nadrobić 

kilka seriali na iPadzie. Poczytam z przyjemnością książki na Kindle’u. Jeśli mamy 

dobrze i ciekawie wypoczywać, to „gadżety” wcale nie muszą nam przeszkadzać. 

Wystarczy, że zagonimy je do odpowiednio zaplanowanych działań, bo to przecież 

elektronika ma pomagać nam w codziennym życiu oraz w wypoczynku. Dlatego 

życzymy Wam dobrych wakacji z poradami, jakie znajdziecie w tym wydaniu maga-

zynu. Zostawiamy Was na dwa miesiące. Będziemy zbierać siły i zapał, aby tworzyć 

kolejne wydania jeszcze ciekawsze. Do zobaczenia we wrześniu. 

Wypoczynek

Życzę udanej, wakacyjnej lektury
Przemysław Marczyński
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MICHAŁ KORALEWSKI

Czasami inspirację można znaleźć w  prostych kształtach, rozbłysku światła 

czy szumie fal. Życzę Wam wielu inspirujących, wakacyjnych chwil tego lata!  

Zdjęcie zrobione iPhone’em 5S, edytowane w aplikacjach Snapseed i MuseCam.

https://twitter.com/m_koralewski
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Nowości sprzętowe

Nowy Kindle

WD MyPassport 
Wireless Pro

Logitech K780
Nowa klawiatura pozwala wygodnie pisać 

niemal równocześnie na komputerze, tablecie 

czy telefonie. Dzięki przyciskowi Easy-Switch 

możemy błyskawicznie przełączać się pomię-

dzy urządzeniami. Zintegrowana podstawa 

pozwala umieścić w nim urządzenie z  iOS. 

Wbudowany tryb oszczędności energii pozwo-

li na 24 miesiące pracy na baterii. Cena 439 zł.

www.logitech.com

Kolejna odsłona najtańszego czytnika e-książek w ofer-

cie Amazon przynosi zmniejszoną o  11% grubość 

oraz mniejszą o 16% wagę urządzenia. Sprzęt posiada 

wbudowany moduł audio na Bluetooth pozwalający 

odsłuchiwać książki na czytniku. Zmieniono również 

kształt, zaokrąglając bardziej krawędzie, aby go się 

trzymało jeszcze wygodniej. Cena  79,99 $.

www.amazon.com

Ten dysk twardy potrafi przesyłać dane przy 

pomocy sieci Wi-Fi. Dzięki wbudowanej baterii 

wytrzymuje ponad dziesięć godzin pracy bez 

zasilania. Urządzenie ma także wbudowany czyt-

nik kart SD. Dysk domyślnie obsługuje Adobe 

Creative Cloud, dzięki czemu obrazy i filmy w tej 

chmurze mogą być łatwo archiwizowane.

www.wdc.com

http://www.logitech.com/pl-pl/product/k780-multi-device-wireless-keyboard
https://www.amazon.com/dp/B00ZV9PXP2/ref=nav_shopall_1_k_ods_eink_bn
http://www.wdc.com/pl/products/products.aspx?id=1660
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Pythonista 3
Program w swojej najnowszej odsłonie dostar-

cza aktualizację do Python 3.5, ale jednocześnie 

zapewnia obsługę bibliotek z wersji 2.7. Potężne 

narzędzie programistyczne dla studen-

tów. Tak potężne (w odpowiednich rękach),  

że wielu dziwi się, jakim cudem Pythonista  

nadal jest tolerowany przez Apple w sklepie. 

CENA: 9,99 €

Program w App Store

Klasyka gatunku „scrolling shooters” w najnowszym 

wydaniu. Ilość poziomów,  jakość grafiki, poziom 

efektów specjalnych przykuje Was na wiele godzin. 

Walki z bossami, upgrade uzbrojenia, zbieranie kart, 

ścieżka dźwiękowa — jest (p)o co walczyć. 

CENA: 3,99 €

Gra w App Store

To gra logiczna, która zadziwia prostą grafi-

ką i prostym pomysłem na ruszenie do pracy 

naszych szarych komórek. Można się odprę-

żyć i zapomnieć o otaczającym nas pstrokatym 

świecie. Zdominuje Was kreatywna biel i czerń. 

CENA: 0,99 €

Gra w App Store

Sky Force Reloaded

Przegląd aplikacji iOS

voi

09INFORMACJE

http://itunes.apple.com/pl/app/pythonista-3/id1085978097?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/sky-force-reloaded/id976116090?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/voi/id1110376793?mt=8
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Przegląd aplikacji OS X

Proud
Znany i dobrze oceniany przez użytkowników iOS/

watchOS program wspomagający produktywność, 

organizację naszego czasu, kontrolowanie zadań itp. 

Od teraz także w wersji na macOS. Oczywiście zapew-

nia synchronizację pomiędzy urządzeniami i jeszcze 

lepiej przyczynia się do poprawienia wydajności i jako-

ści naszego życia.

CENA: 9,99 €

Program w Mac App Store

Program graficzny do rysowania z prostym interfejsem,  

ale jednocześnie bogaty w narzędzia. Zapewnia współpracę 

z tabletami graficznymi, ma ponad 20 bardzo realistycznych 

narzędzi, obsługuje do 12 warstw. Jego brat „bliźniak” znany 

jest od dawna użytkownikom iOS. Teraz także na macOS.

CENA: 24,99 €

Program w Mac App Store

Zdecydowanie profesjonalne narzędzie dla ludzi, 

którzy chcą w mailu zaprezentować siebie, własną 

firmę i/lub produkty zleceniodawców, chcą to zrobić 

w sposób bardzo atrakcyjny i możliwie najbardziej 

funkcjonalny. Program współpracuje z MailChimp, 

Campaign Monitor.

CENA: 49,99 €

Program w Mac App Store

Sketches Pro

Mail Designer Pro 3

https://itunes.apple.com/pl/app/proud/id1110047199?mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/sketches-pro/id1031566200?mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/mail-designer-pro-3/id1117429218?mt=12
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WWDC 2016 bardzo mnie ucieszyło
 Po pierwsze określiło dalszą drogę rozwoju systemów Apple, i to taką, jakiej się 

spodziewałem: wiele systemów na wspólnej bazie, ale rozwijanych „własnymi droga-

mi”, lecz coraz lepiej współpracujących ze sobą w „ekosystemie Apple”.

Z nowości najbardziej się raduję z umieszczenia dokumentów i biurka w iCloud 

drive dostępnym na macOS i iOS oraz łączącej się z tym optymalizacji miejsca  

na dysku. Jak możecie przeczytać w moim artykule „Pierwsza od 2003 roku insta-

lacja na czysto…”, funkcja działa bardzo dobrze i już w praktyce mogłem docenić jej 

zalety. Zapisane na MacBooku Air dokumenty pojawiają się w iPhonie w ciągu kilku-

nastu—kilkudziesięciu sekund i odwrotnie. Pierwszy raz od miesięcy zobaczyłem 

na moim 120 GB dysku SSD ponad 50 GB wolnego miejsca! Ze wspólnego schowka 

(copy&paste pomiędzy urządzeniami) też się bardzo cieszę.

JAROMIR KOPP



14INFORMACJE

Jak co roku 
ilość nowości, jakie przedstawiło Apple w trakcie keynote, wystarczyłaby na co 

najmniej kilka stron podsumowania. Jednak jeżeli miałbym wybrać najważniejsze, 

to celowałbym w grupę tych, które stanowią kolejny krok w budowaniu doskonałe-

go ekosystemu produktów z Cupertino. Współdzielony schowek, odblokowywanie 

systemu przy użyciu Apple Watch czy biurko oraz katalog zawierający dokumenty 

zawsze zsynchronizowane i dostępne przy użyciu iCloud Drive stanowią tego podsta-

wę. Właśnie dzięki takim elementom moja praca będzie mogła przebiegać jeszcze 

szybciej i sprawniej. Zawsze doceniałem dbałość Apple w kwestii konsekwentnego 

budowania najwyższego na świecie poziomu komplementarności systemów i urzą-

dzeń. Co prawda, większość z tych elementów była możliwa do osiągnięcia przy 

użyciu aplikacji firm trzecich, jednak dopiero bezpośrednia implementacja w syste-

my zagwarantuje optymalne działanie tych rozwiązań.

KUBA BARAN

http://twitter.com/smartkidpl
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Podczas ostatniego WWDC 
Apple poświęciło zaskakująco dużo czasu wiadomościom. Dodano do nich bardzo 

wiele różnych animacji i innych wodotrysków, dołączając nawet osobną platfor-

mę do publikacji popularnych naklejek. Internet zalały komentarze twierdzące,  

że firma traci czas na zabawki dla nastolatków, że kopiuje rozwiązania konkurencji 

i zajmuje się głównie dodawaniem nowych, większych ikonek emocji do swojego 

systemu, zamiast skupić się na potrzebach bardziej zaawansowanych klientów.  

Jest w tym sporo słuszności jednak warto pamiętać, że iMessage jest aplikacją, w której 

przeciętny użytkownik spędza najwięcej czasu. Faktem jest, że wielu młodych użyt-

kowników odchodzi od korzystania z wbudowanych funkcji wiadomości i masowo 

korzysta ze Snapchata i Facebook Messengera. Prawda jest taka, że Apple aby pozo-

stać konkurencyjny, musi rozwijać wszystkie aspekty swoich platform. Te mniej 

poważne również, a Ci, którym się to nie podoba, mogą z nich nie korzystać.

REMEK RYCHLEWSKI

http://twitter.com/rzog
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Od chwili pojawienia się
pierwszych plotek na temat iZegarka chodziłem nakręcony jak sprężynka w szwajcar-

skim zegarku, pełen nadziei, że pojawi się komunikator w stylu zegarka, jakiego używał 

główny bohater serialu Knight Rider (w latach 80. ubiegłego wieku). Oczywiście 

wiemy, jak sprawy potoczyły się podczas premiery. Apple WATCH bez iPhone?  

Ani rusz! Później pojawiła się druga edycja watchOS, która nie przyniosła zasadniczej 

zmiany. Jednak przed WWDC16 Apple przemyślało ponownie „zegarek” i zaprezen-

towało nowe funkcje oraz nowy kierunek rozwoju tego urządzenia.

Dostaliśmy szybkie i natywnie działające aplikacje, pisanie palcem wiadomości 

na ekranie, połączenia SOS. W mojej ocenie zmiany wróżą w przyszłości większą 

samodzielność Apple WATCH. Spełnienie moich dziecięcych marzeń coraz bliżej. 

Do kompletu brak tylko Apple CAR.

ADAM LOKIN MILK

http://twitter.com/lokinpl
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Nie bez powodu Apple 
wielokrotnie chwaliło się, ile to aplikacji znaleźć można w Apple Store. Również 

czek, na którym widnieje kwota 50 miliardów dolarów, jaką zarobili programiści, 

chce jasno przemówić — twórzcie na naszą platformę. Bo każdy wie, że system 

operacyjny jest tak dobry, jak programy, które na nim działają. Dlatego tak ważny jest 

ruch, jaki Apple wykonało na tegorocznej konferencji, oferując Swift Playgrounds.  

Przez zabawę do nauki programowania — to świetny sposób na zachęcenie najmłod-

szych do spróbowania swoich sił w tworzeniu programów. A że przyzwyczajenia 

trudno nam zmienić, ci, którzy zaczną tworzyć w Swift, zapewne pozostaną przy 

tym środowisku. W tym roku najmłodszy programista miał 9 lat. Nie będę zdziwio-

ny, gdy następna edycja ujawni jeszcze młodszych twórców aplikacji.

www.apple.com

PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

ZDJĘCIA: 
apple.com

http://www.apple.com/swift/playgrounds/
http://twitter.com/pemmax


http://macpodcast.pl
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HEY SIRI,  
WHAT IS „POLAND”? 
TOMEK CZECH

https://twitter.com/finicestfini
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Jak nie Niemiec nas chwytał za gardło, to Rusek. A jak już z żelaznego uścisku Moskwy 

się wyswobodziliśmy, to zza węgła wyskoczył Tim Cook — Polakowi w twarz splu-

nął, Polakiem wzgardził, Polaka upokorzył, Polakiem pomiata, Polaka w dupie ma. 

Siedzi na złotym tronie w pałacu w Cupertino i dzień i noc knuje, jak by tę Polskę 

jeszcze głębiej w dupie upchnąć. 

Nie ma polskiej Siri?  
Jak „Trzeci Świat” nas traktują!
Pomiędzy Bałtykiem a Tatrami nie stanął jeszcze Apple Store? Skandal! Nowy iPho-

ne zadebiutuje nad Wisłą miesiąc po premierze światowej? Hańba! 

W tym pięknym i dumnym kraju tak boleśnie doświadczonym przez los nie można 

zapłacić przez Apple Pay? Spisek! Łotrostwo, zniewaga i dyshonor! 

A Mickiewicz uśmiecha się do nas zza światów. Po blisko 200 latach od napisania 

„Dziadów”, cały czas świetnie ma się u nas jego idea „Polska — Chrystusem naro-

dów”: wizja Polski ciemiężonej, Polski skrzywdzonej, Polski cierpiącej za miliony. 

Polaka umęczonego przez obce narody, Polaka niesprawiedliwie potraktowanego. 

Według Mickiewicza, to cierpienie miało mieć jednak sens i — jak śmierć Chrystusa 

— przynieść odkupienie. Ale w Polakach takie myślenie tkwi chyba za głęboko 

i poczucie niesprawiedliwości pozostanie na zawsze, jako permanentna cecha naszej 

tożsamości. 

Bo naprawdę trudno mi jakoś inaczej wytłumaczyć odwieczne narzekanie  

na rzekome złe traktowanie Polski przez Apple niż głęboko zakorzenionym w Polaku 

poczuciem niesprawiedliwości i krzywdy dziejowej. 

„Polakowi zawsze wiatr w oczy!” — powiedział Kowalski rozgoryczony brakiem Siri 

w kolejnej wersji iOS. Po czym szybko przeskrolował na swoim najnowszym iPho-

nie wiadomości o zatonięciu łodzi wiozącej 500 uchodźców i kolejnych dziesiątek 

ofiar w bombardowaniach Aleppo. 

Spróbujmy podejść  
do sprawy rzeczowo: 
czy naprawdę myślimy, że w jednej z największych firm na świecie decyzje podej-

mowane są w oparciu o sympatie bądź antypatie do wybranych krajów czy narodów?  

Czy naprawdę wyobrażamy sobie, że zarząd firmy z Cupertino to grupa sfrustro-

wanych ksenofobów, którzy kierują się resentymentami i  chęcią upokorzenia 

kogokolwiek? Że obrazili się na Polskę?

Czy raczej jest tak, że Apple to poważna, globalna firma, której działania opierają 

się na chłodnej, biznesowej kalkulacji oraz na rzeczowej ocenie swoich realnych 

możliwości — zarówno technologicznych, jak i tych dotyczących zasobów ludzkich?
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Zacznijmy od kwestii priorytetów i opłacalności przedsięwzięcia. Dobrze wiemy,  

że — mówiąc delikatnie — Polska nie jest jednym z najważniejszych rynków dla 

Apple. Firma z Cupertino nie podaje danych dotyczących sprzedaży swoich produk-

tów z podziałem na kraje, ale wiemy, że w całej Europie sprzedaje się mniej urządzeń 

i serwisów Apple niż w na rynku amerykańskim (obie Ameryki) i chińskim. A które 

miejsce zajmuje Polska na rynku europejskim? Prawdopodobnie dopiero gdzieś 

w połowie drugiej dziesiątki. To dlaczego dalej dziwi nas, że Apple otwiera kolejny 

sklep w Chinach, a nie w Warszawie? 

Trudno mieć pewność, 
czy spośród krajów, w których dostępna jest np. Siri, jest taki, którego rynek jest 

mniejszy niż polski (Malezja? Tajlandia?), ale nawet jeśli tak jest, to tutaj docho-

dzimy do drugiej kwestii — problemu możliwości technologicznych i ograniczeń 

w zasobach ludzkich. Język polski jest w ocenie wielu językoznawców jednym 

z najtrudniejszych języków na świecie. To, że jest językiem ekstremalnie trud-

nym dla cyfrowych asystentów głosowych, potwierdzają też specjaliści z zakresu 

komputerowego rozpoznawania mowy ludzkiej, np. dr Artur Janicki z Politechniki 

Warszawskiej. 

Oczywiście, gdyby Apple zamknęło tysiąc programistów w pokoju „Siri po polsku”, 

może mielibyśmy już asystenta głosowego rozumiejącego i mówiącego w naszym 

języku. Ale, jak myślicie: firma z Cupertino woli skupić się na pracach nad polską 

Siri, czy raczej rzucić tych programistów do pomocy w ukończeniu nowego iOS? 

Skoro nasz język rzeczywiście sprawia tyle problemów, to nie dziwi, że prace nad 

Siri po polsku — jeśli w ogóle się zaczęły — trwają tak długo. Dobrze wiemy, że Apple 

nigdy nie wypuszcza półgotowych produktów. Wyobrażacie sobie skandal, który 

wybuchłby, gdyby Siri zamiast „Chwała wielkiej Polsce” zrozumiała „Allahu akbar? 

To dopiero byłby policzek w twarz (prawdziwego) Polaka!

Dlaczego Apple miałoby celowo wstrzymywać pojawienie się Siri po polsku czy 

udostępnienie nad Wisłą innych serwisów? Czy ktoś ma wątpliwości, że firmie zale-

ży na tym, żeby jak najwięcej jej serwisów i usług działało na jak największej ilości 

rynków? Przecież to się bezpośrednio przekłada na zyski, zarówno z usług (np. 

prowizja z Apple Pay) jak i sprzedaży — mających większe możliwości — urządzeń. 

Jest więc wiele czynników,
które wpływają na brak niektórych serwisów i usług Apple w Polsce. Być może wpły-

wają też na to inne kwestie, z których nie zdajemy sobie sprawy. Ale twierdzenie,  

że to z powodu niechęci do naszego kraju, jest w według mnie czystym szaleństwem. 

Bo może w Apple w ogóle nie wiedzą, że jest taki kraj gdzieś w dalekiej Europie, 

między Niemcami a Rosją. 
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DIFFERENTIAL PRIVACY?
REMEK RYCHLEWSKI 
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Podczas Keynote 
otwierającego WWDC16 Apple poświęciło sporo miejsca prywatności danych użyt-

kowników. Jest to szczególnie drażliwy temat, który za sprawą strzelaniny w San 

Bernardino stał się sprawą szeroko komentowaną w mediach.

Apple od wielu lat stara się nie mieć wglądu w jak największą ilość danych swoich 

klientów. Jednak aby móc konkurować obecnie na rynku, musi korzystać ze sztucz-

nej inteligencji, a ta potrzebuje danych. Firmy takie jak Google i Facebook nie bardzo 

przejmują się tym aspektem prywatności i zbierają wszystkie możliwe preferencje, 

upodobania czy przyzwyczajenia, tworząc często bez naszej pełnej świadomości 

szczegółowy profil każdego z nas. To samo robią 3-literowe agencje rządowe, dekla-

rując jako cel tych działań zwiększanie bezpieczeństwa swoich obywateli. Firmy 

i agencje mają niezwykle szczegółowo opisane procedury dostępu i możliwości wyko-

rzystania tych danych. Można wierzyć obecnemu zarządowi Google czy Facebooka, 

że są to dobrzy ludzie i nie zmienią tych reguł na naszą niekorzyść. Dane jednak nie 

giną, a co stanie się za 10—20 lat, nie wiemy. Nie wiemy, kto będzie również kiero-

wał tymi firmami i jak będzie wyglądały reguły dostępu do informacji prywatnych.  

Czy za 10 lat dalej Google będzie głosiło „Don’t be evil”?!
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Apple z jednej strony  
potrzebuje danych użytkowników 
Z drugiej strony jedna z racji tego, że biznesu nie opiera na sprzedaży reklam (tak 

jak robi to bez skrupułów konkurencja), nie potrzebuje ich, a nawet nie chce mieć 

do nich dostępu. Posiadane dane użytkowników stają się łakomym kąskiem dla 

wspomnianych wyżej agencji rządowych i wywiadowczych, jak również zastę-

pów hakerów. Tu nie wystarczy ukrycie czy inny sposób na zaszyfrowanie danych. 

Te zabezpieczenia można przełamać. Czy więc aby korzystać z inteligentnych 

asystentów, musimy zapomnieć o swojej prywatności?

Czy można zatem  
zjeść ciastko i mieć ciastko?
W tym przypadku tak. Na ratunek przychodzi królowa nauk, czyli matematyka. 

Apple w swoich materiałach nazwało to Differential Privacy. Co się jednak kryje za  

tą dziwną nazwą? Jest to technika zapisu danych, dzięki której możemy zbierać 

i przechowywać dane klientów w formacie, który z jednej strony pozwala maga-

zynować informacje, a z drugiej — nie pozwala ich przypisać do konkretnej osoby. 

W teorii brzmi to prosto: jeśli chcemy np. poprawić słownik, aby rozpoznawał nowe 

modne słowa, wystarczy przesyłać na swoje serwery informacje o słowach, w których 

cofnięto autokorektę. Trzeba to tylko robić tak, aby odbyło się to bez podawania 
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źródła wiadomości. Nie jest to jednak w internecie takie proste. Każdy nadany pakiet 

musi mieć nadawcę i odbiorcę. Do tego analiza metadanych przesyłanych razem 

z wiadomością czasem mówi więcej o nadawcy niż sama jej treść.

Sprawa wygląda jeszcze gorzej, 
jeśli zaczynamy myśleć o powierzaniu swoich naprawdę prywatnych informacji 

instytucjom trzecim. Jeśli zaczniemy zastanawiać się nad zbieraniem informacji 

medycznych czy związanych z położeniem geograficznym, szybko dojdziemy do 

wniosku, że ich przypisanie do konkretnej osoby nie jest specjalnie wielkim wyzwa-

niem, jeśli posiadamy duży zasób danych historycznych.

A gdyby tak stworzyć algorytm, który co jakiś czas wysyła nieprawdę? Tak, kłamać! 

Czy popsuje to dane statystyczne? Od razu nasuwa się odpowiedź twierdząca. Otóż 

nic bardziej mylnego, a to dzięki statystyce. Jeśli będziemy znali działanie algoryt-

mu wprowadzającego fałszywe informacje do danych, będziemy mogli stosunkowo 

łatwo usnąć dodane przez niego błędy. Dotyczyć to będzie jednak jedynie danych 

całościowych, a nie pojedynczych wartości. Te, mimo że będą zapisane bezpośred-

nio, nie będą wiarygodne dzięki wprowadzonemu do danych szumowi.

Niech żyje matematyka, obrońca naszej prywatności w tych niespokojnych czasach!

ZDJĘCIA: 
apple.com
fotolia.com
str. 20 © Gajus
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GDY JUŻ BĘDĘ  
PRODUKTYWNY
ARTUR JOPEK
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Otaczający nas świat każe nam być produktywnymi, szybkimi i wydajnymi. Fascynuje 

nas ta wizja, bo któż by nie chciał być lepszym i szybszym, a dodatkowo mieć więcej 

chwil dla siebie. Ruszamy więc w poszukiwanie odpowiednich narzędzi, które 

dopasują się do naszego stylu życia, i planujemy zmiany. Jednak często zaczyna-

my wdrażanie różnych metod produktywności od pytania „jak? ” zamiast „po co?”. 

To tylko powoduje, że stajemy się niewolnikami programu do organizacji nasze-

go życia i bezwładnie odznaczamy kolejne „taski”. Sprowadza się to do tego, że tak 

naprawdę dokładamy sobie tylko więcej obowiązków. Przede wszystkim musi-

my ustalić, jak będziemy wykorzystywać ten „zaoszczędzony” czas. Aby wiedzieć,  

po co to wszystko robimy i czemu ma to służyć. A czas, jak powszechnie wiadomo, 

to pieniądz. Pieniądz, którego nie odłożymy na lokatę. Musimy go spożytkować  

tu i teraz. Na co? Poniżej kilka krótkich propozycji.

Rodzina, przyjaciele, znajomi
Zadbajmy o więzi z naszymi bliskimi. Przez szalony pęd życia tracimy z nimi kontakt. 

Mimo że są obok i wystarczy kilka minut, by z nimi porozmawiać, nam ciągle braku-

je czasu. Kto wie, czy otaczający nas postęp nie doprowadzi niedługo do zaniku 

mowy. Nie tłumaczmy się więc milionem zajęć na głowie, a na końcu zmęczeniem. 

Niech spotkania z najbliższymi nie staną się bezdusznym zadaniem do wykona-

nia w naszych przypomnieniach. Nie będę oryginalny, cytując ks. Twardowskiego,  

ale nic tu lepiej nie pasuje. „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
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Kultura 
Cieszymy się z  wszechobecnego dostępu do kultury w  Internecie, ale nic tak 

nie działa na wyobraźnię jak rzeczywisty i bardzo intymny kontakt z kulturą.  

Może warto wyrwać się z pęt seriali i ruszyć w miasto. Odwiedzić muzeum, teatr, 

galerię sztuki. Wybrać się na koncert zespołu, którego jeszcze nie znamy. Jest tyle 

możliwości. Zawalczmy o chwilę na tę odrobinę przyjemności. Pobudzajmy nasze 

zmysły i twórzmy pokłady dla kreatywności. 

Wiedza
Uczymy się całe życie i chyba już nam to weszło w DNA. Tylko nieliczni nastawiają 

się na wykonywanie jednego zawodu. To bardzo nierozsądne, gdyż oprócz postępu, 

który dokonuje przetasowań na rynku pracy, coraz częściej dotyka nas wypalenie 

zawodowe. Bywa ono pokłosiem nadmiernej eksploatacji „materiału ludzkiego” 

i już nie zawsze pomaga zmiana pracodawcy czy nawet całej branży. Warto więc 

rozszerzać swoje horyzonty i zdywersyfikować swoją wiedzę. Tym bardziej teraz, 

gdy łatwo ją dzięki Internetowi zdobywać. Nigdy nie wiadomo, kiedy pewne umie-

jętności mogą się okazać pomocne.
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Ruch
Wiadomo nie od dziś, że każda forma sportu i rekreacji w naszym życiu odbije  

się pozytywnie na naszym zdrowiu i kondycji psychicznej. Nie musicie od razu treno-

wać do maratonu. Wystarczy godzina spaceru dziennie. W duchu produktywności 

polecam połączyć przyjemne z pożytecznym, zabrać ze sobą słuchawki i urucho-

mić Mac Podcast. Świetnie się go słucha w miłych „okolicznościach przyrody”. 

Hobby
Warto mieć w życiu jakąś pasję, coś, co pozwala nam odpocząć od codzienności.  

To dla niektórych wędkarstwo, zbieranie znaczków czy kolekcjonowanie starych samo-

chodów. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Grunt, żeby sprawiało nam to przyjemność. 

Jeśli jeszcze nie mamy żadnego hobby lub wydaje nam się, że nie mamy dodatkowych 

zainteresowań, to zadajmy sobie trochę trudu i spróbujmy je w sobie odnaleźć. Nigdy 

nie wiadomo, kiedy małe hobby przerodzi się w nasze źródło utrzymania.

O każdą sekundę naszego wolnego czasu konkuruje nieskończenie wiele propozy-

cji. Świadomie wykorzystujmy te chwile dla nas i nie nakładajmy sobie kolejnych 

obowiązków. Bądźmy panami swojego losu i określajmy sobie konkretne cele 

w kierunku, których zmierzamy. Róbmy wszystko, aby poza tworzeniem kolejnych 

zadań i odznaczaniem tych wykonanych znalazło się coś więcej.

Co prawda, nie ma w tym tekście nic odkrywczego, ale nie o odkrywanie tu chodzi, 

lecz o przypominanie. A korzystając z tematu przewodniego ubiegłego numeru 

naszego miesięcznika, warto sobie te święte prawdy utrwalić i o nich nie zapominać.

ZDJĘCIA: 
pixabay.com
fotolia.com
str. 24 © Gajus
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PIERWSZA  
INSTALACJA NA CZYSTO
JAROMIR KOPP
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Mogło do Was dotrzeć, że wzdrygam się przed każdą instalacją czystego systemu, 

„zerowaniem”, „restore” i innymi zachowaniami, jakie mi się kojarzą z użytkowa-

niem Windows. W zasadzie do początku stabilnych i używalnych wersji Mac OS X 

system tylko aktualizowałem. Jak to możliwe, gdy zmienia się dyski i komputery? 

Już wyjaśniam.

Za czasów „klasycznych” 
przenoszenie systemu z dysku na dysk było banalne. Po prostu kopiowało się 

pliki System, Finder i kilka teczek z dodatkami systemowymi na nowy dysk i już!  

Bez zaklęć w terminalu (bo go nie było), specjalnych narzędzi itp. Po prostu kopio-

wało się za pomocą Findera.

Po nastaniu systemów „dziesiątych” już nie było tak łatwo. Na dysku pojawiło się 

całe mnóstwo plików i teczek dobrze ukrytych przed użytkownikiem i zwykłe kopio-

wanie nie pozwalało przenieść systemu. Nawet skopiowanie wszystkich plików 

w terminalu zaklęciem „cp” się nie sprawdzało. Należało przenosić pliki z zacho-

waniem przywilejów dostępu. Przez wiele lat używałem do tego celu CCC (Carbon 

Copy Cloner). Jeżeli chciałem wymienić dysk w komputerze na nowy, to wkładałem 

go w obudowę zewnętrzną, podpinałem do komputera i uruchamiałem na nim CCC, 

a po skopiowaniu zamieniałem miejscami i już! Troszkę inaczej wyglądała sprawa, 
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gdy przenosiłem się na nowy komputer. Zazwyczaj gdy nie musiałem podnosić 

systemu do nowszej wersji z powodu zgodności ze sprzętem, to wprowadzałem 

komputer w „Target mode”, podpinałem kablem FireWire i znów odpalałem CCC. 

Proste.

Po takich zabiegach trzeba było czasem włączyć aktualizację i prawie zawsze odno-

wić konfigurację MySQL oraz ustawienia serwera WWW i PHP (tego wbudowanego 

w system), ale poza tym nie było prawie nigdy innych problemów. W 2006 roku, 

gdy nastał czas przesiadki na Intela, pierwszy raz nie mogłem skorzystać z trywial-

nego kopiowania (zgodność systemów), ale „Asystent migracji” spisał się dobrze 

i przeniósł wszystkie pliki, ustawienia, programy i resztę bałaganu. Kolejna więk-

sza przesiadka miała miejsce w 2013, gdy z MacBook 2007 przesiadałem się na Air,  

co wymuszało przeskok z Mac OS X 10.7 na 10.8. Sprawę załatwiła znów „migracja”. 

I tak z pomocą lub bez pomocy Time Machine (z niego zazwyczaj „migrowałem”) 

przenosiłem się na coraz to nowsze systemy gładko, bezstresowo i bez marnowania 

czasu na „ścielenie sobie gniazdka” na nowo.

Pokusa
Niestety skusiły mnie (jak co roku) pierwsze „bety” systemów. Z iOS 10 poradzi-

łem sobie z pewnymi problemami (przez nieuwagę), ale z powodzeniem. Najgorsze 

było wklepywanie haseł po przywróceniu danych z archiwum iCloud. Z macOS 

początkowo też wszystko wyglądało dobrze. Funkcja, która w praktyce najbardziej 

mnie ucieszyła i o której już pisałem: Dokumenty w iCloud Drive, działała jak na 

pierwszą betę nadzwyczaj dobrze. Najważniejsze programy „firm trzecich” pracu-

ją stabilnie, ale Wiadomości nie wysyłały iMessage, ani nie łączyły się z iPhone’em 

w celu wymiany SMS. Do tego beta Xcode 8 przerywała instalację skompilowa-

nej aplikacji na iPhone, z komunikatem „Kryptograficzny problem z podpisem 

aplikacji”. Po kilku nieudanych zabiegach postanowiłem przeinstalować system  

„na czysto” i zaimportować (zmigrować) wszystkie dane z Time Machine (jak już to 

mi się zdarzało). Niestety, po tym czasochłonnym zabiegu nadal nie było poprawy.

Raz na ponad 10 lat  
można przeinstalować system
Pomyślałem i zacząłem kalkulację. Najbardziej nie lubiłem konfiguracji serwera 

WWW, PHP i migracji MySQL, ale te funkcje w zasadzie nie są mi już bardzo przy-

datne, a w razie potrzeby mam system 10.11 na innym dysku zewnętrznym. Kopia 

systemu, dwie kopie Time Machine wydawały się dobrym zabezpieczeniem. Do tego 

pełna kopia moich dokumentów w iCloud (nowa funkcja macOS Sierra). Wziąłem 

głębszy oddech, uruchomiłem komputer z partycji ratunkowej i sformatowałem 

dysk. Czekały mnie dwie instalacje systemów. Najpierw „El Capitan” i dopiero  

na niego „Sierra”.
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Znów dokumenty w iCloud  
mnie mile zaskoczyły
Po pierwszej konfiguracji czystego systemu związanej z ustawieniami iCloud kompu-

ter uruchomił się z dziwnie znajomym bałaganem na biurku! Tak samo w teczce 

„Dokumenty” już pojawiły się moje pliki! iMessages zaczęło działać, komputer łączył 

się z iPhone’em, a ja mozolnie zacząłem mościć sobie gniazdko od nowa.

Miałem rację, instalowanie  
systemu na czysto to „czyste” zło!
Gdyby nie bardzo duża pomoc ze strony iCloud, które przywróciło większość moich 

haseł (resztę zaimportowałem z archiwum), kont internetowych i wszystkie doku-

menty, to teraz zamiast pisać ten artykuł, zostałbym drwalem lub pustelnikiem, 

a tak tylko klnę co jakiś czas, ale coraz mniej.

Oto co sprawiało najwięcej problemów
O ile „Pęk kluczy” bardzo dobrze zapamiętuje hasła www i większości aplikacji 

systemowych, to inne programy wymagały podania haseł na nowo. Na szczęście 

wymieniony „Pęk…” je podpowiadał. Konta internetowe (poczta, „socjale”, komunika-

tory) iCloud pamiętał, ale wiele z nich wymagało powtórnej (podwójnej) autoryzacji.

Musiałem skopiować lub zainstalować od nowa używane aplikacje. Pożytek z tego 

był taki, że pozbyłem się części z nich, których przeznaczenia nawet nie pamiętałem. 
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Niestety, znów trzeba było wygrzebywać kody licencyjne (nie wszystkie programy 

mam z MAS). Tu przy okazji licencje dodawałem sobie do zaszyfrowanej notatki, 

bo do tej pory trzymałem je w teczce „Ważne” w Mailu.

Przy okazji poczty
Dopiero kilka dni temu przeniosłem ostatnie konta z POP3 na IMAP, robiąc teczki 

archiwalne. Przypomnę, że mam w Mail korespondencję od 2003 roku. Na szczęście 

Mail z macOS 10.12 bez problemu zaimportował wybrane teczki poczty z archiwum 

Time Machine. Co chwila system zaskakiwał mnie dziwnym, nietypowym wyglą-

dem okien, komunikatów czy kontrolek. Np. choć na „Biurku” pojawiły się dzięki 

iCloud Drive moje dokumenty tam umieszczone, to brakowało dysków! Jak można 

nie mieć ikonek dysków na „Biurku”? Okazało się, że w nowych systemach trzeba to 

włączyć! I tak co chwilę musiałem grzebać w różnych ustawieniach systemowych 

i Findera. To samo z aplikacjami. Mogłem przenieść przynajmniej część ustawień 

z teczki preferencji ręcznie, ale jak już rzuciłem się na tak głęboką wodę, to usiło-

wałem dotrzeć do brzegu samodzielnie. I jeszcze instalacja dodatków do preferencji 

systemowych jak Printopia.

Na koniec została zabawa z drukarkami. Straciłem ponad godzinę, bo system (beta) 

nie potrafił pobrać sterowników do moich drukarek HP. Znów uratowało mnie 

archiwum z poprzedniego systemu. Teczkę ze sterownikami drukarek HP ręcz-

nie wygrzebałem z systemowej „Biblioteki” i przeniosłem do nowego systemu. 

Zadziałało. Teraz jeszcze pozostał do rozwiązania problem z iTunes i iPhone’em 

(iPhone twierdzi, że jest zsynchronizowany z inną biblioteką), ale to może poczekać.

A! Na koniec ciekawostka. W macOS 10.12 Sierra „Gatekeeper” w ustawieniach 

„Ochrona i prywatność” nie ma opcji „dopuszczaj z dowolnego źródła”. Opcja ta po 

aktualizacji z 10.11 u mnie była włączona i pojawiała się na liście. Teraz zniknęła,  

ale i na to jest sposób.

Wnioski
Niełatwo mi porównać, czy po takim posadzeniu na czysto system działa szybciej, 

raczej nie lub niezauważalnie. Przybyło sporo wolnego miejsca, ale to też zasługa 

„Dokumentów w iCloud” i inteligentnego zarządzania dyskiem w macOS 10.12 oraz 

pozbycia się kilku programów. Jak na pierwszą betę, wszystko działa nadzwyczaj 

stabilnie, znacznie lepiej niż w poprzednich betach. Jednak współczuję wszystkim, 

którzy zabieg instalacji na czysto robią często (i bez powodu zazwyczaj). To bardzo 

złe przyzwyczajenie z Windows. MacOS jest tak pomyślany, że nawet wyjątkowi 

grzebacze (jak ja) łatwo go nie popsują, o czym świadczy mój system przenoszony 

i aktualizowany gdzieś od 2003 roku bez instalacji na czysto. O czymś takim użyt-

kownicy „Windowsów” mogą tylko pomarzyć.

ZDJĘCIA:
fotolia.com
str. 32 ©timkaekler
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Nadchodzą wakacje. Oczywiście ten okres nie sprzyja spędzaniu czasu przed kompu-

terem. Jeśli jednak mamy laptopa wraz z emulatorem Amigi, w wolnej chwili warto 

zagrać w kilka gier. Tytuły te, mimo upływu czasu, dalej zapewniają wspaniałą 

rozrywkę.

Wiele lat temu, 
nawet podczas świetnej pogody miałem więcej czasu, by prowadzić wspaniałe bitwy 

lub zarządzać ogromnym przedsiębiorstwem. Postanowiłem więc odszukać gry, 

które dawały mi takie możliwości. Moje propozycje zdecydowanie odbiegać będą od 

wyników Google, zwróconych na zapytanie: najlepsze gry na Amigę. Niektóre z nich, 

niekiedy nie posiadają bezpośredniej kontynuacji w czasach nam współczesnych. 

Niestety wiele innych, ulubionych gier musiałem pominąć, wybierając do zaprezen-

towania Wam dziewięć pozycji. Zaczynamy!

Dune II: The Battle For Arrakis
Gra legenda. Twórcy Westwood Studios tytułem tym stworzyli gatunek gier strate-

gii czasu rzeczywistego — Real Time Strategy (RTS). Dune II inspiruje się klimatem 

kultowej powieści Franka Herberta — Diuna. Rozgrywkę rozpoczynamy od wybo-

ru jednego z trzech rodów. Celem gry jest zdobycie absolutnej dominacji zarówno 

w zbiorze tzw. przyprawy, ekonomii oraz sile militarnej. Wszystko to zawarte jest 

w klimatycznej oprawie graficznej, wraz z rozbudowanymi opisami i historią. Dune 

II to pełnokrwisty RTS.

Super Skidmarks
Wyścigówka w rzucie izometrycznym. W grze może uczestniczyć wielu graczy 

(zarówno lokalnie, jak i przez modem!). Cała rozgrywka nastawiona jest na prostą, 

aczkolwiek wciągającą zabawę. Mechanika i fizyka gry nie jest realistyczna, jednak 

właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Dodając do tego bogactwo torów i ilość pojazdów, 

jak np. samochody z przyczepami kempingowymi, czy możliwość poprowadzenia 

krowy (!), mamy gwarantowany uśmiech na twarzy.
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B-17 Flying Fortress
Jeden z ciekawszych symulatorów z jakimi miałem okazję się zapoznać. Wydany 

przez kultowe MicroProse, zdecydowanie zachęca nietuzinkowym podejściem  

do samej rozgrywki. Do naszej dyspozycji oddana zostaje latająca forteca! Świetna, 

rysowana grafika, a podczas lotu doskonała wektorowa symulacja. Scenariusz  

to jednak nie tylko latanie. B-17 to duży samolot, a my możemy obsadzić każde jego 

stanowisko. Gra umożliwia więc samo strzelanie do bandytów, a bombardowanie 

tych złych stoi na równi z samym pilotowaniem ogromnego samolotu. 

Detroit
Nad tą grą spędziłem wiele godzin. Pewnie był to jeden z powodów do kupna Amigi. 

Tytuł ten to wyjątkowy symulator ekonomiczny. Dlaczego? Poza aspektem czysto 

managerskim trzeba projektować i produkować poszczególne modele samocho-

dów, odpowiednio budować i kierować działem rozwoju, wdrażać nowe technologie 

oraz dbać o zespół inżynierów i mechaników. Gra jest bardzo zaawansowana i spra-

wi ogromną frajdę maniakom automobili. Rozgrywka rozpoczyna się na początku  

XX wieku, w dowolnym miejscu na ziemi, a celem oczywiście jest zbudowanie 

potężnej marki motoryzacyjnej.
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Giełda Światowa
Polacy nie gęsi i niejedną grę na Amigę wydali. Giełda Światowa to kolejny symulator 

ekonomiczny, gdzie handluje się towarami na całym świecie. Za produkt odpo-

wiada jedno z lepszych polskich wydawnictw tamtego okresu — Twin Spark Soft.  

To wszystko powiązane jest z transportem, cenami, cłami, bankami czy podatkami. 

Gra nie powala grafiką, jednak dostarcza sporej porcji zabawy. Jest bogata w staty-

styki, prosta w obsłudze i pozwala zapoznać się z biznesem na światową skalę.

Slam Tilt
Amiga od zawsze znana była z swoich możliwości w zakresie scrolling grafiki. Wraz 

z możliwościami rewolucyjnych układów graficznych kategoria gier typu pinball, 

czyli fliperów na ekranie komputera mogła nabrać jak najbardziej realistycznych 

kształtów. Slam Tilt, w tego typu produkcjach to dzieło ostateczne. Wydawca, studio: 

21st Century jak zawsze pokazało klasą. Gra nie dość, iż wciągająca, to po prostu 

jest piękna. Do dyspozycji gracza udostępniono cztery stoły, które kryją w sobie 

zestaw minigier. Slam Tilt była rewolucją na długie lata. Produkcja udowodniła,  

iż w pewnych kwestiach Amiga wciąż była nie do pokonania.

Foundation (seria gier) 
Ta gra lub cała seria była jedną z  większych nowości na Amidze. Twórcy 

pokazali graczom (oraz konkurencji), że da się zrobić świetną strate-

gię z  grafiką w  wysokiej rozdzielczości oraz muzyką odgrywaną wprost 

z napędu CD. To było naprawdę coś. Szczególnie iż rozgrywka przypomina kultowych  

The Settlers, a oprawa naprawdę mogła konkurować z produkcjami na peceta. Zresztą 

m.in. ta właśnie gra zapoczątkowała (co prawda, na krótko) wyścig zbrojeń na posia-

danie najszybszej i najbardziej rozbudowanej Amigi.

Alien Breed 3D II: The Killing Grounds
Pamiętacie, jak ID Software twierdziło, iż Dooma na Amigę nie da się stworzyć? 

Pomińmy to, iż w końcu amigowcy udowodnili, jak ID mocno się myliło. W między-

czasie jednak powstało wiele świetnych First Person Shooter (FPS) na mocne Amigi. 

Jednym z nich jest właśnie, mroczny, przerażający oraz piekielnie trudny Alien Breed 

3D II. Gra posiada świetną grafikę 3D, doskonały przestrzenny dźwięk, który w ciem-

nym pokoju, w sytuacjach stresujących niejednemu graczowi napędził ogromnego 

stracha. Tytuł nie mógł być zły, gdyż cała seria Alien Breed (strzelanki 2D) była prze-

bojem, za którym stał słynny Team 17.
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Worms
Właśnie, skoro mowa o Team 17, nie da się nie wspomnieć Worms. To właśnie dzię-

ki Amidze miliony osób mogły grać w tę rewolucyjną grę, która łączyła elementy 

zręcznościowe ze strategicznymi. Robaki okazały się takim sukcesem, iż wydawca 

zdecydował się przenieść je na inne platformy. Kto nie grał w Worms? Natomiast 

jeśli ktoś grał w bardziej „nowoczesne” trójwymiarowe wersje, zdecydowanie powi-

nien pograć w tradycyjne dwuwymiarowe Worms lub Worms: The Director’s Cut. 

Cała esencja tego typu gier zawarta jest właśnie w rzucie płaskim. W trybie dla wielu 

graczy zabawa jest jeszcze lepsza. Planowanie maksymalizacji zniszczeń po stronie 

przeciwnej dostarcza ogromną dawkę zabawy i emocji. Wszystko to okraszone jest 

świetnym humorem, zarówno w oprawie graficznej, jak i dźwiękowej.

Jak wczesnej wspomniałem, to tylko część amigowej historii w dziedzinie gier 

video. Wymienione tu pozycje to jedne z  ciekawszych, szczególnie dla mnie.  

By opisać, choćby zgrubnie, dobre tytuły z platformy Amiga, trzeba by temu poświę-

cić co najmniej cały numer Mój Mac Magazyn. Na początek jednak warto spróbować 

którejś z wyżej opisanych pozycji. Kolejnym krokiem może być odwiedzenie jednej 

z największych stron o grach na Amigę, to jest portalu: Hall Of Light. Z niego też zapo-

życzyłem zrzuty ekranu z poszczególnych gier. Dla dociekliwych czytelników może 

to być nieoceniona strona w znajdowaniu perełek czy budowaniu swojej kolekcji 

retro. Znajdziemy tam zarówno opisy gier, jak i ich grafiki, skany pudełek, testy czy 

instrukcje do wybranych pozycji.

http://hol.abime.net
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23 czerwca we wrocławskim klubie Proza odbyła się druga edycja LET SWIFT — Developers 
Meet-up. Na imprezie w miłej atmosferze spotkało się niemal 100 developerów i osób 

zainteresowanych programowaniem w nowym języku Apple. Organizatorzy przy-

gotowali trzy prezentacje:

1. Michał Pyrka „iOS Development Tips and Tricks: Jak nie dać się zwariować”

2. Łukasz Mróz „Elastyczny networking w Swifcie”

3. Oktawian Chojnacki „SmallTalk about Swift”

Zebrani uczestniczyli bardzo aktywnie zarówno podczas prezentacji, jak i rozmów 

w luźnych grupach po prelekcjach. Dla wielu była to okazja wyjścia zza klawiatury 

i poznania nowych osób ogarniętych podobną pasją. Na spotkaniu oczywiście nie 

mogło zabraknąć napojów orzeźwiających i tradycyjnej pizzy, które umilały prze-

rwy w wykładach.

Jako że Mój Mac Magazyn został oficjalnie partnerem medialnym cyklu spotkań, 

uczestniczyło w nim, aż trzech naszych redaktorów. Spotkali się: Sebastian Szwarc, 

Jaromir Kopp i Remek Rychlewski. Dwóch ostatnich przedstawi Wam swoje wraże-

nia zebrane na gorąco po LET SWIFT.

Remek Rychlewski: Jaromirze, mamy za sobą bardzo udane, moim zdaniem, spotka-

nie. Goście dopisali, a i organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Przedstawiona 

tematyka była dość szeroka. Która więc prezentacja podobała Ci się najbardziej?



42OPINIE

Jaromir Kopp: Choć mam wieloletnie doświadczenie w programowaniu i wiele autor-

skich aplikacji w App Store, to najbardziej podobała mi się ostatnia prezentacja, 

przedstawiająca długą drogę do powstania języka Swift. Prelegent opowiadał o projek-

tach i wizjach, jakie stały u podstaw wielu projektów zrealizowanych w Apple, w tym 

języków Obj-C i Swift.

RR: Zdecydowanie tak. Ostatnia prezentacja poza tym, że była bardzo przystępna, 

była najbardziej profesjonalnie poprowadzona. W dodatku traktowała nieco o czymś, 

co mnie bardzo interesuje, czyli o początkach informatyki. Jedyne, czego według 

mnie w niej zabrakło, to wspomnienie o „The Mother of All Demos” — prezentacji 

Douglasa Engelbarta z 1968 r. Do tego prowadzący Oktawian otrzymał duże wspar-

cie ze strony swojego syna Alana. Co wywołało gromkie oklaski od publiczności. 

Ale chyba dobrze, że prezentacje były różne, jeśli chodzi o stopień skomplikowania. 

Każdy z zebranych niezależnie od poziomu wtajemniczenia mógł znaleźć coś dla 

siebie.

JK: „Matki wszystkich dem” zabrakło, moim zdaniem, bo Oktawian chciał się skoncen-

trować na efektach idei wymyślonych przez Alana Kaya. Z wcześniejszych prelekcji, 

choć jestem tylko programistą półprofesjonalistą i do tego „solistą” (nie pracuję 

w zespołach), też coś wyciągnąłem. Zwłaszcza z pierwszej o skrótach w Xcode oraz 

o debugowaniu. Większości z tych ułatwień nie znałem, a przydadzą mi się w mojej 

praktyce. Druga prelekcja była o zagadnieniach, jakie mogą mi się przydać, jeśli nie 

niebawem, to w dalszej przyszłości, dlatego zapamiętałem sobie, gdzie szukać pomocy.
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Jednak zwróć uwagę, Remek, że zdecydowana większość obecnych na spotkaniu 

LET SWIFT prezentowała wyższy poziom znajomości tematu niż Ty czy ja. To też 

bardzo ciekawe doświadczenie. Nie spodziewałem się, że we Wrocławiu, choć zwany 

jest „polską doliną krzemową”, jest tylu programistów zaangażowanych w platformy 

Apple i język Swift. Inna rzecz, że większość z nich pracuje w firmach lub wykonuje 

zlecenia. Znamienny jest też wiek przybyłych osób. Byliśmy (poza moim Tatą, który 

też zajrzał na LET SWIFT) najstarszą grupą na widowni. Wiek reszty uczestników 

oscylował moim zdaniem w okolicach 20—25 lat.

RR: Zgadzam się w Tobą w pełni. W tym towarzystwie byliśmy zdecydowanie dino-

zaurami. Drugą ciekawostką dla mnie była ilość przedstawicielek płci pięknej.  

Tak się niesłusznie zresztą utarło, że do informatyki nadają tylko faceci. A tu pań 

było relatywnie sporo, a co bardzo ciekawe, były naprawdę zaznajomione z przed-

stawianymi tematami.

Nie tylko z kronikarskiego obowiązku wypada więcej napisać o dwóch pierwszych 

prezentacjach. Były one, jak wspominaliśmy, bardziej technicznie. Pierwsza, poza 

skrótami z Xcode i metodami radzenia sobie na mniejszych ekranach, traktowa-

ła o możliwości zaawansowanego debugowania, co może przydać się szczególnie 

przy większych projektach, gdzie współpracuje więcej programistów lub przy 

„poprawianiu” kodu po kimś. Przedstawiono również framework Injection, pozwa-

lający na znaczne przyśpieszenie kompilacji przy drobnych zmianach w programie,  
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za pomocą „wstrzykiwania” kodu. Druga traktowała o frameworku Moya, który 

upraszcza testowanie i projektowanie aplikacji korzystających z usług sieciowych. 

Obie te prezentacje były bardzo technicznie, ale mimo to najwyraźniej pasowały 

zebranym, ponieważ zostały bardzo dobrze przyjęte. Podczas całego spotkania czuć 

było pozytywną energię, która wręcz kipiała z tych młodych osób.

JK: Liczba uczestników, ich zaangażowanie podczas prelekcji i duży entuzjazm 

podczas rozmów w przerwach i pod koniec spotkania świadczą o tym, że LET SWIFT 
Meet-up jest „strzałem w dziesiątkę” i należą się wielkie brawa Tomaszowi Muterowi 

i całej ekipie „Droids on roids” za pomysł, wykonanie i wybór nowego języka Swift 

na temat przewodni tych cyklicznych spotkań. Jako patron medialny będziemy 

informować o wszelkich kolejnych działaniach (następny LET SWIFT planowany 

jest po wakacjach) i z chęcią w nich uczestniczyć.

Oficjalny profil imprezy: LET SWIFT Wrocław

https://www.facebook.com/letswiftwroclaw/? fref=ts
https://www.facebook.com/letswiftwroclaw/? fref=ts
https://www.facebook.com/letswiftwroclaw/? fref=ts


45TESTY 45

ROZMOWA Z PROGRAMISTĄ 
TOMASZ WOJTKOWIAK
JAROMIR KOPP
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W tym gorącym pod wieloma względami okresie, a dla programistów piszących  

na platformy Apple szczególnie (właśnie odbyło się WWDC16) mam okazję rozmawiać 

z Tomaszem Wojtkowiakiem programistą, moderatorem na MyApple.pl, właścicie-

lem firmy Peritum.Net

Jaromir Kopp: Chyba poza programowaniem coś nas jeszcze łączy, bo dowiedziałem 

się, że gdy chciałeś zaplanować podróż, to sam napisałeś aplikację do tego celu 

i umieściłeś ją w App Store. Można powiedzieć, obaj czasem wyznajemy zasadę 

„chcesz mieć coś zrobione dobrze, zrób to sam”. Jak wyglądała droga od pomysłu 

do umieszczenia w sklepie? Dużo czasu to zajęło? Czy zdążyłeś już sam skorzy-

stać ze swojego programu?

Tomasz Wojtkowiak: Moją pasją (jedną z wielu) są podróże. Jako że planuję je sam, 

od przelotów, poprzez noclegi po zwiedzanie, to brakowało mi aplikacji, która  

to wszystko połączy. Expedition Planner na początku był tylko aplikacją napisaną dla 

mnie, bez umieszczania w App Store. Pomyślałem sobie jednak, że może ktoś jesz-

cze ma takie potrzeby i po drobnym doszlifowaniu aplikacja trafiła do App Store.

Samo napisanie aplikacji było procesem rozłożonym w czasie, właśnie z uwagi na 

to, że pewne jej elementy powstawały w miarę potrzeb. Doszlifowanie i umiesz-

czenie w AS to kwestia tygodnia.Oczywiście z aplikacji korzystam sam, pomogła  

mi choćby w zeszłorocznej wyprawie do Japonii.

https://itunes.apple.com/us/app/expedition-planner/id1087346015?ls=1&mt=8
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JK: Przeglądając Twoją stronę, widziałem aplikacje umieszczone w sklepie Apple 

już w 2013 roku. Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z programowaniem na platfor-

my Apple?

TW: Może ciężko w to uwierzyć, ale pierwszy program na Mac OS (nie OS X) napisa-

łem w 1997 roku. Wtedy w firmie, w której pracowałem, powstał pomysł portowania 

aplikacji na ten system.

Wtedy też zaczęła się moja przygoda z Makami, choć po odejściu z wcześniej wspo-

mnianej firmy przerwałem programowanie na tę platformę na wiele lat.

Jednakże prawie cały czas byłem użytkownikiem Mac OS i OSX i po wejściu iOS 

zacząłem przymierzać się do tworzenia własnych aplikacji. Pierwsza zadebiutowała 

w AppStore we wrześniu 2009. Kolejna, rozwijany do dziś Project Planner w grud-

niu 2009. Potem było już z górki.

JK: Piszesz na iOS oraz macOS. Co było pierwsze? Na co Ci się programuje łatwiej?

TW: Na to pytanie też niełatwo odpowiedzieć. Jest inaczej. Systemy mobilne  

nakładają wiele ograniczeń, które z jednej strony są utrudnieniem, z drugiej wiele 

rzeczy upraszczają.

JK: Czy wcześniej już programowałeś na inne platformy? Jesteś samoukiem?

TW: Jestem programistą z wykształcenia, absolwentem Politechniki Poznańskiej. 

Pracuję w  zawodzie od 1997 i  większość zawodowego życia programowałem  

na Windows, choć poza wspomnianym wcześniej systemem Mac OS miałem też 

przygody z programowaniem na urządzenia embeded.

JK: Wielu programistów iOS zainteresowało się produktami Apple, dopiero gdy 

zwietrzyło dobry interes w programowaniu dla iOS. A jak było w twoim przypadku?

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-8/windows-to-go-faq
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-8/windows-to-go-faq
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TW: Tak jak mówiłem, użytkownikiem Apple jestem od lat. Nie da się jednak ukryć, 

że to iOS spowodował, że przestałem używać maka jako zwykły użytkownik i zaczą-

łem na nim poważnie programować. Możliwości, jakie otwarło Apple dzięki App 

Store, spowodowały, że zaniechałem rozwijania wcześniej tworzonych aplikacji na 

Windows (moja firma Peritum.Net http://peritum.net istnieje od 2004 roku) i skupi-

łem się na iOS i OSX.

JK: Czy poza wydawaniem własnych produkcji zajmujesz się czymś jeszcze?

TW: Zdarza się mi wykonywać prace na zlecenie, zarówno tworząc aplikacje,  

jak i współpracując w zespołach je tworzących.

JK: Co sądzisz o Swift? Czy już zacząłeś używać go intensywnie, czy masz jakieś 

obawy?

TW: Na razie jestem sceptycznym obserwatorem. Swift z pewnością jest ciekawym 

projektem, ale jest ciągle w fazie rozwoju i moim zdaniem nie jest gotowy do użycia 

jako baza do tworzenia aplikacji, które będą rozwijane latami.

Do tego mam obawę, że może skończyć jak wiele innych pomysłów Apple, na śmiet-

niku historii wspominany przez grupkę zapaleńców. Objective C, które jest językiem 

systemu OSX/iOS to nie grozi, więc na razie skupiam się na nim.

JK: A jak Twoje wrażenia po WWDC 2016?

TW: Na początek muszę przyznać, że to pierwsze WWDC od dłuższego czasu, które-

go nie śledziłem na żywo. Nie spodziewałem się, aby Apple zaprezentowało coś 

porywającego i WWDC przegrało z transmisją z EURO 2016. Tak jak się spodzie-

wałem, zaprezentowane zmiany nie są rewolucją, ale zwykłą ewolucją systemów. 

Kolejne wersje OS X (teraz już macOS — powrót do starej nazwy, choć inaczej 
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pisanej), iOS i watchOS przynoszą trochę nowości, ale w większości nie będą one 

dla mnie interesujące. Co mi po Siri w macOS, skoro ta nadal nie porozumiewa się 

w języku polskim, opcja przechowywania w chmurze mogłaby być przełomem, 

ale w 2010 roku, do tego niestety w naszych warunkach wypychanie dużych ilości 

danych do chmury może być problemem z uwagi na kiepskie łącza (dość powiedzieć,  

że mieszkając w Poznaniu, mam łącze 10 Mb/Mb, które zapina się na 8 Mb/768 Kb 

i to jest maksimum tego, co oferują lokalni operatorzy na moim osiedlu). Dlatego też 

dla mnie najciekawszymi nowościami okazały się te skierowane do deweloperów: 

otwarcie Siri dla programistów oraz Search Ads, czyli możliwość reklamowania 

własnych aplikacji w wynikach wyszukiwań. Interesująco zapowiada się również 

nowy system plików APFS, który na razie będzie dostępny tylko dla deweloperów, 

ale może w końcu rozwiązać problem kiepskiej obsługi dysków SSD przez HFS+.

JK: Na koniec zapytam z ciekawości, jakiego sprzętu używasz do programowania 

i pracy?

TW: Nic rewelacyjnego. Moim podstawowym komputerem jest stary iMac 2009  

(27˝ i7), który jest tylko doposażony w 20 GB RAM i SSD oraz dodatkowy monitor. 

Na potrzeby pracy poza firmą używam MacBooka Air 11˝ z 2011 roku, którego główną 

zaletą jest dla mnie niska masa, co przydaje się, gdy ma się go w plecaku z osprzę-

tem fotograficznym. Dodatkowo mam trochę urządzeń z iOS, tvOS etc., które służą 

jako środowiska testowe.

JK: Dziękuję za rozmowę!
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Dwupasmowy
Router LTE

Internet LTE 
 w Twoim domu!

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

Router LTE TP-LINK. Włączasz • Działasz.

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

MR200

http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-4691_Archer-MR200.html
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WYWIAD  
Z WOJCIECHEM JABCZYŃSKIM
— RZECZNIKIEM ORANGE POLSKA
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Wolny czas to jedna z najcenniejszych rzeczy, jakie posiadamy. Chwytamy ją łapczy-

wie i staramy się wykorzystać jak najlepiej. Odpoczywamy przed telewizorem, 

z książką w ręku lub zwiedzając ciekawe miejsca. Niektórzy z nas mają wyjątkowe 

pasje i próbują zdobywać coraz wyższe szczyty — dosłownie i w przenośni. Pomysł 

na tę rozmowę zrodził się w mojej głowie, gdy obserwowałem na Facebooku niesa-

mowite zdjęcia Wojtka Jabczyńskiego ze zdobywania Elbrusu, najwyższego szczytu 

na Kaukazie. Chciałbym tam być — pomyślałem. Jednak nie zdawałem sobie spra-

wy, ile wysiłku potrzeba, aby stanąć na wysokości 5642 m n.p.m.

Przemysław Marczyński: Jak wysoko w góry trzeba dotrzeć, aby uciec od zgiełku pracy 

w korporacji?

Wojciech Jabczyński: Nie trzeba być wysoko i daleko, żeby zapomnieć o pracy. W Tatrach 

jest wiele pięknych miejsc, do których nie musimy się wspinać wiele godzin. 

PM: W którym momencie zamiłowanie do wspinaczki zmienia się z pasji w narko-

tyk, sprawiający, że chcemy zdobywać coraz to nowe szczyty? 

WJ: Nie wiem, to jeszcze przede mną.

PM: Mówisz, że wspinaczka nie jest jeszcze „narkotykiem”, ale niskie góry już Ci 

nie wystarczają. Bacznie obserwowałem Twoją wyprawę na Elbrus i powiem  
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Ci szczerze: marzyłem, aby udać się tam razem z Tobą. Jedno pytanie mnie dręczy-

ło — ile trwa przygotowanie do takiej wyprawy?

WJ: Do Elbrusu przygotowywałem się 9 miesięcy. Chodziło mi przede wszystkim 

o lepszą kondycję. To oznaczało dziesiątki godzin na CrossFit, przebiegnięte setki 

kilometrów i parę szczytów zdobytych w Tatrach. 

PM: Sprawność fizyczna to jednak nie wszystko. Gromadząc ekwipunek do wyjścia 

w góry, zawsze dba się o zminimalizowanie wagi plecaka, a jednocześnie zabiera 

się najważniejsze rzeczy. Jaką część bagażu stanowi elektronika? 

WJ: Niewielką. W moim przypadku to iPhone i górski zegarek z GPS. No, może jesz-

cze powerbank, jeśli planuje się kilka dni chodzenia i nie będzie dostępu do prądu. 

Dawno porzuciłem myśl o dźwiganiu aparatu fotograficznego. Nie polecam też 

urządzeń takich jak powerbanki z bateriami słonecznymi, urządzenia mierzące puls 

czy ciśnienie.

PM: Trudno jest mi sobie wyobrazić, że zwykły telefon może przetrwać trudy 

zdobywania pięciotysięcznika. Czy smartfon, jaki ze sobą zabierasz na podbój gór, 

jest jakimś specjalistycznym urządzeniem? 

WJ: Miałem ze sobą iPhone’a 6 Plus, ale nasz międzynarodowy przewodnik IVBV 

zabrał więcej urządzeń m.in. dodatkowy GPS i „bardziej odporny na pogodę” telefon. 
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Dlatego ja mogłem sobie pozwolić na mniej dźwigania. Przyznam jednak, że iPhone 

nie lubi mrozu i zimnego wiatru. Wystawiony na taką pogodę na więcej niż kilkana-

ście minut wyłącza się. Dlatego nosiłem go „za pazuchą” i nie eksponowałem długo 

na silnym mrozie. 

PM: Jak radziliście sobie z dostępem do elektryczności na wysokości 5642 m n.p.m.? 

WJ: Nie radziliśmy sobie, bo na tej wysokości nie ma elektryczności. Prąd kończył 

się w schronisku na wysokości 3900 m n.p.m.

PM: Obserwując Twoją ostatnią wyprawę w mediach społecznościowych i podzi-

wiając zdjęcia, zastanawiałem się też analitycznie, czy na samym szczycie Elbrusu 

jest zasięg sieci komórkowej. Czy technologia dotarła aż tak wysoko? Te fanta-

styczne zdjęcia jakoś przesyłałeś na Facebooka.

WJ: Nie pamiętam. Naprawdę! Byłem w stanie ekstremalnej i ekstatycznej rado-

ści, połączonej z ogromnym zmęczeniem, deficytem tlenu i nie zwróciłem na to 

uwagi podczas fotografowania. Wszystkie zdjęcia i filmy wrzucałem już ze schro-

niska. Co ciekawe, skoro pytasz o naturę i technologię, było tam Wi-Fi, ale wody jak  

na lekarstwo. 

PM: Bazując na swoich doświadczeniach ze zdobywania szczytów, stwórz, proszę, 

subiektywny ranking 5 urządzeń, które powinniśmy mieć zawsze ze sobą podczas 

tak trudnych wypraw. 

WJ: Nie trzeba aż pięciu. Telefon, zegarek górski z GPS i ewentualnie dodatkowy 

GPS. Jeśli idziemy w kilku zespołach i tracimy ze sobą kontakt wzrokowy, warto 

mieć krótkofalówki. Moim zdaniem w góry powinniśmy zabierać absolutne mini-

mum sprzętu.

PM: Czy dziś zatem można sobie wyobrazić wspinaczkę bez zaawansowanej 

elektroniki?

WJ: Wyobrazić sobie można, ale po co ryzykować życie? Pogoda w górach potrafi 

zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonego wspinacza. Elektronika, zwłaszcza 

urządzenia do kontaktu i lokalizacji zapewniają większe bezpieczeństwo. Bez nich 

nie ruszyłbym się w góry, nawet niższe, jak Tatry czy Karkonosze. 



55WYWIAD

PM: Następny cel podróży to...

WJ: W połowie lipca trekking z plecakiem na szlaku z Landmannalaugar do Porsmork 

na Islandii. Prawie 60-kilometrowa trasa uznawana za jedną z najpiękniejszych  

na świecie. Jeśli chodzi o wysokie góry, to w przyszłym roku marzę o Andach i zdoby-

ciu szczytu o wysokości pomiędzy 6000 a 7000 m n.p.m. Tak wysoko w górach 

jeszcze nie byłem. 

PM: Ha, więc jednak zwiększasz dawkę... wysiłku. Po meczu na Euro wielu z nas 

bardzo polubiło Islandię. Podzielisz się widokami?

WJ: Islandia jest przepiękna i na pewno podzielę się tymi magicznymi krajobrazami. 

Zapraszam do śledzenia mnie w social media. 
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IOS NA WAKACJACH
REMEK RYCHLEWSKI 

http://twitter.com/rzog


Nadszedł taki czas w roku, że trudno jest nam skupić się na pracy. Gorąco leje się 

z nieba, a nasze myśli coraz chętniej odrywają się od pracy i wędrują w kierunku 

upragnionego wyjazdu urlopowego. Po całym roku pracy należy nam się przecież 

odpoczynek. Ale jak przystało na zdeklarowanego geeka, odpoczynek nawet na 

łonie natury musi się wiązać z technologią. Szczęśliwie praktyczne wszystkie nasze 

potrzeby kontaktu ze światem załatwia system iOS. W poniższym artykule posta-

ram się przypomnieć, o czym należy pamiętać przed wyjazdem i w jego trakcie,  

aby technologia stała się naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem.

Pakujemy walizki
Wielu z nas w obawie przed tym, że zapomną czegoś ważnego, tworzy przy okazji 

każdego wyjazdu skomplikowane listy rzeczy, które chcą i potrzebują zabrać.  

Co roku pakujemy w zasadzie te same przedmioty, ale listę piszemy zwykle od nowa. 

Można zrobić to raz, a dobrze, tworząc listę w Evernote, Listastic, czy nawet wyko-

rzystać systemowe powiadomienia lub notatki?

Wszystko piękne,  
ale bez prądu się nie obejdzie
iPhone, iPod, iPad i każdy inny gadżet potrzebują zasilania. Mimo że producenci 

starają się co roku poprawić pracę urządzeń mobilnych na bateriach, cudów na 

razie nie widać. Jadąc na dłuższą wyprawę, trzeba pamiętać, aby zabrać ze sobą 

bank pamięci i koniecznie odpowiednią, a nawet nadmiarową ilość ładowarek 

i potrzebnych kabli. Osobiście preferuję krótkie, które nie plączą się w kieszeni.  
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Dobrym pomysłem jest zaopatrzenie się w  ładowarkę która ma kilka portów.  

Ale sprawdź ją przed wyjazdem z pełnym obciążeniem ponieważ część z nich nie 

jest w stanie temu sprostać. Jeśli zamierzasz dłużej pozostawiać poza zasięgiem 

sieci energetycznej, dobrym pomysłem jest też od razu po odłączeniu od ładowarki 

przełączenie iPhone czy iPad na tryb oszczędzania energii. Wyłączy to część funkcji 

systemowych, które i tak w znakomitej większości nie będą nam niezbędne podczas 

wycieczki, a tym samym pozwoli przetrwać znacząco dłużej.

Łączność. Halo, Ciociu,  
jak mnie słychać!?!
Czasy, kiedy dzwoniliśmy z poczty czy budki telefonicznej do bliskich, dawno minęły. 

Budki telefoniczne coraz szybciej odchodzą w zapomnienie. Rozmowy telefonicz-

ne nie są już jedynym potrzebnym na co dzień medium komunikacji ze światem. 

Podczas wyjazdów w mazurską głuszę czy inny koniec świata możemy znaleźć 

w miejscu poza zasięgiem naszej sieci GSM. Wyjazd zagraniczny natomiast często 

stanowi pułapkę roamingową. W obu tych przypadkach przydatny może okazać się 

zewnętrzny mobilny punkt dostępowy popularnie zwanym MiFi. Np. Opisywany 

w tym numerze Netgear AC810S. Będąc w Polsce, możemy umieścić w takim urzą-

dzeniu kartę SIM typu PrePaid operatora z najlepszym zasięgiem w danym punkcie. 
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Nie będzie to wymagało dużych nakładów finansowych. Startery kosztują po parę 

złotych, a i tak zawsze można zasięgnąć języka u gospodarzy. Warto też przejrzeć 

wakacyjne oferty operatorów i wybrać najlepszą dla nas opcję.

Co jednak zrobić za granicą? Na ratunek przychodzi strona prepaid-data-sim-card; 

warto ją przestudiować naprawdę dokładnie, ponieważ stanowi swoistą kopalnię 

informacji w zakresie sieci GSM w najróżniejszych zakątkach świata. W niektórych 

krajach zakup karty SIM jest o wiele trudniejszy niż w Polce, a operatorzy często 

wymagają ich rejestracji przed użyciem. Jeśli już mowa o kartach SIM i ich aktywa-

cji. Może być do tego potrzebny telefon. Warto więc w charakterze backupu zabrać 

ze sobą nieużywany telefon bez blokady SIM-lock. Może się on również przydać 

w przypadku awarii. Pamiętaj, by zabrać też przejściówki pozwalające korzystać 

z różnych wielkości kart SIM. Warto też przed wyjazdem zaopatrzyć się w numer 

VoIP i aplikację do obsługi dzwonienia przez internet, np. Softphone. Upraszczając 

sprawę: masz wirtualny numer telefonu, który działa przez internet. Czyli dzwo-

nisz z każdego zakątka świata ze swojego lokalnego np. polskiego numeru telefonu, 

korzystając z internetu. Można też użyć popularnego Skype. 

Ochrona. Zabezpieczenie fizyczne
Przede wszystkim należy pomyśleć o torbie, w której będzie mogła podróżować cała 

elektronika. Z doświadczenia wiem, że wygodniej i bezpieczniej jest trzymać cały 

sprzęt razem. Potrzebna jest do tego wygodna i najlepiej przystosowana dla naszego 

sprzętu torba lub plecak. Różnorodność takich akcesoriów jest niemal tak wielka jak 

nasza pomysłowość i każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

http://prepaid-data-sim-card.wikia.com
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Drugim ważnym aspektem jest zabezpieczenie samego iPhone’a i iPada. Nawet 

jeśli na co dzień nie używasz dodatkowych etui do swoich telefonów, warto pomy-

śleć, czy podczas wakacji, gdzie wody i piasku będzie pod dostatkiem, nie byłoby 

warto zaopatrzyć się w dodatkową ochronę. Połamany lub podtopiony telefon może 

skutecznie popsuć i utrudnić nam wypoczynek. A przecież nie po to jedziemy. 

Najlepszy aparat to taki, który masz przy sobie. Tak mówi 1000-letnie chińskie przy-

słowie.;) To prawda. iPhone robi naprawdę bardzo dobre zdjęcia. Nie będę się tu 

rozpisywał nad tym, bo sam należę do mniejszości i raczej taszczę ze sobą kilkana-

ście kilogramów szkła i stali w postaci lustrzanki z kompletem obiektywów. Jednak 

wiem, że często łatwiej sięgnąć do kieszeni, aby uchwycić chwilę, a nie bawić się 

w rozpakowywanie i skręcanie cennych zabawek. Jeśli mamy wątpliwości, że sam 

telefon nie wystarczy, można zaopatrzyć się w dodatkowy obiektyw typu OloClip 

lub nawet podłączany do iPhone aparat DxO ONE. Jeśli chcesz nagrywać filmy 

i uważasz, że telefony zbyt mało mogą, bo np. boisz się kontaktu z wodą, to znako-

micie sprawdzą się kamerki typu GoPro. Kompletni szaleńcy oczywiście zabiorą ze 

sobą Drony.

Jednak niezależnie, na co się zdecydujesz, musisz pomyśleć o tym, co stanie się ze 

zdjęciami, które zrobisz? Zgrasz je do chmury, na zewnętrzne nośniki lub do innego 

medium. Warto, aby nie pozostawały w pamięci urządzenia czy na karcie, ponieważ 

może Ci zabraknąć miejsca, aby uwieczniać późniejsze wspomnienia. Trzeba to więc 

przemyśleć przed wyjazdem.

Niech stanie się muzyka!
Warto przed spakowaniem walizek zastanowić się również, jak będziemy słuchali 

muzyki. Nie chodzi mi w tym wypadku o ballady z gitarą przy ognisku, ale o zwykłe 

popularne MP3. Głośnik BT wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, aby uprzyjem-

nić spotkania z przyjaciółmi. Błagam, tylko uważajcie z głośnością. Te urządzenia 

potrafią mieć naprawdę dużą moc, ale nie cały hotel czy camping musi podzielać 

Twoje gusta muzyczne. Jeśli zamierzasz odciąć się od otoczenia i zanurzyć w swojej 

ulubionej muzyce, nie zapomnij o dobrych i wygodnych słuchawkach. Sam nie 

wyobrażam sobie jakiejkolwiek podróży bez ulubionych podcastów i książek audio. 

Więc pomyśl również o umieszczeniu mediów, które Ci się mogą przydać, jeszcze 

przed wyjazdem w pamięci urządzeń. There’s an App for that

Aplikacje? Jasne! To podstawa.
Mapy Google — Zapisz fragment mapy, gdzie zamierzasz przebywać, jako mapę offli-

ne. To wielki plus, którego nie oferują mapy wbudowane.

Automapa, Tom Tom itp. — Mają mapy offline, więc będą działać nawet bez połączenia 

z siecią GSM. Zobacz, co oferują przed wyjazdem i kup wersję na tyle dni, na ile 

będzie Ci potrzebna. Jednak najpierw sprawdź, co oferują. Sam się kiedyś nadziałem 
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na znaną i popularną mapę, która w Grecji operowała jedynie tamtejszym alfabe-

tem. Każde wyszukanie było koszmarem, a mapa, choć dokładna i aktualna, była 

kompletnie bezużyteczna.

Westberg Pro, Weather Underground itp. — Nawet jeśli wychodzisz z założenia, że aby 

dowiedzieć się, jaka jest pogoda, wystarczy, że spojrzysz za okno i nie potrzebujesz 

do tego aplikacji, na wakacje zrób wyjątek. Pogoda jak kobieta zmienną jest.

1Password, Evernote — Zrób kopię swoich dokumentów, biletów, planów i wszystkiego 

innego, co Ci przyjdzie do głowy. To nic nie waży i jest bezpieczne. Użytkownicy legi-

tymujący się poziomem gadżeciarstwa Pro mogą i powinni również zapisać PDF-y 

z instrukcjami obsługi do swojego sprzętu. To, że nigdy nie przeczytałeś instrukcji 

od swojej lustrzanki i używasz jej od kilku lat, nie znaczy, że wiesz o niej wszyst-

ko, i może sącząc drinka z palemką, będziesz chciał zgłębić nieznane Ci wcześniej 

funkcje. 

VPN (Każdy) Jeśli jesteś na tyle odważny, że wybierasz się w rejony, gdzie prawa czło-

wieka nie są priorytetem dla rządzących, warto by zaopatrzyć się w program do 

tworzenia wirtualnej sieci prywatnej. Jest to w zasadzie temat na inny artykuł, więc 

jeśli jesteś zielony w tej kwestii, doucz się przez dopytanie znajomych lub doczytaj 

w którymś z kolejnych Mój Mac Magazyn.

Bezpieczeństwo
Nie stworzyłeś jeszcze Medical ID w swoim telefonie? To zrób to koniecznie i natych-

miast. Może to głupota, ale potrafi uratować życie. Koniecznie włącz blokadę kodem 

PIN w swoim telefonie i aktywuj funkcję Find my iPhone. To też trwa chwilę, a może 

pozwolić odnaleźć Ci zagubiony sprzęt. A może sam masz jakieś własne pomysły na 

usprawnienie wakacji technologią? Chętnie o tym usłyszę, zapraszam do kontaktu.
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Jedną z często niedocenianych funkcji iOS jest możliwość czasowego lub stałego 

udostępniania swojej pozycji innym. Wyobraźcie sobie, jak to może być przydatne 

na wakacjach, gdy grupa ludzi usiłuje się odnaleźć na plaży czy w obcym mieście.

Oczywiście „Find my friends” (Znajdź znajomych) nie jest tylko użyteczne podczas 

urlopów. Lista zastosowań jest ogromna. Możemy udostępniać swoje położenie, 

gdy wybieramy się do kogoś, aby wiedział, kiedy się nas spodziewać, sprawdzać, 

gdzie są nasi podopieczni, ograniczyć ilość telefonów z pytaniem „Kiedy będziesz 

w domu? ”, „Daleko jeszcze? ”. Jestem pewien, że każdy z nas znajdzie jakieś zasto-

sowanie w swoim życiu dla tej funkcji.

Po pierwsze: prywatność
Zanim przejdziemy do metod udostępniania pozycji, podkreślę: nikt bez naszej 

zgody nie może włączyć nam zdalnie funkcji śledzenia! Zawsze musimy zacząć 

udostępniać pozycję samemu lub wyrazić zgodę, gdy dostaniemy od kogoś proś-

bę o to. Nawet członkom chmury rodzinnej nie wysyłamy pozycji „automatycznie” 

(piszę o osobach „dorosłych”). Dodatkowo zawsze możemy sprawdzić komu i jak 

długo jeszcze, wysyłamy pozycję i w każdej chwili wyłączyć tę funkcję. Najpewniej 

jest do sprawdzać w Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji > Wyślij moje poło-

żenie. W każdej chwili możemy też zaprzestać wysyłania pozycji do wszystkich. Np. 

w „Znajdź moich znajomych” pukamy w „Ja” i jednym ruchem palca wyłączamy 
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„Udostępniaj moje położenie”. Taki sam przełącznik jest w wyżej wymienionych 

ustawieniach prywatności.

Kolejna interesująca opcja w tym ustawieniu to wybór urządzenia przypisanego do 

naszego konta, którego pozycja jest wysyłana. Wcale nie musi być to nasz iPhone. 

To ustawienie można zmieniać z dowolnego naszego iUstrojstwa lub iCloud.www. 

Nie będę podpowiadał, do czego może się to przydać.

Jedna funkcja wiele metod
Za pomocą aplikacji „Znajdź moich znajomych” możemy wysłać zaproszenia do 

„śledzenia” nas lub prośby o udostępnienie pozycji. Można wysłać zaproszenie 

grupowe i od razu określić czas, jak długo będziemy „się śledzić”. To bardzo przy-

datne właśnie podczas użytku wakacyjno—imprezowego. Udostępnianie wyłączy 

się automatycznie i nie musimy sobie zaprzątać tym głowy.

Inną, często szybszą metodą jest włączenie udostępniania pozycji za pomocą iMes-

sages (Wiadomości). Wystarczy, że w „dialogu” z osobą, której pozycję chcemy 

wysłać, wejdziemy w „Szczegóły” (i — info) i wybierzemy „Wysyłaj moje położenie” 

oraz określimy czas (godzina, do końca dnia, stale). Druga opcja „Wyślij moje poło-

żenie” przesyła do adresata tylko naszą obecną pozycję bez możliwości śledzenia, 

co również jest przydatne. Po puknięciu pozycja wyświetli się na mapie i pozwoli 

wyznaczyć trasę.
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Gdy już śledzimy
Udostępnianie naszej bieżącej pozycji i pokazywanie innych, to nie wszystkie możli-

wości aplikacji „Znajdź moich znajomych” i systemu iOS. Bardzo przydatne są 

powiadomienia o opuszczeniu lub przybyciu do danej lokalizacji. Gdy kogoś „śledzi-

my”, możemy ustawić „alarm”, gdy opuści np. swoją bieżącą lokalizację. Oczywiście 

pozycję aktywną przy powiadomieniu możemy wybrać dowolnie. Mogą to być 

zapisane adresy w kontaktach lub dowolne inne wyszukane w Mapach. Poza akcją 

(przybycie lub opuszczenie) określamy promień działania (od 100 m do nawet 

kilometrów). Z doświadczenia wiem, że funkcja powiadomienia przy opuszcze-

niu lokalizacji działa bardzo pewnie, ciut gorzej na razie działa powiadamianie 

o przybyciu, bo w ciągu paru lat zdarzyło się kilka razy, że nie dostałem (lub nie 

wysłałem) takiego powiadomienia.Tak samo możemy ustawić „alarmy” wysyłane, 

gdy my przybywamy lub opuszczamy jakieś miejsce. W „Znajdź…” pukamy na dole 

w „Ja” i tam dodajemy do listy osoby, które mają być poinformowane. Wybieramy 

lokalizację, promień i akcję (przybycie, opuszczenie). Jeżeli dana osoba nie używa 

jeszcze iPhone’a, to powiadomienie zostanie wysłane do niej mailem. Gdy nie mamy 

pod ręką urządzenia z iOS, aby podejrzeć pozycję śledzonych znajomych, wyłączyć 

udostępnianie swojej pozycji lub zmienić nasze urządzenie, które jest „śledzone”, 

możemy użyć serwisu iCloud.com.

Więcej informacji znajdziecie w dokumentacji dostępnej na stronie Apple:  „Informacje 
o aplikacji Znajdź moich znajomych”, do której przejrzenia gorąco zachęcam. Warto też 

samodzielnie przejrzeć funkcje „znajdowania znajomych”, bo nigdy nie wiemy, 

kiedy mogą się one nam nagle przydać.

https://support.apple.com/pl-pl/HT201493
https://support.apple.com/pl-pl/HT201493
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Po latach zapaści 
transport kolejowy w Polsce zaczyna odbijać się od dna. Co prawda, wiele pięknych 

połączeń kolejowych przestało istnieć, jednak jakość tych istniejących znacznie 

się poprawiła. Przynoszą też efekt „oddolne” działania organizacji i samorządów 

w celu reaktywowania zlikwidowanych połączeń lokalnych, a prędkość pociągów 

nawet regionalnych coraz częściej, na szlakach już wyremontowanych, przekracza 

150 km/h. Te ogólnie pozytywne zmiany powodują, że coraz więcej osób na krótsze 

i dłuższe dystanse wybiera podróż pociągiem.

Podróż z iPhone’em — planowanie
Już od lat internetowy rozkład jazdy pociągów działa bardzo dobrze. Jego wersję 

webową znajdziecie pod adresem rozkład-pkp.pl. Działa ona prawidłowo zarówno 

w przeglądarce komputerowej, jak i mobilnym Safari. Jednak na iPhonie zdecydo-

wanie wolę używać aplikacji dla iOS BilKom.

Najważniejszą funkcją BilKom jest wyszukiwanie połączeń (Rozkład jazdy) i to nie 

tylko od stacji do stacji. Możemy podać miejsce czy adres, z jakiego lub pod jaki 

chcemy dotrzeć, a program wybierze najbliższą stację, poda czas dojazdu samocho-

dem lub dojścia piechotą (zależnie od odległości do stacji). Połączenia wybierane 

są z uwzględnieniem przesiadek, więc jesteśmy zwolnieni ze skomplikowanego 

doboru trasy i zestawiania relacji.

Poza określeniem miejsca rozpoczęcia podróży i celu podajemy godzinę i dzień, kiedy 

chcemy rozpocząć jazdę lub dotrzeć do celu. Możemy włączyć tryb zaawansowanego 

http://rozklad-pkp.pl
https://itunes.apple.com/pl/app/bilkom/id529806476?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/bilkom/id529806476?l=pl&mt=8
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wyszukiwania, pukając w ikonkę w lewym górnym rogu ekranu. Pojawią się dodat-

kowe opcje, jak środki transportu, gdzie możemy np. ze względów ekonomicznych 

lub ideologicznych wyłączyć Pendolino lub odwrotnie — zrezygnować z kolei regio-

nalnych. Możemy wybrać minimalny czas przesiadki, pociągi z przewozem rowerów 

czy ułatwieniami dla niepełnosprawnych lub brak obowiązku rezerwacji.

Lista znalezionych połączeń zawiera informację o godzinie rozpoczęcia podróży, 

czasie trwania, godzinie dotarcia, ilości przesiadek i przewoźnikach. Po puknięciu 

w połączenie mamy szczegółowe informacje o pociągu (pociągach), czasie odjaz-

du, miejscu, gdzie wg rozkładu obecnie znajduje się skład (jeżeli jest już w drodze). 

Można również podejrzeć plan trasy na mapie i zapamiętać połączenie w kalendarzu.

Ekran „Lokalizacje” umożliwia znalezienie najbliższej stacji. Do dyspozycji mamy 

listę, mapę i  „poszerzoną rzeczywistość”, czyli poszukiwanie stacji z  pomocą  

aparatu i kompasu. W „Odjazdach” znajdziemy klasyczny rozkład jazdy wybranej 

stacji. Program dostarcza wielu informacji, działa sprawnie i chyba jedynymi jego 

wadami są: brak możliwości kupna biletu i konieczność połączenia z internetem. 

Nie zawsze też pokazuje opóźnienia pociągów.

Jeżeli chodzi o opóźnienia, to aktualne informacje, i to niezależnie od przewoźnika, 

znajdziemy na portalu Infopasazer.intercity.pl. Wystarczy wyszukać stację, aby dostać 

listę najbliższych pociągów z uwzględnieniem ich rzeczywistego czasu dojazdu na 

stację, godziny odjazdu i ewentualnego opóźnienia. Po kliknięciu w numer pociągu 

http://infopasazer.intercity.pl
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mamy szczegółową rozpiskę czasu przybycia i odjazdu na wszystkich stacjach 

relacji. Dla przystanków, do których pociąg jeszcze nie dojechał, podawany jest 

planowany czas. Jest to bardzo ważne, bo często pociągi nadrabiają opóźnienie 

podczas dalszej jazdy lub odwrotnie, a systemy kontroli ruchu mogą to przewidzieć.

Gdy podróż już zaplanowana
Wypada kupić bilet i czasem dokonać rezerwacji. Tu niestety mamy pewien bałagan. 

O ile w kasie możemy zakupić bilety od różnych przewoźników, a nawet u konduk-

tora (gdy wsiadamy na przystanku bez kas), mamy zazwyczaj większą ofertę (np. 

bilety strefowe—czasowe), to w internecie każdy operator kolejowy ma swój system 

sprzedaży, często bez kompletnej oferty. Jednak jeżeli kupujemy bilet okresowy czy 

na konkretną relację, zakup internetowy jest znacznie wygodniejszy i szybszy niż 

w kasie. Większość przewoźników ma swoje aplikacje z rozkładami jazdy i możli-

wością kupna biletu, ale są również systemy płatności mobilnych, gdzie w jednej 

aplikacji mamy całkiem pokaźny zbiór obsługiwanych operatorów. Jedną z takich 

aplikacji jest popularny SkyCash. Obsługuje on Intercity i wielu kolejowych opera-

torów regionalnych, w tym Regio. Niestety, jeżeli jedziemy z przesiadkami między 

połączeniami różnych przewoźników, musimy kupić kilka biletów. 

https://itunes.apple.com/pl/app/skycash/id320226186?l=pl&mt=8
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Bardzo interesująca, choć dość skomplikowana w obsłudze, jest aplikacja Kolei 
Dolnośląskich — kd-go. Polecam jej przetestowanie, nawet osobom spoza regionu.

Najczęściej zakupiony bilet dostajemy w  formie pliku pdf lub linku do strony 

z kodem QR. Kod QR jest również stosowany w aplikacji SkyCash i innych podob-

nych. Kontrolerzy bez większych problemów zawsze doczytywali te kody z ekranów 

moich iPhone’ów, ale przy dłuższych podróżach czasem dobrze jest mieć „kopię” 

papierową — wydruk.

Gdy już jedziemy
Do czego się iPad lub iPhone przydaje podczas jazdy pociągiem, każdy z nas wie. Mam 

znajomego, który na iPadzie podczas dojazdów na uczelnię napisał spory fragment 

projektu ustawy (przyjętej), ale można też oglądać filmy lub plotkować na „socja-

lach”. Jednak nie wiem, czy wiecie, że gdy w składzie jest wagon WARS-u możemy  

za pomocą aplikacji mWars zamówić posiłek. W programie mamy listę obsługiwanych 

składów z informacją, czy WARS jest czynny, menu i „koszyk”. Przy zamawianiu 

podajemy numer wagonu i miejsce. Nie miałem okazji do przetestowania, ale pomysł 

wydaje się interesujący.

Życzę miłej podróży!

https://itunes.apple.com/pl/app/kd-go!/id1049973451?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/kd-go!/id1049973451?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/skycash/id320226186?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/mwars/id891714404?l=pl&mt=8
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Obecnie zapewne nie tylko mnie trudno jest sobie wyobrazić podróżowanie bez 

smartfonu. Oprócz tysiąca niepotrzebnych funkcji, do których osobiście w trak-

cie wakacji zaliczam również połączenia telefoniczne, zapewnia nam on to coś, co 

sprawia, że jesteśmy gotowi pojechać dalej, zobaczyć więcej i sięgnąć po dotychczas 

nieosiągalne. Tym czymś jest oczywiście poczucie bezpieczeństwa.

Odkąd mamy świadomość, 
że w większości miejsc na świecie w każdej chwili możemy za pomocą telefonu 

odnaleźć zgubioną drogę, wezwać pomoc czy po prostu dogadać się z tubylcami, 

czujemy się znacznie pewniej, a dzięki temu chętniej podejmujemy wyzwania, na 

które bez smartfonu nigdy byśmy się nie odważyli.

Ten sam mechanizm funkcjonuje również u osób z dysfunkcją wzroku. Niewidomi czy 

słabo widzący ze smartfonem w kieszeni chętniej wsiadają do pociągów, samolotów 

czy na statki. Już na etapie planowania wojaży sięgają po mobilne aplikację Booking.

com czy TripAdvisor, aby odnaleźć i zarezerwować hotel, kupują bilety lotnicze za 

pośrednictwem programów poszczególnych przewoźników, a w trakcie samego lotu 

korzystają z systemów rozrywki pokładowej w rodzaju Lufthansa Entertainment 

czy SmallPlanet AirFi. Wszystko to działa oczywiście tylko pod jednym, podstawo-

wym warunkiem. Aplikacje te muszą być dostępne dla technologii asystujących. 

W niniejszym artykule opiszę garść takich dostępnych programów, które dla osób 

z wadami wzroku i nie tylko dla nich, stanowią cyfrowy odpowiednik szwajcarskie-

go scyzoryka.
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1. Chyba najważniejszą mobilną aplikacją dla podróżników z wadą wzroku 
jest program Bilkom. 
Za jego pomocą szybko i wygodnie sprawdzą oni połączenia między wybranymi 

stacjami, a na tych większych nawet poznają perony odjazdów i przyjazdów pociągów.

2. Skoro znamy już rozkład jazdy, to pora kupić bilet. 
Osobom niewidomym mozolnego szukania fizycznej kasy na nieznanym, często 

zatłoczonym dworcu oszczędzić mogą aplikacje IC Mobile Navigator, CallPay Kolej 

oraz SkyCash. Do niedawna ta ostatnia umożliwiała osobom z dysfunkcjami wzroku 

dokonywanie zakupów u różnych przewoźników kolejowych oraz biletów na komuni-

kację miejską. Niestety, po aktualizacji program stał się niedostępny. Podobna sytuacja 

ma miejsce w przypadku aplikacji CallPay Kolej, za pomocą której od niedawna nie 

jest możliwe dokonanie zakupu na pociągi spółki Przewozy Regionalne. Na szczę-

ście jeśli ktoś zdążył powiązać program SkyCash z aplikacją IC Mobile Navigator, to 

korzystając z tej ostatniej, może jeszcze kupować bilety kolejowe spółki Inter City.

3. Czy znalezienie na mieście taksówki lub zamachanie na taką właśnie jadącą 
to dla Was jakiś problem? Nie? To spróbujcie to zrobić z zamkniętymi oczami.
Na szczęście osoby z dysfunkcją wzroku w AppStore znajdą wiele, w tym również 

dostępnych aplikacji, za pomocą których wyszukają lokalne korporacje. Dzięki tego 

typu programom zamawiający taksówkę mogą pozostawać w bezpośrednim kontak-

cie z dyspozytorem, wyjaśnić, gdzie oczekują na samochód i np. poprosić, żeby 
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to kierowca wypatrywał ich, a nie na odwrót. W Polsce chyba do najpopularniej-

szych, a na pewno dostępnych aplikacji należą Taxi Finder oraz MyTaxi. Oczywiście 

w każdym kraju lub większym mieście warto poszukać specjalnego programu, prze-

znaczonego dla tego konkretnego obszaru. Aktualnie polecam również korzystanie 

z aplikacji Uber, która oprócz międzynarodowego zasięgu posiada również opcję 

umieszczenia wiadomości z informacją np. o specjalnych potrzebach pasażera. 

W ten sposób oszczędzamy sobie niespodzianek w rodzaju braku zgody na zabranie 

psa przewodnika przez arabskiego kierowcę.

4. Dotarliśmy na miejsce. 
Zanim jednak opuścimy kwaterę, warto dowiedzieć się czegoś o nowej okolicy. 

W tym zadaniu doskonale sprawdza się program Explorer, przytaczając nam rys 

historyczny danego miejsca oraz różne ciekawostki na jego temat. Bezpośrednią 

okolicę przybliży nam aplikacja AroundMe, która dostarcza informacji o lokaliza-

cjach pogrupowanych w kilkunastu kategoriach. Wskaże nam najbliższe sklepy, 

kawiarnie, restauracje, bary, bankomaty czy szpitale. Udostępnia również informa-

cje teleadresowe oraz możliwość zaprowadzenia użytkownika za pomocą map Apple 

do wskazanego miejsca. Dodatkowy smaczek i wisienkę na torcie stanowi wygodny 

interfejs dla AppleWatch. 

Osobom niewidomym i słabo widzącym w poznawaniu nowych miejsc świetnie 

pomaga aplikacja BlindSquare. Monitoruje ona bezpośrednią okolicę użytkownika 

i przyjemnym głosem informuje o właśnie mijanych lokalizacjach. Może być również 
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wykorzystywana do pieszej nawigacji, ale to zadanie znacznie lepiej realizuje polski 

program Seeing Assistant Move. Sprawdza się tam, gdzie zawodzą klasyczne mapy 

Apple czy Google. Nie poprowadzą nas one przez rozległe łąki, szerokie plaże czy 

leśnymi ścieżkami. Zrobi to aplikacja Move, kierując użytkownika na wyznaczony 

azymut, np. wejście na plażę. Posiada ona również znane z BlindSquare opcje moni-

torowania i informowania o mijanych lokalizacjach.

5. Już mamy wyjść z budynku, ale jak się ubrać? 

Niby wiemy, jaka jest pogoda, ale jaka ona będzie za kilka godzin? Zawsze warto 

skorzystać z natywnej aplikacji pogodowej w iPhone, która posiada zdumiewająco 

trafne, szczególnie te godzinowe prognozy. Osoby mające problemy ze wzrokiem 

doceniają tę aplikację zwłaszcza w nowoczesnych hotelach, w których otwarcie 

okien i sprawdzenie aury na zewnątrz jest niemożliwe. 

6. W podróży zawsze musimy sporo czytać. 
Informacje w hotelu, różne broszury czy menu w restauracji. Osoby niewidome 

i słabo widzące radzą sobie z tym, korzystając z aplikacji KNFB Reader. Po wykona-

niu zdjęcia danego tekstu program go rozpoznaje i syntetycznym głosem odczytuje 

użytkownikowi. Aplikacja wspiera 19 języków rozpoznawania i co istotne, robi to bez 

dostępu do Internetu. Wiele osób nie mających problemów ze wzrokiem w ten sam 

sposób korzysta z Tłumacza Google. Wspominam o tym ostatnim nie bez powodu. 

Wraz z programem Translator są one bardzo chętnie wykorzystywane przez niewi-

domych i słabo widzących użytkowników do tłumaczenia ustnych wypowiedzi. 

Co ważne, Tłumacz Google od niedawna działa również offline. Ktoś pomyśli, że to 

niewygodne i że szybciej można dogadać się na migi. Polecam zatem spróbować tej 

sztuczki z zamkniętymi oczami i z hiszpańskim bądź francuskim taksówkarzem. 

Oczywiście przy założeniu, że hiszpański czy francuski pozostaje dla Was językiem 

obcym.

7. Niestety, na wakacjach również musimy wydawać pieniądze. 
W Polsce osoby z dysfunkcją wzroku rzadko kiedy mają problem z prawidłowym 

rozpoznaniem nominału danego banknotu czy też monet. Są do nich przyzwycza-

jone. Problem pojawia się za granicą gdy w dłoń trafi nieznany papierek oznaczony 

symbolami dolara, euro czy funta. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi aplikacja 

LookTel Money Reader. Po jej uruchomieniu wystarczy skierować obiektyw iPhone 

w stronę banknotu, a telefon głosem VoiceOver wypowie wysokość nominału oraz 

rodzaj waluty. 

Do dyspozycji użytkowników z wadą wzroku jest jeszcze kilka programów, których 

głównym zadaniem jest rozpoznawanie różnych sytuacji bądź obiektów. Przykładowo 

polska aplikacja Seeing Assistant Light poinformuje osobę niewidomą, że zapomnia-

ła wyłączyć światła w pokoju, a program TapTapSee, również autorstwa polskiego 

programisty, umożliwi rozpoznanie dowolnego przedmiotu. Wystarczy z poziomu 

aplikacji wykonać zdjęcie aby na ekranie pojawiła się informacja co znalazło się na 

fotografii.
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8. W trakcie podróży nasze bezpieczeństwo powinniśmy zawsze stawiać na 
pierwszym miejscu. 
Zwłaszcza za granicą musimy być gotowi na różne nieoczekiwane przygody. Ogromną 

pomocą w awaryjnych sytuacjach może okazać się aplikacja Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych — iPolak. Za jej pomocą bardzo łatwo nawiążemy kontakt z polskimi 

placówkami dyplomatycznymi działającymi w danym regionie. 

Osoby z dysfunkcją wzroku na szczęście częściej napotykają problemy znacznie 

mniejszego kalibru. Mimo to nie są w stanie samodzielnie ich rozwiązać bez pomocy 

zdrowych oczu. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi program Be my Eyes. Po jego 

uruchomieniu i zadeklarowaniu, że jest się osobą niewidomą, program łączy użyt-

kownika z wolontariuszem, który widząc obraz z kamery i słysząc, na czym polega 

problem, stara się pomóc osobie z dysfunkcją wzroku. Oczywiście każda widząca 

osoba może zadeklarować się jako wolontariusz i od czasu do czasu pomóc w potrze-

bie. W trakcie składania deklaracji określa się język komunikacji, aby program mógł 

kojarzyć użytkowników rozumiejących się nawzajem.

9. Osobiście w trakcie wakacji unikam telefonowania. 
Czasami jest to jednak nieuniknione. Dopóki Unia Europejska całkowicie nie zniesie 

opłat roamingowych za połączenia telefoniczne lub jeśli wybieramy się poza granice 

UE, warto przygotować sobie aplikację umożliwiającą wykonywanie połączeń tele-

fonicznych za pośrednictwem Internetu. Takie rozwiązanie zazwyczaj jest bardziej 

opłacalne.

Oczywiście właściciele urządzeń Apple do komunikowania się między sobą z powo-

dzeniem mogą używać systemowej funkcji FaceTime. Problem pojawia się jednak, 

gdy chcemy zadzwonić do użytkowników sprzętów innych producentów lub na 

telefon stacjonarny. Wtedy najlepiej sprawdza się popularna i przede wszystkim 

dostępna aplikacja Skype. Pamiętajmy jednak, że jeśli chcemy dzwonić na numery 
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telefonów, to korzystamy z płatnej opcji VoIP, która wymaga wcześniejszego doła-

dowania naszego konta. 

10. Wakacje to jednak przede wszystkim relaks, odpoczynek i miłe spędzanie 
wolnego  czasu. 
Chwile aktywności bądź błogiego lenistwa osoby z dysfunkcją wzroku chętnie doku-

mentują za pomocą wbudowanej aplikacji Aparat, gdzie VoiceOver miłym głosem 

podpowie, ile twarzy widać na zdjęciu i w której części kadru się one znajdują. Fotkami 

dzielą się później na dostępnym Facebooku, w rozleniwiającym upale czytają ebooki 

za pomocą programu Voice Dream Reader, bądź też jak autor niniejszego tekstu, dają 

się porwać sportowym komentarzom z Mistrzostw Europy dobiegającym z aplikacji 

TuneIn Radio, która w przeciwieństwie do programów TV bez ograniczeń przeka-

zuje za granicę internetowy sygnał polskich stacji radiowych.

Coraz częściej narzekamy  
na technicyzujący się świat
Bijemy na alarm, mówiąc o uzależnieniu od smartfonów. Myślę sobie jednak, że 

nie tylko w przypadku osób z różnego typu niepełnosprawnościami, ale dla każ-

dego podróżnika iPhone wyposażony w przemyślany zestaw aplikacji może stać 

się dodatkową wakacyjną polisą ubezpieczeniową.

ZDJĘCIA: 
pixabay.com
fotolia.com
str. 69 © Igor Mojzes
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GADŻETY NA WAKACJE
Najwyższy czas, aby skompletować odpowiedni sprzęt na wakacyjną wyprawę. 

Powinniśmy mieć ze sobą gadżety, które uprzyjemnią nam podróż, pozwolą bezpiecz-

nie przechowywać zdjęcia oraz sprawią, że nie zabraknie nam dostępu do sieci.  

Oto nasze propozycje sprzętów, jakie powinniście mieć ze sobą podczas wakacji.

PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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CENA od 799 PLN WWW mobidick.pl

GŁOŚNIK FUGOO SPORT 
Bez problemu zabierzesz swoją muzykę na plażę. Głośniki Fugoo oferują 

zaskakująco mocne brzmienie, które pozwoli skutecznie wypełnić dźwiękiem 

każdą przestrzeń. To za sprawą sześciu głośników które umieszczono w rdze-

niu urządzenia. Nieważne, czy jest to biwak, plaża czy wyprawa na żagle. 

Ten głośnik pozwala na pracę bez zasilania nawet przez czterdzieści godzin. 

Kluczowe jest również, że nie musimy się bać o uszkodzenia mechanicz-

ne tego urządzenia. Fugoo spełnia restrykcyjne wymogi IP67, zapewniając,  

że nie uszkodzimy go podczas upadku nawet z dużej wysokości. Głośnik jest 

wodoodporny i niestraszny jest mu piasek na plaży. Producent oferuje pokaź-

ną ilość akcesoriów pozwalających przytwierdzić głośnik do kajaka lub roweru. 

https://mobidick.pl/sklep/fugoo-sport/
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PQI INSTASHOT 
Wakacje to czas uwieczniania wyjazdów za pomocą urządzeń mobilnych. 

Niestety, podczas podróży często zaczyna brakować miejsca na nowe mate-

riały. PQI InstaShot przychodzi nam na ratunek. Pamięć zewnętrzna dla 

iOS ze złączem lightning stworzona została z myślą o wielbicielach mobil-

nej fotografii i video. Obudowa urządzenia, dzięki połączeniu aluminium 

i brązowej skórki, przywodzi na myśl najlepsze klasyczne wzorce apara-

tów fotograficznych. Niewielkie rozmiary sprawiają, że zmieści się w każdej 

kieszeni, a zapewni nam nawet do 256 rezerwowych gigabajtów. Opracowana 

dla InstaShot aplikacja MasterShot umożliwia nagrywanie bezpośrednio  

do pamięci zewnętrznej, stosowanie filtrów video oraz łączenie w locie krót-

kich ujęć w jeden film wraz z opcją natychmiastowego udostępnienia 

w serwisach społecznościowych.

CENA od 349 zł WWW fen.pl

http://fen.pl
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TP-LINK M7350
Na urlopie nie musisz odrywać się od internetu. Wystarczy umieścić 

w TP-LINK M7350 kartę SIM, aby na dziesięciu urządzeniach jednocześnie 

móc swobodnie korzystać z sieci w technologii 4G LTE. Dzięki wbudowanej 

baterii, która starcza na dziesięć godzin pracy, swój hotspot możesz mieć 

zawsze przy sobie. A  jeśli zainstalujesz w  nim kartę micro SD, mobilny 

hotspot będzie pełnił funkcję serwera plików, umożliwiając dostęp do pamię-

ci po Wi-Fi. Niewielkie wymiary M7350 sprawiają, że zabranie go nawet na 

wyprawę górską nie będzie żadnym kłopotem. Wyświetlacz poinformuje Cię 

o stanie baterii, limitach transferów danych przydzielonych przez operatora 

i sile sygnału sieci 3G/4G. Byś był zawsze w dobrym zasięgu.

CENA 380 zł WWW www.tp-link.com.pl

http://www.tp-link.com.pl/products/details/M7350.html
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Tile
GWakacje to czas, kiedy najłatwiej, nierzadko z fantazją w i w ciekawych miej-

scach gubimy swoje rzeczy. Jesteśmy podekscytowani urlopem, w ręku mapy 

i bagaże. Możemy jednak pozostawić pod czujną opieką naszego iPhone-

’a praktycznie wszystkie przedmioty, które są dla nas cenne. Dzięki małemu 

brelokowi przywieszonemu do kluczy albo wsuniętemu do torby lub portfela 

będziemy kontrolowali położenie naszych wartościowych rzeczy. 

Aplikacja na iOS pozwoli nam namierzać zgubio-

ne przedmioty. Poszukiwania ułatwi nam 

donośny dźwięk, jaki będzie wydobywał się 

z naszego Tile. Podobnie sprawa ma się, jeśli 

pozostawimy bez opieki nasz telefon. Wówczas 

będziemy mogli go przywoływać przy-

ciśnięciem guzika na obudowie 

Tile. Cena jest dla nas dużo 

bardziej przyjemna.

CENA 25 $ thetileapp.com

https://www.thetileapp.com/
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DRIPRO
Największym wrogiem Twojej 

elektroniki podczas wakacji są 

woda i piasek. Możemy zaopa-

trzyć się w  drogie pokrowce, 

które są duże, nieporęczne 

i często mało przyjazne podczas 

codziennego użytkowania. 

Jak zatem zabezpieczyć nasz 

telefon przed wakacyjnymi 

„niespodziankami”? Firma 

DRiPRO posiada w swojej ofer-

cie wodoszczelne pokrowce 

spełniające wyśrubowane certy-

fikaty bezpieczeństwa IPX8. 

Zapewnia nam to wygodną 

pracę nawet na głębokości do 

dziesięciu metrów pod wodą. 

Przeźroczysta folia daje możli-

wość obsługi telefonu bez 

konieczności wyjmowania go 

z pokrowca. W ofercie wodosz-

czelnych opakowań znajdziemy 

ochronę dla iPhone’ów, iPadów 

oraz aparatów fotograficznych. 

CENA 41,00 zł WWW dipro.com

ZDJĘCIE: 
fotolia.com
str. 69 © konstiantyn

http://www.dripro.com/eng/
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http://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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TANGO REMOTE
MAREK TELECKI

http://twitter.com/mantis30
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Wakacje. Któż ich nie lubi? 
Odpoczynku, wyjazdów, możliwości robienia rzeczy, na które zwykle brak czasu? 

Słoneczna pogoda, dyspozycyjność, chęć „zresetowania się”, sprzyjają wyjazdom 

w gronie najbliższych. Niniejszy tekst dedykuję zwłaszcza młodym rodzicom, którzy 

w towarzystwie swoich nieletnich pociech będą pokonywać długie trasy samocho-

dem. Kilka godzin w takich warunkach, mimo że pojazdy są obecnie napakowane 

wszelakiego rodzaju udogodnieniami, potrafi zmęczyć. Zwłaszcza maluszków. 

Wtedy warto zadbać o to, by podróż była dla nich jak najmniej uciążliwa.

Smartfony, tablety i inne gadżety zadomowiły się na dobre. Często wykorzystu-

jemy je, by zająć swoje latorośle. Te starsze wolą same decydować o tym, co chcą 

obejrzeć, usłyszeć, w co zagrać. A te bardzo małe? Zdają się zwykle na nasz wybór, 

bo mogą mieć problem z obsługą urządzeń swoimi drobnymi dłońmi. Ruch towa-

rzyszący przemieszczaniu się obsługi tabletu nie ułatwia. Tu z pomocą przychodzi 

rozwiązanie pod nazwą: Tango Remote with Up Next Queue. To nic innego jak apka 

pozwalająca m.in. na zdalne sterowanie odtwarzaniem mediów na innym urządze-

niu. Wyobraźmy więc sobie, że nasz szkrab siedzi na tylnej kanapie auta w foteliku, 

a iPad zamocowany jest na oparciu lub zagłówku fotela rodzica siedzącego z przo-

du. Dzięki Tango Remote z poziomu np. iPhone’a możemy włączać różne media  

na tablecie, bez fizycznego kontaktu z tym urządzeniem.

https://itunes.apple.com/app/id345279970
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Komunikacja między iUrządzeniami
odbywa się za pomocą łączności WiFi lub Bluetooth. Po uruchomieniu apki  

na każdym z nich wybieramy tryb pracy: Odtwarzacz (wtedy, zgodnie z nazwą 

trybu, możemy odgrywać i wyświetlać muzykę, filmy i zdjęcia z lokalnych zasobów) 

lub Zdalne sterowanie (co umożliwia inicjowanie odtwarzania na innym sprzęcie). 

Tango Remote oferuje szeroki zakres wsparcia dla różnego rodzaju mediów.

W przypadku audio pozwala na:

 > zdalne odtwarzanie zasobów fonoteki, wraz z pełną kontrolą: Odtwórz, Pauza, 

Następny/Poprzedni utwór, przewijanie, regulacja głośności, dodawanie kolej-

nych utworów do listy odtwarzania, odtwarzanie albumów koncertowych bez 

przerw między kolejnymi utworami,

 > kontrolowanie iTunes Radio w ograniczonym zakresie: nie można zmienić stacji 

radiowej, ale możliwa jest standardowa obsługa oraz pomijanie do 6 utworów 

na godzinę,

 > zdalna regulacja głośności w innych programach odtwarzających muzykę, jak 

np. Spotify, Pandora, Rdio,

 > wsparcie dla audiobooków, podcastów, teledysków,
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 > przeszukiwanie fonoteki według artysty, utworu, albumu lub gatunku 

muzycznego,

 > zdalne tworzenie list odtwarzania oraz ciągłe odtwarzanie różnych playlist,

 > wsparcie dla iTunes Match, włączając w to utwory nie znajdujące się w pamięci 

urządzenia,

 > rozpoznawanie gestu potrząsania w celu odtworzenia kolejnego utworu. 

Opcje dostępne dla materiałów wideo:

 > odtwarzanie filmów bez zabezpieczenia DRM, podcastów wideo, teledysków, 

seriali widocznych w apkach Muzyka oraz Wideo; filmów nagranych iPhone’em 

lub iPadem (znajdujących się w rolce aparatu),

 > wsparcie dla formatów MP4 oraz MOV,

 > obsługa materiałów wideo iTunes Match, pobranych uprzednio do pamięci 

urządzenia,

 > kontrola odtwarzanego materiału (Play, Pause, Next/Previous, itp.) podobnie jak 

w przypadku utworów muzycznych.

Ponadto Tango Remote potrafi:

 > połączyć urządzenia z wykorzystaniem połączenia Bluetooth bez konieczności 

ich uprzedniego parowania (apka posiada własny protokół komunikacji),

 > zabezpieczyć łączność między iUrządzeniami opcjonalnym hasłem,

 > „dogadać się” z użytkownikiem w 15 różnych językach, w tym również po polsku,
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WITRYNA

CE
CH

YTango Remote  
with Up Next Queue

 8,99 €

www.blueatlastechnology.com

 + Ciekawy pomysł
 + Bezproblemowe działanie

 − Konieczność zamknięcia 
programu w celu zmiany 
trybu pracy

 − Brak wsparcia dla filmów 
YouTube/Vimeo/itp.

NAZWA

CENA

OCENA

 > działać w tle, nawet po zablokowaniu urządzeń,

 > współpracować z wybranymi systemami audio, w które wyposażone są samo-

chody (po podłączeniu urządzenia za pomocą kabla USB z takim systemem),

 > rozpoznać zmiany w  zasobach muzycznych iPhone’a, iPada, iPoda touch  

— automatyczne odświeżanie biblioteki,

 > pracować na starszych urządzeniach — wspierany jest system operacyjny iOS  

od wersji 5.1.1.

Czego Tango Remote 
nie umie? 
Nie możemy za pomocą tej apki sterować materiałami strumieniowanymi np. 

z serwisów takich jak Netflix czy Amazon Prime, wyświetlać filmów z napisami 

w postaci dodatkowych plików, wyświetlać zdalnie zdjęć, sterować odtwarzaniem 

wideo materiałów w innych programach. Wymaga również uprzedniego przygoto-

wania filmów we wspieranych formatach i skopiowania ich do pamięci urządzenia.

Oczywiście cechy apki, nie ograniczają jej wyłącznie do zastosowania w aucie, 

równie dobrze za jej pomocą możemy zdalnie sterować mediami odtwarzanymi 

na urządzeniu podpiętym do domowego zestawu audio lub nawet telewizora — tu 

jednak konieczny będzie dodatkowy kabel/adapter lub Apple TV, z możliwością 

odbioru obrazu i dźwięku via AirPlay. Mi osobiście najbardziej brakuje wsparcia dla 

zdalnego odtwarzania filmów z serwisu YouTube — z radością przyjąłbym obsługę 

choćby oficjalnej aplikacji... 

Tango Remote  
with Up Next Queue 
to bardzo ciekawe rozwiązanie, które przyda się również domorosłym DJ-om. 

Polecam Wam, drodzy Czytelnicy, dać tej aplikacji szansę — myślę, że każdy znaj-

dzie dla niej zastosowanie, nie tylko w sezonie urlopowym.

http://blueatlastechnology.com/tangoremote/
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BEAMER
SEBASTIAN SZWARC

http://twitter.com/behinder
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Apple TV to znakomite urządzenie,
 które dzięki temu, iż jest odbiornikiem AirPlay, bardzo ułatwia pokazywanie treści 

z naszych iUrządzeń. W przypadku systemu iOS działa to świetnie, ale co zrobić 

na naszym poczciwym OS X? Wydawałoby się, iż sprawa powinna być tak prosta 

i oczywista jak na iOS, jednak nie do końca. Maczki wyprodukowane po 2012 roku, 

gdy znajdą się w sieci lokalnej z Apple TV, na górnym pasku menu pokażą ikon-

kę AirPlay, która pozwala bezprzewodowo zduplikować ekran laptopa. No dobrze,  

ale co w sytuacji, kiedy chcemy strumieniować na ekran jedynie klip filmowy? I tutaj 

z pomocą przychodzi nam Beamer, dzieło Bena Lenartsa i Eelco Lempsinka.

Program wita nas skromnym, minimalistycznym interfejsem, ale już pierwszy rzut 

oka na aplikację pokazuje, iż nic więcej nie jest tu potrzebne. Beamer to po prostu 

mały odtwarzacz video, który wysyła puszczony film wprost na Apple TV lub (od 

wersji 3) także na Chromecasta. Konfiguracja programu również została sprowa-

dzona do minimum i tak naprawdę dotyczy tego, czy rozpoznawać automatycznie 
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WITRYNA

CE
CH

YBeamer

19,99 $
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 + Mnogość rozpoznawanych formatów video
 + Współpraca zarówno z Apple TV, jak i 

Chromecast
 + Wspiera wszystkie popularne formaty napisów
 + Sterowanie poprzez Apple Remote

 − Okazjonalnie 
potrafi się przy-
ciąć/nie wczytać 
napisów do pliku 
MKV
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napisy oraz w jaki sposób traktować upuszczane na okno pliki — możliwe jest auto-

matyczne odtwarzanie lub dodanie do playlisty. Beamer posiada wbudowane kodeki 

do najpopularniejszych formatów filmowych wspieranych przez Apple, czyli mov 

i MP4, ale poradzi sobie też z tymi „pecetowymi”, a więc divx, avi, wmv, matroska, 

a także ripami z płyt DVD/blue-ray (VOB, MPEG-TS). Wspierane są wszystkie chyba 

możliwe formaty napisów od SRT, na MPL2 i SubStationAlpha skończywszy. Jedyny 

problem, jaki napotkałem, to niemożność automatycznego wykrycia napisów txt 

do klipów w formacie Matroska — wydaje się, że w wersji 2 działało to nieco lepiej. 

W mieszkaniu mam obie wersje Apple TV — co ciekawe, gdy obie są wyłączone, 

Beamer wykrywa jedynie 3 generację, jednak puszczenie na nią filmu nie spowo-

duje wybudzenia odtwarzacza. Nie jest to jednak wina programu, lecz sposobu 

w jaki Apple zaprojektowało swoje urządzenia. Nie da się też jednego klipu stre-

amować na dwie Apple TV jednocześnie, ale to już ograniczenie technologii AirPlay. 

Można próbować to obejść, uruchamiając dwa okna programu, wówczas jednak 

mój MacBook rocznik 2009 zaczyna zdrowo szumieć. Beamer jest stałym gościem  

na moim komputerze od wielu miesięcy i przez ten czas spisywał się bardzo dobrze, 

zwłaszcza że chcąc sterować odtwarzaniem, wystarczy Apple Remote (użytkownicy 

Chromecasta tradycyjnie mają gorzej). Odkąd Netflix zagościł w Polsce, używam go 

nieco rzadziej, może być to jednak alternatywa dla posiadaczy polskiego HBO Go, 

którzy chyba nigdy nie doczekają się wersji na tvOS. Beamer to znakomity kawałek 

kodu i polecam go każdemu, zwłaszcza że w moim odczuciu działa znacznie spraw-

niej i płynniej niż konkurencja spod znaku PLEX.

http://www.beamer-app.com
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ICAR 2  
+ DASHCOMMAND
MAREK TELECKI

http://twitter.com/
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Myślę, że znakomita większość ze zmotoryzowanych Czytelników zimą modli się 

o sprzyjające warunki do jazdy oraz o to, by ich środek lokomocji nie zawiódł. 

Natomiast latem nie tylko eksploatują swoje pojazdy bardziej intensywnie, ale 

i poświęcają im więcej czasu i pewnego rodzaju miłości. Sam od kilku lat użytkuję 

kolejne auto i jakiś czas temu postanowiłem poszukać interfejsu współpracującego 

ze standardem OBD-II (On-Board Diagnostic level 2) po to, by mieć głębszy wgląd 

w to, co się dzieje z samochodem. Dziś, gdy nasze „wozidełka” są tak napakowane 

elektroniką, często przydaje się możliwość sprawdzenia, co im dolega, odczytania 

błędów oraz ich wykasowania po usunięciu przyczyny. W moim przypadku kompu-

ter pokładowy nie dostarczał również wszystkich informacji, a wiadomo: ciekawość 

— rzecz ludzka.

Po dłuższych poszukiwaniach, 
przeanalizowaniu wszystkich „za i przeciw”, bazujących na wertowaniu różnych 

forów, zdecydowałem się nabyć interfejs Vgate iCar 2 współpracujący z urządze-

niami Apple (iPhone, iPad, iPod touch) i komunikujący się za pomocą łączności 

WiFi. Zakupu dokonałem dość dawno, w ofercie producenta znajdziecie uaktu-

alnioną wersję tego gadżetu. Dlaczego WiFi, a nie Bluetooth? Dlatego, że o ile te 

ostatnie wersje współpracują świetnie ze smartfonami i tabletami z Androidem, 

o tyle właśnie wersja WiFi sprawia najmniej problemów w przypadku urządzeń  

z nadgryzionym jabłkiem.

http://www.vgate.com.cn/en/iCar%202%20WIFI-239.html
http://www.vgate.com.cn/en/iCar%20Ⅲ%20OBD%20Wifi%20Scan-tool-243.html
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Urządzenie jest zgrabne i pasuje idealnie do złącza OBD-II w samochodzie, choć 

akurat w moim złącze ukryte jest pod otwieranym schowkiem po stronie kierowcy, 

a montaż iCar 2 uniemożliwia zamknięcie tegoż. Cóż, nikt nie powiedział, że będzie 

łatwo... Po zainstalowaniu interfejsu i uruchomieniu pojazdu iPhone widzi nową 

sieć WiFi (V-LINK) i po podłączeniu do niej możemy zacząć użytkować sprzęt.

Sam interfejs to zaledwie połowa (o ile nie mniej...) sukcesu. Potrzeba bowiem 

odpowiedniego oprogramowania. W przypadku platformy Android zdecydowanym 

faworytem będzie apka Torque. Po dłuższych poszukiwaniach znalazłem godny 

odpowiednik dla iOSa — DashCommand od Auto Meter Products Inc.

Na co pozwala DashCommand? Witryna Palmer Performance engineering  nie dostarcza 

szczególnie obszernych informacji, dlatego zakupu dokonałem trochę „w ciemno”. 

Dopiero po nabyciu programu znalazłem przydatną dokumentację.

Intuicja nie zawiodła, aplikacja oferuje naprawdę sporo, m.in.: 

 > wykorzystanie wbudowanego GPS-u oraz akcelerometru do pomiaru przecią-

żeń bocznych, przyśpieszeń i hamowania (Skid Pad),

 > wizualizację pokonywanego toru jazdy wraz z czytelnym oznaczeniem przy-

spieszeń i hamowań (Race Track),

 > inklinometr pokazujący nachylenie pojazdu względem poziomu — przydatna 

informacja podczas jazdy w terenie,

https://itunes.apple.com/pl/app/dashcommand-obd-ii-gauge-dashboards/id321293183?l=pl&mt=8
http://www.palmerperformance.com/products/dashcommand/
https://www.palmerperformance.com/download/docs/DashCommand_User_Manual.pdf
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 > diagnostykę błędów (DTC — diagnostic trouble codes) wraz z możliwością ich 

kasowania,

 > wsparcie dla ponad 220 parametrów dostępnych przez złącze OBD-II — ich ilość 

zależy, rzecz jasna, od wyposażenia pojazdu w odpowiednie czujniki,

 > nagrywanie i odtwarzanie plików dziennika zawierających sczytywane dane  

— można tworzyć profile dla wielu aut.

Oczywiście problemem jest
dostrojenie apki tak, by poprawnie rozpoznawała i interpretowała pobierane ze 

złącza diagnostycznego dane. Niestety właśnie ta czynność, poprawne skalibro-

wanie, jest nie lada wyzwaniem... Dla wybranych aut producent oferuje zestawy 

rozszerzonych parametrów (PID) jako zakupy wewnątrz aplikacji. Mojego modelu 

na liście brak, więc musiałem ręcznie wprowadzić większość parametrów takich 

jak pojemność baku, rozmiar opon, masa pojazdu, współczynnik oporu powietrza, 

zakres obrotów silnika, czy przełożenia skrzyni biegów. Część z tych informacji 

znajdziemy w podręczniku dostarczanym wraz z samochodem, inne zdobędziemy 

przy odrobinie szczęścia na witrynie producenta. Ja wykorzystałem świetną bazę 

danych o wielu pojazdach, dostępną pod adresem.

Mimo wszystko niektóre z informacji podawanych przez apkę różnią się od tych, 

które wyświetla komputer pokładowy auta — myślę, że da się te różnice skorygować 

metodą prób i błędów. Najgorzej wypada tu szacowanie zużycia paliwa, jednak trud-

no założyć stuprocentową dokładność pomiarów nawet przez fabryczny system. 

Zwykle przy dystrybutorze i tak stwierdzimy różnice.

Świetnie działa za to wykonywanie pomiarów przyspieszenia na 1/4 mili lub  

0—100 km/h (0—60 mph), wyświetlanie aktualnie „wbitego” biegu (wraz z sugestią 

zmiany), oraz — to, co tygrysy lubią najbardziej — konfigurowalne zegary w postaci 

analogowej i cyfrowej prezentujące różne parametry w atrakcyjny dla oczu sposób. 

W ten sposób zobaczymy np. moment obrotowy silnika, moc, prędkość jazdy, tempe-

raturę cieczy chłodzącej, ciśnienie doładowania (w przypadku aut z turbiną), oraz 

wiele innych ciekawych danych, o których istnieniu wiedzą chyba tylko prawdziwi 

fani motoryzacji. Warto również dodać, że w samej aplikacji można pobrać różne 

„skórki” kokpitu, wyświetlającego dokładne parametry. Wygodniejsze ich przeglą-

danie i wyszukiwanie zapewnia witryna DashXL.

Bardzo fajną rzeczą jest
logowanie parametrów pracy silnika i zachowania pojazdu. Możliwe jest nie tylko 

zapisanie odczytów zegarów w postaci filmu, ale również eksport szczegółowych 

danych do aplikacji desktopowych, jak ScanXL Professional i Standard — oprogra-

mowanie to występuje tylko w wersji pod Windowsa — szkoda, oraz do arkusza 

kalkulacyjnego Microsoft Excel. Niestety muszę dodać, że działanie apki, zwłaszcza 

http://www.automobile-catalog.com
http://dashxl.net
http://www.palmerperformance.com/products/scanxlpro/index.php
http://www.palmerperformance.com/products/scanxlstd/index.php
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9,99 €

www.palmerperformance.com

 + Wsparcie ogromnego zestawu czujników  
i parametrów

 + Bardzo duże możliwości konfiguracji  
i personalizacji

 + Nagrywanie pracy zegarów do pliku wideo

 − Problematyczna 
kalibracja

 − Spore obciążenie 
smartfona/tabletu
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przy włączonym logowaniu parametrów, mocno obciąża urządzenie (iPhone szybko 

i bardzo się nagrzewa) oraz drenuje baterię — zalecam więc podłączenie iUrządze-

nia pod ładowarkę samochodową, gdy planujemy dłuższą zabawę z DashCommand. 

Zauważyłem również, że gdy próbujemy się podłączyć do sieci WiFi iCar 2 po 

dłuższej przerwie, kiedy auto stało z wyłączonym silnikiem, często trzeba ręcznie 

(przyciskiem na interfejsie) wybudzić urządzenie. To jednak problem sprzętu, a nie 

oprogramowania.

Zdaję sobie sprawę, 
że ten krótki tekst nie wyczerpuje tematu. Możliwości DashCommand wykraczają 

poza zakres moich potrzeb oraz posiadanej wiedzy motoryzacyjnej. Tandem iCar 

2 + DashCommand to nie to samo co np. system Automatic, choć warto zaznaczyć, 

że apka DashCommand współpracuje również z adapterem oferowanym przez 

Automatic. Interfejs iCar 2 kupiłem, zanim pojawiły się alternatywy, a przy kosztach 

rzędu 90 złotych (wg ówczesnego kursu dolara), ryzyko było nieznaczne, natomiast 

zabawa przednia. Czego życzę i Wam.

ZDJĘCIA: 
pixabay.com
fotolia.com
str. 84 © blackzheep

http://www.palmerperformance.com/products/dashcommand/index.php
https://www.automatic.com
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1BLOCKER
PAWEŁ RATAJCZAK

http://twitter.com/pawelratajczak


RECENZJE | OS X 99

Pamiętam czas,  
kiedy internet wyglądał inaczej
Statyczne strony, czysty przekaz. Brak wyskakujących okien pop-up oraz, co najważ-

niejsze, reklam. Ten świat już dawno przeszedł do historii. Teraźniejszość jawi się 

jako ciągła walka o nasze względy, o naszą uwagę. Wszędzie jesteśmy traktowani 

jako klienci, a reklama to chleb powszedni nawet na prywatnych stronach www.

Choć nienawidzę reklam z całego serca, to jestem w stanie zrozumieć drugą stronę 

oraz to, że są one elementem naszego życia i nic nie wskazuje na to, aby się to miało 

zmienić w najbliższym czasie. Dlatego też od dłuższego czasu ścierały się we mnie 

dwie przeciwstawne siły. Z jednej strony chęć niezakłóconego konsumowania treści 

dostępnych w internecie. Z drugiej strony z kolei zrozumienie tego, co kryje się pod 

pojęciem „reklama”. Wszak Mój Mac także żyje z reklam, więc byłoby swoistą hipo-

kryzją całkowite krytykowanie tego sposobu promocji produktów i usług.

Natomiast inną sprawą jest to, w jaki sposób dana reklama jest podana. Nawet bowiem 

najlepsza potrawa, ale dostarczona byle jak i na byle czym potrafi sprawić, że odechce 

nam się konsumpcji. Tak samo jest z reklamą. Subtelna i dopasowana do strony www 

potrafi zaciekawić. Nachalna i wulgarna odwiedzie nas od przeglądania zawartości 

www. Co czasami może się zdarzyć zupełnie bez winy właściciela danej strony.

Dobrze więc. Należy zadać sobie w tym miejscu pytanie: czy blokować, czy nie bloko-

wać reklam? Można i tak. Ja jednak proponuję postawić inne pytanie: jak blokować, 
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 + Zaawansowana konfiguracja
 + Olbrzymia baza reguł
 + Prostota obsługi
 + Zdecydowanie lepszy niż AdBlock
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by nie zrobić komuś i  sobie krzywdy?  

Na to pytanie mam jedną odpowiedź. Jest 

nią aplikacja 1Blocker dostępna na urzą-

dzenia iOS i komputery OSX.

1Blocker to Dawid w porównaniu chociaż-

by do topornego AdBlocka, który tutaj 

przez analogię byłby Goliatem. 1Blocker 

to także pełna elastyczność stosowania 

technik blokowania połączona z zaawan-

sowaniem i prostotą obsługi zrazem. 

Przez elastyczność rozumiem dostosowa-

nie reguł blokowania do własnych potrzeb. 

Aplikacja dostarcza ich kilkadziesiąt 

tysięcy, podzielonych w kilka tematycz-

nych grup. Np. serwisy społecznościowe, 

klasyczne reklamy, tzw. trackery, czy 

strony dla dorosłych etc. Jeśli tego było-

by nam za mało, możemy tworzyć własne 

reguły oraz wyjątki, które będą pomijane 

przez 1Blockera. Zaawansowanie w przy-

padku tej niepozornej aplikacji to szybkość 

działania mimo rozbudowanej bazy reguł. 

Aplikacja potrafi przyspieszyć ładowanie 

stron aż o 50%. Szczegółowość tworzenia 

reguł oraz zaawansowany ich edytor dostęp-

ny jest na specjalnej stronie www. 

Ostatni element to prostota obsługi. Tak, to prawda. Wystarczy bowiem włączyć 

1Blocker i zapomnieć. Aplikacja synchronizuje się via iCloud dlatego też instalacja 

i konfiguracja na jednym z urządzeń oszczędzi nam czasu na pozostałych.

Program posiada także ciekawe narzędzie o nazwie Website Inspector, które testuje 

szybkość ładowania stron oraz wyświetla ilość elementów blokowanych. 

 Jeśli więc jesteście świadomymi użytkownikami internetu i rozumiecie potrzebę 

istnienia reklam, to 1Blocker jest dla Was. Program ten blokuje naprawdę najgorszy 

typ reklam i innych rzeczy, jakie mogą nam zagrażać w sieci, a jednocześnie pozwa-

la zwykłym reklamom na życie. Jest to moim zdaniem świetne wyważenie między 

koniecznością a rozsądkiem. 

http://www.1blocker.com


101TESTY 101

RAPIDWEAVER 7
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca


102RECENZJE | OS XRECENZJE | OS X 102

W grudniu minie 10 lat, odkąd zacząłem używać RapidWeavera. Była to wersja 

3.5. Początkowo podchodziłem do niego z nieśmiałością, bo większość swoich 

stron „dłubałem” jeszcze ręcznie w HTML i CSS, ale od 2007 roku używam go już  

na poważnie. 

Właśnie pod koniec maja ukazała się siódma wersja tego bardzo często używa-

nego przeze mnie narzędzia, którego najmocniejszą stroną są tysiące dodatków 

tworzonych przez niezależne firmy i społeczności. Co jest nowego w 7 wersji, opiszę  

na końcu artykułu.

RapidWeaver  
— dobry wybór dla „solisty”
Program działa inaczej niż często nadużywane CMS (systemy zarządzania treścią) 

jak WordPress czy Joomla. Proces edycji serwisu nie odbywa się zdalnie na serwerze, 

ale lokalnie na naszym komputerze, a na serwer wysyłane są gotowe wygenerowa-

ne strony, gdy klikniemy w guzik „publikuj”. CMS-y generują strony na podstawie 

danych w bazie, dynamicznie na serwerze i są dobrym wyborem przy dużych projek-

tach prowadzonych przez kilka osób, gdzie treści są zmieniane często z różnych 

lokalizacji. Jednak gdy projekt prowadzi jedna osoba lub mały zespół, używanie 
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skomplikowanych w administracji i wymagających stałej troski o aktualizację bezpie-

czeństwa i „latanie dziur” CMS-ów jest dużym marnotrawstwem.

RapidWeaver generuje gotowe do wysłania pliki na podstawie szablonów i treści, 

jakie wprowadzany podczas edycji. Możemy nad projektem pracować, nie mając 

kontaktu z internetem, a dopiero po zakończeniu edycji program wysyła wygene-

rowane strony na serwer. Wymagania odnośnie do serwera, z jakiego korzystamy, 

również są znacznie mniejsze. W wielu przypadkach nie musi mieć on nawet wspar-

cia dla PHP, a MySQL czy inne bazy wymagane są tylko przez bardzo zaawansowane 

dodatki, a i to nie zawsze. Dzięki temu konfiguracja i konserwacja serwisu jest zdecy-

dowanie prostsza, tańsza i bezpieczniejsza, a strony działają znacznie szybciej,  

bo nie są generowane przez serwer, a jedynie udostępniane odbiorcom.

Zaczynamy
Co jest potrzebne na start? Niewiele… poza programem jakieś miejsce na serwerze 

z dostępem przez FTP, treści i pomysły do publikowania i ciut znajomości języka 

angielskiego (program nie ma polskiej wersji). Nie musimy się znać na HTML, CSS 

czy innych zaklęciach, choć jak mamy taką wiedzę, możemy jej z pożytkiem użyć.

Co możemy zrobić? W zasadzie dowolny serwis WWW od prostej „wizytówki”, portalu 
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lokalnej społeczności, fotogalerii, przez blog czy kompletną stronę sporej firmy po 

sklep internetowy. Jeżeli czegoś sam RapidWeaver nie potrafi, to z pewnością znaj-

dzie się jakiś dodatek, który to umożliwi.

Pierwszy projekt
Gdy zaczynam prowadzić jakiś serwis WWW za pomocą Rapida, zawsze najtrudniej 

jest mi wybrać układ graficzny (Theme). Jest ich sporo w zestawie, a setki innych 

można dokupić lub pobrać za darmo. Na samym początku podajemy główne, global-

ne informacje o stronie, jak nazwę, slogan, opis oraz dane do połączenia z serwerem 

FTP. Następnie po lewej stronie okna dodajemy elementy serwisu. Mogą to być 

zwykłe strony z tekstem i obrazkami, strony pisane w MarkDown, galeria zdjęć, 

formularz kontaktowy, blog, strona z udostępnianymi plikami, iFrame (strona zawie-

rająca inną). Jeżeli motyw, jakiego używamy, ma taką funkcję, to możemy elementy 

umieszczać w folderach, przez co stają się podstronami w menu serwisu.

W „Inspektorze” podczas edycji musimy pamiętać o dodatkowych informacjach jak 

tytuł wyświetlany w przeglądarce. Można też zmienić slogan, nagłówek i stopkę stro-

ny. Jeśli mamy odpowiednią wiedzę i potrzebę, to dodajemy dodatkowe metadane 

do HTML, jak np. opis dla wyszukiwarek czy słowa kluczowe, a nawet skrypty.

W treściach można nadawać tekstom style, kolory, dodawać linki lokalne i obce, 

umieszczać obrazki, wklejać kod HTML czy JavaScript (jest to przydatne np. 
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99,99 $

www. realmacsoftware.com

 + Prosty
 + Wygodny
 + Ogromna ilość dodatków
 + Szybki w konfiguracji
 + Krótka droga od pomysłu do gotowego serwisu

 − Niewygodny 
w pracy 
zespołowej

 − Brak polskiej 
wersji językowej
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gdy umieszczamy reklamy). Ponieważ dostępna jest wersja próbna programu, warto 

samemu poeksperymentować, bo długo można wymieniać możliwości.

Jeżeli mamy jakąś wiedzę o CSS i HTML, możemy modyfikować wzorce (układy) 

i lepiej dostosowywać do własnych potrzeb, ale jest tyle gotowych, mających jeszcze 

dodatkowe warianty, że rzadko mam ochotę „kombinować”.

Swoją moc RapidWeaver  
zawdzięcza, 
jak już wspomniałem, dodatkom. Najpopularniejszy jest Stack, który pozwala na skła-

danie strony jak z klocków. Sam Stack również posiada setki „pluginów” do wszelkich 

zadań. Z innych dodatków, moimi faworytami, choć nie każdemu potrzebnymi są 

opisywane już w Mój Mac Magazynie: Rapid Card i Rapid Link. Służą one do stwo-

rzenia i prowadzenia sklepu internetowego, z obsługą płatności, różnymi stawkami 

podatków zależnie od krajów, wieloma formami wysyłki, stanami magazynowymi 

(ta funkcja wymaga na serwerze MySQL) czy dystrybucją treści elektronicznych  

— pełen profesjonalizm!

Nowa siódma wersja
Wnosi wiele ulepszeń i przyśpiesza pracę z programem oraz wygodę. Nie ma w niej 

wielkich nowości, ale usprawnienia podnoszą komfort pracy bardzo odczuwalnie.

Znacznie poprawiono edycję ustawień i zwiększono szybkość wysyłania danych na 

serwer FTP. Interfejs jest bardziej klarowny, a inspektora można umieścić w osob-

nym oknie. Dzięki wbudowanemu serwerowi WWW podczas podglądu stron ładują 

się wszystkie elementy (przedtem nie widzieliśmy np. reklam AdSense). Dodano 

opcję do kontroli poprawności SEO, czyli możemy sprawdzić, czy nasz serwis będzie 

optymalnie pozycjonowany. Nowe układy mogą mieć dodatkowy element — baner, 

który można zmieniać na każdej ze stron. Dodatkowe zasoby dołączane do projektu 

mogą być teraz w nim zapisywane (przedtem były pobierane z dysku i łatwo byłe 

je zgubić). Dokument projektu może być archiwizowany na serwerze WWW oraz 

wprowadzono możliwość jego udostępniania za pomocą DropBox, co trochę zmniej-

sza główną wadę programu: pracę „solo”. Zmian jest znacznie więcej, ale te w moim 

przypadku zadecydowały o aktualizacji.
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ARTBOARD 2
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Nawet nie wiecie, jak się ucieszyłem, gdy pod koniec maja dowiedziałem się,  

że zostanie opublikowana wersja 2 tego programu. Używam go już ponad 4 lata 

i przynajmniej kilka razy w miesiącu bardzo doceniam jego zalety. I nie jestem 

w tym odosobniony. Redaktor Tomasz Sekielski, z którym wywiad można przeczy-

tać w kwietniowym wydaniu magazynu, również bardzo chwali ten program.

ArtBoard to ogromne możliwości
Od pierwszych dni mojej pracy na Macintoshach (1991 rok) używam programów 

do grafiki wektorowej. Pierwszym i najdłużej używanym był FreeHand. Następnie 

Intaglio i w końcu od kilku lat ArtBoard. Choć nie jestem wybitnym grafikiem,  

to doświadczenie w użytkowaniu programów do grafiki wektorowej mam spore.

Artboard jest programem graficznym pracującym na „jednej stronie”, pozwala 

dołączać do grafiki wektorowej również rastrową (zdjęcia) i ma sporo funkcji do 

edycji tej drugiej. Urzekł mnie prostotą i jednocześnie ilością funkcji pozwalających 

http://mojmac.pl/2016/04/18/4-apple-bez-barier/
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zrealizować praktycznie każdy pomysł graficzny. Od prostych elementów interfej-

su graficznego do programów czy stron, przez biurowe DTP, zaproszenia, plakaty, 

ogłoszenia, po skomplikowane ilustracje. Sprzyja temu dobrze pomyślane zarzą-

dzanie stylami obiektów.

I na stylach chciałbym się skupić, bo większość pozostałych narzędzi jest podob-

na do znanych już z innych programów tego typu. Np. narzędzia do rysowania 

kształtów, ścieżek, łączenia na różne sposoby obiektów wektorowych i rastrowych, 

transformacji czy zarządzania kolorami, grupowania, aranżacji itp.

Stylowa praca ze stylami
Style można dodawać do obiektów wektorowych, czyli nie dodamy ich do obrazków 

czy edytowalnego tekstu (chyba że skonwertujemy go na grafikę lub kształt). Style są 

w osobnych grupach dla linii i wypełnień. Do obiektu można dodać wiele stylów, np.  

do linii ze strzałkami można dodać obwiednie zdobione czy „zygzakowate” lub nakładać 

linie różnej grubości uzyskując fajne efekty przestrzenne. Dodatkowo style z ozdob-

nikami w postaci grafiki (rastrowej lub wektorowej) dają bardzo wiele możliwości. 
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 29,99 € 

www.mapdiva.com

 + Rozbudowana i wygodna manipulacja 
stylami

 + Wygoda pracy
 + Bogata biblioteka obiektów
 + Rozbudowana pomoc i podręczniki

 − Skromne możliwości 
importu i eksportu 
plików
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Wklejony element może być powielany wzdłuż obwiedni na wiele sposobów. Daje 

to ogromne pole do popisu. Stylów wypełnień też jest wiele rodzajów i można je ze 

sobą mieszać. Poszczególne elementy składowe stylu można ustawiać w dowolnej 

kolejności, co daje podobne efekty jak manipulacje warstwami. Style łatwo można 

kopiować pomiędzy obiektami (również wieloma naraz) i dodawać do własnej 

biblioteki do ponownego użycia.

Coś dla leniwych
W programie mamy zawartą dużą bibliotekę gotowych wzorów i obiektów, jest 

ich w sumie ponad 1900. Znajdziemy tam kontury kontynentów, państw, flagi, 

kwiatki, liście, postaci, elementy architektoniczne czy wyposażenia wnętrz. Sporo. 

Dodatkowo mamy wsparcie w postaci wzorów startowych na wiele okazji. Od wizy-

tówek, ogłoszeń, plakatów po „gotowce” oparte na stronach www znanych serwisów 

społecznościowych. Są one przygotowane wraz z wyjaśnieniem, jak ich użyć.

Na osobną pochwałę
zasłużyła dokumentacja programu. Mamy szczegółowo opisane wszystkie funkcje, 

dodatkowo z przykładami i sposobami użycia. To nie koniec pomocy! Na stronie 

producenta znajdziemy czterdzieści podręczników opisujących różne techniki graficz-

ne i „studia przypadku”. Od zabaw z perspektywą, przez dodawanie efektu lśnienia, 

po zaawansowane łączenie grafiki wektorowej z rastrową. W wielu z nich opisy 

działania krok po kroku wsparte są filmem. To prawdziwa kopalnia wiedzy nie tylko 

dla początkujących rysowników. Warto poświęcić trochę czasu na przejrzenie tej 

biblioteki, zanim zabierzemy się do własnego projektu.

Na zakończenie
Jak już wspomniałem, program ma wszelkie konieczne narzędzia, niektóre mocno 

rozbudowane. Można nim wygodnie „nawijać” tekst na ścieżki (osoba, która jak 

ja uczyła się grafiki, tworząc pieczątki, bardzo to docenia), zamieniać tekst na 

grafikę, konwertować kształty na ścieżki i odwrotnie oraz łączyć je na wiele „mate-

matycznych” sposobów (cześć wspólna, różnice, uzupełnienie itp.). Wystarczy 

odrobina inwencji, aby z pomocą biblioteki czy wzorców lub samodzielnie narysować  

coś ładnego!

https://www.mapdiva.com/artboard
https://www.mapdiva.com/artboard/tutorials/


110TESTY

http://faqt.pl/mmm10/
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NETGEAR AIRCARD 810S
REMEK RYCHLEWSKI 

http://twitter.com/rzog
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Netgear AirCard 810S jest przedstawicielem popularnych urządzeń typu MiFi. Łączy 

on w sobie modem GSM i punkt dostępowy WiFi. Do 810S może się podłączyć jedno-

cześnie aż 15 klientów poprzez sieć bezprzewodową. Tym samym sprawdzi się, jeśli 

będziemy chcieli udostępnić internet nawet nieco większej grupie znajomych np. 

na działce. Netgear jest stosunkowo mały, mierzy 112x69x15 mm, i lekki, bo waży 

jedynie 139 gramów, więc doskonale mieści się w kieszeni. Jest to zdecydowanie 

urządzenie zaprojektowane dla Road Warriorów, którzy nie tolerują żadnych ogra-

niczeń. Np. prędkości.

Speed King
Jest to jedno z pierwszych urządzeń dostępnych na naszym rynku, które wspiera 

standard LTE Advanced cat. 11, czyli teoretycznie jest w stanie oferować pręd-

kość nawet 600 Mb/s. Polscy operatorzy oczywiście nie oferują takich prędkości,  

ale urządzenie doskonale sprawdza się w tradycyjnym LTE i starszych transmisjach 

3G. Można więc potraktować je jako inwestycję w przyszłość, kiedy to wyższe pręd-

kości staną się dostępne. Po stronie podłączenia użytkowników też nie jest ubogo. 

Wi-Fi w standardzie 802.11AC z 2x2 MIMO działające w paśmie 2,4 i 5 GHz. Do tego 

funkcja tworzenia wielu sieci dostępowych jednocześnie z możliwością wydziele-

nia sieci dla gości. Mnogość funkcji i możliwości ich konfiguracji wpędzą niejeden 

router stacjonarny w kompleksy. Ale nie jest to sztuka dla sztuki i wojna na cyferki 

z konkurencją. Sieć w standardzie 802.11AC nawet na tak małym urządzeniu oferu-

je dużo lepszy zasięg, a możliwość ucieczki do mniej popularnego pasma 5 Ghz 

pozwala nie przejmować się sąsiadami.
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Signal to Noise
Podczas moich testów Netgear sprawiał się przyzwoicie, jeśli chodzi o zasięg. 

Wbudowane anteny LTE sprawują się bardzo przyzwoicie, a w naprawdę trud-

nych warunkach można posłużyć się zewnętrzną anteną LTE MIMO 2x posiadającą 

złącza TS-9. Oczywiście nie jest ona dostępna w zestawie, ponieważ w zwykłych 

warunkach nie jest potrzebna.

One Vision
Mały, czarno-biały wyświetlacz czy komunikacja przez klika diod LED? Nie, nie 

w tym przypadku. Na tym oszczędza konkurencja. Netgear nie oferuje kompromisów 

nawet na tym polu. Za komunikację z użytkownikiem odpowiada duży 2,4-calowy 

wyświetlacz z rozdzielczością QVGA z wbudowanym ekranem dotykowym. W zasa-

dzie do tego, aby był to pełnoprawny telefon, brakuje jedynie funkcji dzwonienia.  

Bo całą konfigurację łącznie z wpisywaniem nazw i haseł możemy wygodnie wyko-

nać na tym ekranie.
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Edge  
of a Revolution
Używam różnych MiFi od kilku lat. Zwykle to były produkty Huawei. Przez moje ręce 

przewinęło się dużo innych podobnych. Ale jak żyję, nie widziałem, aby do które-

go ktokolwiek producent przygotował poprawiony firmware. Netgear po tygodniu 

używania sam wyświetlił mi komunikat proponujący upgrade, który nieznacznie 

poprawił funkcjonalność urządzenia. Byłem więcej niż zdziwiony. Jeśli chodzi 

o zabezpieczenia sieci, to na tym polu 810S nie ma się czego wstydzić. Wszystko,  

co ma sens, jest na miejscu, że wymienię chociażby WPA2 Personal, VPN pass-thro-

ugh i NAT firewall.

Hello
Można też oczywiście pobrać aplikację do konfiguracji routera na iOS. W niej również 

wszystko jest na miejscu. Można odbierać i wysyłać SMS-y, co jest bardzo przydat-

ne przy kartach prepaidowych, szczególnie za granicą. Łatwo sprawdzimy zasięg, 

stan baterii, ilość podłączonych urządzeń itp. Wszystkie te informacje są również 
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dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, a większość znajduje się również 

na wyświetlaczu. Jednak w MiFi chodzi o wygodę i właśnie to zapewnia aplikacja. 

Jedynym mankamentem jest to, że nie jest dostosowana do rozmiarów ekranu iPho-

ne’a 6 (s) i 6 (s) Plus oraz iPada Pro 12’9”. Tak, wiem, że narzekam, ale w zasadzie 

kupuję topowe urządzenie, więc wymagam.: D

All the Small Things
Inżynierowie Netgeara zdecydowali się skorzystać z już powoli wychodzącej ze 

standardu karty microSIM. Jeśli więc zamierzasz przenosić kartę ze swojego iPho-

ne’a czy iPada, to będziesz musiał zaopatrzyć się w odpowiednią przejściówkę 

z nanoSIM. Co ciekawe, Netgear nie posiada wewnątrz złącza na kartę microSD, 

jakie jest spotykane u konkurencji. Nie ma więc możliwości bezpośredniego współ-

dzielenia plików. Jest to funkcja, której nigdy nie wykorzystywałem, więc nie ma  

to dla mnie większego znaczenia. 
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1080 zł

www.netgear.com

 + Wspiera LTE Advanced i WiFi 802.11AC
 + Długo działa na baterii
 + Oferuje niezłe parametry zasięgu

 − Wysoka cena
 − Problemy z ładowaniem
 − Łatwo się rysuje
 − LTE Advanced w praktyce 
jeszcze nie ma w Polsce
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Power that be
AirCard 810S wyposażony jest w stosunkowo dużą baterię litowo-jonową o pojem-

ności 2930 mAh. Jest ona oczywiście wymienna, lecz znalezienie zamiennika 

zapewne nie będzie proste. Zapewnia ona według producenta 11 godzin ciągłej 

pracy. Jest to oczywiście bardzo optymistyczne wyliczenie, jednak w  prakty-

ce router zawsze działał mi co najmniej 8 godzin. Poza tym jeśli nie używamy 

połączenia z  internetem, urządzenie sprawnie przechodzi w  tryb oszczędza-

nia energii, w  którym według zapewnień producenta potrafi wytrzymać aż  

260 godzin. Netgear jest na tyle pewien zbudowanej przez siebie konstrukcji, że dołą-

cza nawet kabel który jest w stanie zamienić MiFi w Power Bank. To już chyba jednak  

nadmiar optymizmu.

Good Times 
Bad Times
Największym problem Netgear AirCard 810S jest coś niezwykle prozaiczne-

go. Ładowanie. Niby nic strasznego. Na dole znajduje się gniazdo micro USB 3.0. 

Producent zapewnia stosowne kable i ładowarkę. Z nimi działa wyśmienicie. Jednak 

znalezienie przenośnego banku zasilania czy ładowarki samochodowej, a nawet 

innej ładowarki stacjonarnej graniczy z cudem. Jeszcze nigdy nie miałem w swoich 

rękach tak chimerycznego urządzenia. Ładowarka nie może być za silna ani za 

słaba, nie udało mi się również zmusić do ładownia przez standardowy kabel micro 

USB 2.0. 

Drugim problemem jest w zasadzie kosmetyczny. Zastosowany ekran jest bardzo 

delikatny, bo w całości plastikowy. Nie ma tu mowy o ochronie, do której przyzwy-

czaiły nas telefony. Złośliwi mogą twierdzić, że taki ekran rysuje się już od samego 

patrzenia na niego i coś w tym stwierdzeniu jest.

Ostatni mankament jest to tak zwany stosunek wydajności do ceny. Tak, Netgear 

jest drogi, ale teoretycznie oferuje większe szybkości. Cóż z tego, jeśli nasi opera-

torzy mimo zapewnień w reklamach i mapach zasięgu nie mają aktywnego LTE 

Advanced (LTE Ultra). Jeśli więc nie jesteś kimś, kto musi mieć od razu wszystko, 

co jest najszybsze, szczerze odradzam zakup. Rynek jest pełen tańszych nawet  

o ponad połowę urządzeń, które będą działy teraz i pewnie przez najbliższe miesiące 

z taką samą prędkością. W tym przypadku ewidentnie płacimy podatek od nowości. 

http://www.netgear.com/service-providers/products/mobile/mobile-hotspots/AC810S.aspx
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PQI CONNECT 313
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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O korzystaniu z płyt CD w laptopach już dawno zapomniałem. Większość plików 

wysyłam do chmury, udostępniając je moim bliskim lub współpracownikom. Jednak 

przenośny nośnik pamięci zawsze mam ze sobą. Pendrive wciąż daje możliwość 

łatwego kopiowania danych bez obaw o dostęp do internetu. 

Powiedzmy sobie szczerze, sceptycznie podchodzimy do nowych rozwiązań. 

Powód jest błahy: nikt nie lubi zmian w swoich przyzwyczajeniach. A gdy wiążą 

się one z dodatkowymi kosztami, to wyjątkowo mocno opieramy się zmianom.  

Taką właśnie rewolucję niesie ze sobą nowe złącze USB-C które jest dostępne 

w nowych MacBookach od Apple. 

Nowy PQI to nośnik pamięci
skierowany do użytkowników MacBooków. Wyposażony jest z jednej strony w złącze 

USB-C, zaś na drugim końcu posiada port USB 3.1. Dzięki temu z łatwością będziemy 

mogli współdzielić dane z dowolnym komputerem. Niewielki rozmiar PQI jest jego 

niewątpliwym atutem. Swobodnie zmieści się nawet w najmniejszej przegródce 

pokrowca. Metalowa obudowa sugeruje, że przenośna pamięć będzie nam służyć 

przez długi czas. Swoje nośniki danych bez większego zastanowienia wrzucam do 

przegrody w plecaku. Dlatego lubię, gdy pendrive ma osłonięte wszystkie złącza. 

W przypadku PQI niestety nie mamy takiej ochrony. Możliwe jest przysłonięcie tylko 

jednego portu gdy drugi pozostaje otwarty i tym samym podatny na działanie innych 

przedmiotów wrzuconych do plecaka. Wydajność urządzenia spełnia oczekiwania. 
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ok. 100 zł

www.fen.pl

 + Niewielkie rozmiary
 + Szybkość zapisu

 − Brak zabezpieczenia 
portów USBNAZWA
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Prędkość zapisu wyniosła 69,7 MB/s, zaś odczytu 92,2 MB/s. Potencjał portu USB-C 

widać tu doskonale, kiedy się porówna powyższe wyniki z prędkością transferu dla 

portu USB 3.1. Po podłączeniu pendrive’a poprzez oryginalny adapter Apple wyniki 

zapisu i odczytu prezentowały się na poziomie: zapis — 29,6 MB/s, odczyt — 34,3 MB/s.

PQI Connect 313 jest pomostem
 łączącym stary i nowy port USB. Niesamowicie wygodne rozwiązanie, które pozwoli 

nam wymieniać dane zarówno z najnowszymi urządzeniami wyposażonymi w port 

USB-C, jak również popularnym „zwykłym” USB. Pendrive ten rozwiązuje obawy, 

jakie mogły pojawić się podczas zakupu najnowszych laptopów Apple z powodu 

braku kompatybilności nowego złącza z poprzednią ich odsłoną. Chociaż zapewne 

będziemy z trudem rozstawać się z naszymi starymi pendrive’ami, które znaj-

dujemy porozrzucane po szufladach, torbach i wielu innych miejscach. To jedno 

trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że prędkość oferowana przez nowe złącze USB-C 

zdecydowanie rekompensuje nam wszelkie niedogodności, jakie napotkamy przy 

zakupie nowych nośników pamięci. 

http://fen.pl/produkt/pqi-connect-313-64gb-dual-usbtype-c.html


120TESTY 120

HEOS 5 HS2
KUBA BARAN
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Jeżeli szukasz głośnika, który jest w stanie odpowiednio nagłośnić spore pomiesz-

czenie i dodatkowo Twoim podstawowym założeniem jest stworzenie systemu 

multiroom, to myślę, że powinieneś zainteresować się tym, co ma do zaoferowa-

nia Heos 5. Piszę to zwłaszcza w kontekście mocy dźwięku, jaką potrafi on z siebie 

wykrzesać. Śmiało mogę powiedzieć, że jego gabaryty zupełnie nie oddają jego 

możliwości. W wielu płaszczyznach jest to produkt zupełnie inny od swoich młod-

szych braci. Co go wyróżnia i jak brzmi? O tym w dalszej części.

Wygląd
Denon w swoim systemie multiroom postawił na stonowaną stylistykę nawiązują-

cą do klasycznych rozwiązań. Jednocześnie linia produktów znakomicie odnajduje 

się również w nowoczesnych wnętrzach. Przyjemny kształt, który przybiera formę 

łzy, nadaje Heosowi 5 lekkości i gracji. Cała obudowa jest powleczona drobną siatką 

charakterystyczną dla maskownic głośnikowych. Standardowo głośnik występuje 

w białej oraz czarnej kolorystyce. W mojej opinii cała linia produktów lepiej prezen-

tuje się w ciemnej kolorystyce.

Nie inaczej niż w pozostałych modelach obsługa przez przyciski na głośniku pozo-

stała ograniczona do minimum. W tym przypadku standardowe trzy przyciski 

pozwalające na kontrolowanie pracy urządzenia umieszczono na boku obudowy. 
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Ciekawym zabiegiem jest również umieszczenia uchwytu w górnej części tyłu urzą-

dzenia. To udogodnienie docenią użytkownicy, którzy zamierzają często zmieniać 

lokalizację głośnika. Wszystkie porty podłączeniowe schowane są w wnęce z tyłu 

urządzenia i pozostają zupełnie niewidoczne.

W gruncie rzeczy po podłączeniu sprzętu rzadko będziemy do niego podchodzić. 

Cała obsługa jest zorganizowana w aplikacji do obsługi systemu. O działaniu głośnika 

oraz aktualnym stanie połączenia sygnalizuje delikatne podświetlenie znajdujące się 

u podstawy urządzenia. W zależności od trybu zmienia się jego kolor oraz sposób, 

w jaki świeci. Dla przykładu w trakcie łączenia się z siecią WiFi mruga na niebie-

sko. Dla części użytkowników istotna może być możliwość całkowitego wyłączenia 

diody sygnalizacyjnej, dzięki czemu głośnik pozostanie niewidoczny po zmroku.

Dźwięk
Potężny — to pierwsze słowo, jakie przychodzi mi do głowy, kiedy zbieram myśli, 

aby podsumować to, jak gra Heos 5. O ile niższy model również starał się brzmieć 

z największą możliwą dynamiką, ale potrafił się gubić pod naporem zbyt dużej 

reprodukcji basu, o tyle jego starszy brat nie ma takiego problemu.

Niskie tony w tym głośniku zadziwiają, możliwość zejścia do najniższych zakresów 

potrafi wywołać uśmiech na twarzy. Co jednak najważniejsze, nie oddziałują one 

na reprodukcję innych zakresów. Bas jest tutaj kontrolowany i punktowy, co spra-

wia, że dynamika dźwięku zyskuje i wprowadza bardzo przyjemną rytmikę. Głębia 

i ciepło brzmienia niskich tonów nie męczą i są wyważone. To, co zwróciło moją 

uwagę, to solidność wykonania obudowy. Nawet przy dużej głośności nie wpada 

ona w większe drgania, co stanowi spory plus. Trudno uwierzyć w to, że Heos 5 nie 

posiada w sobie wbudowanego subwoofera. Warto jednak pamiętać, że w mniej-

szych pomieszczeniach ilość generowanego basu może być nadmierna. W takiej 

sytuacji idealnym remedium będzie skorzystanie z korektora dźwięku. 

Jak już wspominałem, model ten nie cierpi na przypadłość swojego młodszego 

brata i solidna porcja najniższych zakresów dźwięku nie odciska piętna na tych 

wyższych. Tony średnie mają odpowiednią dynamikę, aby czarować słuchacza 

partiami wokalnymi czy też solówkami gitarowymi. Jednocześnie reprodukcja 

najwyższych zakresów dzięki swojej szczegółowości generuje otwarty i przy-

jemny dźwięk. Ogólne brzmienie można uznać za ciepłe, a poszczególne zakresy  

są wyrównane, więc niełatwo wyszczególnić któryś z nich. 

W moim odczuciu w przypadku Heos 5 nie ma większej potrzeby uzbrajania się 

w drugi głośnik i łączenia go w parę stereo, chociaż oczywiście istnieje taka możliwość 

i na pewno przyniesie to korzyści brzmieniowe. Scena, jaką generuje to urządze-

nie, potrafi zadziwić. Jej szerokość powoduje, że rozmieszczenie instrumentów 

w przestrzeni jest dość przejrzyste. W połączeniu ze szczegółowością, która pozwa-

la cieszyć się wieloma niuansami w naszych ulubionych utworach, muzyka staje 

jeszcze bardziej wciągająca. Zdecydowanie głośnik ten pokazuje swoje prawdziwe 



możliwości dopiero kiedy otrzyma odpowiedniej jakości materiał dźwiękowy. Warto 

o tym pamiętać i skorzystać z wielu możliwości serwowania mu takiego materiału, 

na przykład z serwera NAS

Dla kogo?
Heos 5 HS 2 to urządzenie, które ewidentnie zostało zaprojektowane do dużych 

pomieszczeń. Potężny dźwięk, napędzany wielką porcją basu, powoduje, że sprzęt 

poradzi sobie w  praktycznie każdym (w  granicach rozsądku) pomieszczeniu. 

Oczywiście mniejsze pokoje nie stanowią dla niego żadnego problemu, należy jednak 

wtedy skorzystać z korektora dźwięku, aby zoptymalizować brzmienie głośnika. 

Bez tego możemy zostać przytłoczeni masywnym basem.

Ogólna jakość wykonania i wszystkie opisane tutaj cechy powodują, że w sytuacji 

kiedy planuje się konfigurację domowego systemu multiroom, warto przyjrzeć się 

temu urządzeniu. Zwłaszcza kiedy rozpoczyna się od nagłośnienia salonu. Heos 5 

potwierdza wysoką konkurencyjność tego systemu w stosunku do innych produk-

tów z tej kategorii. Widać, że Denon postanowił zrezygnować z półśrodków i uderzył 

w ten sektor rynku audio z pełnym impetem.

Witryna systemu Denon Heos
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http://www.denon.pl/pl/heos
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http://dobryslownik.pl
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MICHAŁ KORALEWSKI

PORADNIK FOTOGRAFA 
MOBILNEGO CZ. 6
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Popularyzacja fotografii mobilnej nie byłaby możliwa, gdyby nie dziesiątki tysięcy 

aplikacji służących „upiększaniu” zdjęć. Począwszy od podstawowej edycji — przy-

cinania, korekcji ekspozycji i kontrastu, poprzez aplikacje dodające analogowe filtry 

i tekstury, aż po zaawansowany retusz fotografii, wśród aplikacji przeznaczonych na 

iPhone’a z łatwością znajdziecie takie, za pomocą których stworzycie własne mobil-

ne studio fotograficzne. Wybór tych najlepszych aplikacji jest sprawą subiektywną, 

opartą na indywidualnym zestawie potrzeb i oczekiwań fotografa, jego doświad-

czeniu i przyzwyczajeniach. Poniżej dzielę się z Wami zawartością mojego „studia 

fotograficznego” zamkniętego w iPhonie.

ProCamera
Podstawowa aplikacja, za pomocą której fotografuję. Pozwala rozdzielić punkt pomia-

ru ostrości od punktu pomiaru ekspozycji, co bardzo ułatwia poprawne naświetlenie 

kadru. Umożliwia ręczny dobór wartości czasu ekspozycji oraz czułości, regulację 

balansu bieli, a także pozwala na wyświetlenie różnego rodzaju siatek ułatwiają-

cych kadrowanie (np. trójpodział, złoty podział), histogramu, poziomicy i wielu 

innych dodatkowych informacji. Funkcja samowyzwalacza pozwala na ustawienie 

10-sekundowego opóźnienia wyzwolenia migawki. Aplikacja posiada rozbudowa-

ną funkcjonalność stabilizacji, która wykorzystuje czujniki wbudowane w telefon  

do określenia najlepszego momentu na zrobienie zdjęcia. Ciekawą funkcjonalnością 

jest LowLight Plus — tryb, podczas którego iPhone robi do 64 zdjęć, które następnie 

łączy w jedno wysokiej jakości zdjęcie o niskim szumie. 

W trybie edycji dostępnych jest kilkadziesiąt filtrów barwnych, czarno-białych, 

analogowych itp. Oczywiście aplikacja pozwala również na poprawę kontrastu, 

ekspozycji, nasycenia barw, temperatury kolorów, poprawę kadrowania, prosto-

wanie zdjęcia, a także dodatkowe doświetlenie obrazu za pomocą cyfrowej funkcji 

lampy błyskowej. 

Cocologics; Cena: 4,99 €

https://itunes.apple.com/pl/app/procamera-+-hdr-lowlight/id694647259?mt=8
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Snapseed
Tej aplikacji chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Prawdziwy „wszystkoma-

jący” kombajn fotograficzny, który pozwala dostosować jasność zdjęcia, jego 

kontrast, nasycenie, oświetlenie sceny, skorygować prześwietlenia, rozjaśnić 

cienie, zmienić temperaturę barw, dodać winietę i wyretuszować niedoskonało-

ści obrazu. Narzędzie, z którego korzystam najczęściej, nazywa się „Selektywnie” 

i pozwala na zaznaczenie obszaru na zdjęciu, który poddawany będzie korekcji, 

pozostawiając resztę kadru w stanie nienaruszonym. W ten sposób można rozjaśnić/

przyciemnić wybrane fragmenty zdjęcia, zwiększyć/zmniejszyć kontrast i nasycenie.  

Do tego dochodzą filtry, analogowe tekstury, ramki, efekt HDR, predefiniowane tryby 

konwersji do czerni i bieli i wiele, wiele innych narzędzi. Dodatkowo w każdym 

momencie można cofnąć poszczególne zmiany, przywracając jedną z poprzednich 

wersji zdjęcia. 

Google; Cena: Darmowa

VSCO
Przez kilka lat aplikacja uwielbiana przez miłośników fotografii mobilnej, pozwala-

jąca na dodanie subtelnych, wysokiej jakości filtrów do zdjęć, nadających im efekt 

fotografii analogowej. Po ostatnich zmianach w projekcie aplikacji doszło kilka 

ciekawych narzędzi, rozszerzających jej funkcjonalność o np. korektę perspektywy, 

jednak pogorszeniu uległa intuicyjność obsługi programu. Szkoda, że po ostatniej 

aktualizacji VSCO straciło dużo tzw. user experience. Wciąż jednak jest to pozycja 

warta zainteresowania.

Visual Supply Company, Cena: Darmowa

MuseCam
MuseCam pojawiło się w App Store zupełnie niedawno, szturmem zyskując dużą 

popularność. Przemyślany design i spora liczba oryginalnych narzędzi sprawiła,  

że program szybko znalazł miejsce w moim mobilnym studio fotograficznym, coraz 

częściej zastępując wspomniany wcześniej VSCO. Fajne, delikatne filtry, przypo-

minające te z aplikacji VSCO, zostały rozbudowane o takie funkcjonalności jak np. 

krzywe kolorów czy szczegółową edycję nasycenia poszczególnych barw i jasności. 

Tryb fotografowania pozwala na ręczną kontrolę czasu naświetlania, czułości ISO, 

balansu bieli itp. 

MuseWorks; Cena: Darmowa

https://itunes.apple.com/pl/app/snapseed/id439438619?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/vsco/id588013838?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/musecam-manual-camera-advanced/id1047340501?l=pl&mt=8
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TouchRetouch
Aplikacja służąca do retuszu fotografii: usuwania linii wysokiego napięcia, śmie-

ci z ulicy, pieprzyków z twarzy modela itp. Niesamowicie precyzyjna, elastyczna 

i szybka aplikacja na wyciągnięcie ręki (a właściwie to palca). Za pomocą narzędzi 

Pędzel lub Lasso oznaczam elementy, które chcę usunąć ze zdjęcia. Zaawansowany 

mechanizm aplikacji analizuje budowę obrazu i bardzo starannie nadpisuje wybra-

ne jego fragmenty, usuwając niepożądane elementy zdjęcia. Działa to niezwykle 

precyzyjnie. Dodatkową funkcjonalnością jest klonowanie wskazanych fragmen-

tów zdjęcia i przenoszenie ich w inne miejsce, co świetnie się sprawdza w sytuacji,  

gdy zawartość zdjęcia jest tak skomplikowana do odtworzenia, że uniemożliwia 

zastosowanie automatycznej funkcji retuszu.  

AdvaSoft; Cena: 1,99 €

SKRWT
Program o trudnej do wymówienia nazwie służy do prostowania wszystkiego tego, 

co jest krzywe: od horyzontu, poprzez perspektywę wertykalną i horyzontalną,  

aż po przekształcenie zdjęcia na wzór obiektywu rybiego oka lub charaktery-

stycznego zakrzywienia obrazu znanego z  kamerki GoPro. Program bardzo 

użyteczny, gdy fotografujemy z niskiej perspektywy wysokie obiekty architektoniczne.  

Dzięki SKRWT możemy poprawić negatywne wrażenie „walących się” ścian.

mjagielski; Cena: 1,99 €

https://itunes.apple.com/pl/app/touchretouch/id373311252?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/skrwt/id834248867?l=pl&mt=8
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Ansel
To aplikacja do konwersji zdjęć na czerń i biel. Od swoich konkurentów różni się 

sposobem wyświetlania zdjęć zapisanych w Rolce Aparatu — otwierając Rolkę 

w aplikacji Ansel, wszystkie zdjęcia widzimy już w postaci czarno-białej, jeszcze 

przed wskazaniem zdjęcia, które chcemy poddać procesowi konwersji. Dzięki temu,  

że fotografie od razu są przedstawione w takiej kolorystyce, oszczędzamy czas, 

skupiając się tylko na najlepszych kadrach. Aplikacja posiada zestaw kilku przy-

gotowanych filtrów czarno-białych, ale pozwala też na ręczne dobranie takich 

parametrów jak temperatura obrazu, kontrast, ekspozycja, światła/cienie, dodatko-

we wyostrzenie, dodanie ziarna, winiety, gradientu itp. W ten sam sposób można 

także edytować filmy, znajdujące się w Rolce Aparatu. Ansel służy tylko do postpro-

dukcji, nie ma opcji fotografowania w czerni i bieli. 

Tiny Teacher Apps; Cena: 0,99 €

https://itunes.apple.com/pl/app/ansel/id961484318?l=pl&mt=8
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Slow Shutter Cam
Za pomocą tej aplikacji możemy spróbować swoich sił w fotografii nocnej, w trud-

niejszych warunkach oświetleniowych lub po prostu wszędzie tam, gdy będziemy 

potrzebowali dłuższego czasu naświetlania. Fotografowanie płynącej wody lub 

malowanie światłem nie będzie już zbyt trudne dzięki Slow Shutter Cam. Aplikacja 

posiada trzy tryby pracy: „Motion Blur”, służący do rozmywania obiektów w ruchu, 

„Light Trail”, za pomocą którego można „zamrozić” poruszające się światło na obra-

zie oraz „Low Light”, który pomaga fotografować w trudnych warunkach, np. nocą 

lub wczesnym rankiem jeszcze przed wschodem słońca. 

Cogitap Software; Cena: 1,99 €

Flickr
Pomimo że sama aplikacja pozwala na fotografowanie z predefiniowanymi filtrami, 

a następnie dopuszcza dodatkową edycję obrazu, umieściłem ją w tym zestawieniu 

z zupełnie innego powodu. Otóż za pośrednictwem aplikacji Flickr otrzymujemy 

dostęp do darmowego dysku w chmurze, na którym automatycznie będzie doko-

nywała się pełna archiwizacja zawartości naszej Rolki Aparatu. Wszystkie zdjęcia  

z Rolki błyskawicznie są kopiowane do bezpiecznego archiwum, gdzie trzymane 

są w pełnej wielkości, szyfrowane i zabezpieczony przed dostaniem się w niepo-

wołane ręce. 1 terabajt wolnej przestrzeni sprawia, że nie muszę się martwić tym,  

że w najbliższym czasie zabraknie mi miejsca na dysku. Obecnie przy około  

70 tysiącach zdjęć mam zajęte około 18% całej dostępnej przestrzeni. Dodatkowym 

atutem jest dostęp do zdjęć z dowolnego, podłączonego do Internetu komputera. 

Rizon
Tak zwana złota godzina jest porą dnia w okolicy wschodu i zachodu Słońca, gdy  

na Ziemię dociera więcej miękkiego światła o ciepłym zabarwieniu. To bez wątpienia 

najlepsza chwila na fotografowanie krajobrazów, ale także budzącego się życia miej-

skiego. W różnych miejscach świata, na różnych szerokościach geograficznych złota 

godzina przypada w różnych porach i z różnym czasem trwania. Aplikacja Rizon 

pozwoli zaplanować wyjście plenerowe w czasie złotej godziny, zapisze wybrane 

lokalizacje i przypomni o zbliżającym się czasie za pomocą sygnału dźwiękowego.

Sam King; Cena: 1,99 € 

Zaproponowany przeze mnie wybór aplikacji fotograficznych nie wyczerpuje oczy-

wiście tematu, ale stanowi podstawę, na której każdy z Was może budować własny 

zestaw aplikacji do mobilnego studia fotograficznego. Jeśli macie już takie swoje 

zestawy najlepszych, najbardziej funkcjonalnych aplikacji ułatwiających uprawia-

nie fotografii mobilnej, podzielcie się nimi poprzez kontakt do redakcji Mój Mac 

Magazyn lub bezpośrednio ze mną za pomocą Twittera, Facebooka lub Instagramu.

https://itunes.apple.com/pl/app/slow-shutter-cam/id357404131?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/flickr/id328407587?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/rizon-your-golden-hour-companion/id989634415?l=pl&mt=8
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QNAP.  
PRYWATNA CHMURA CZ. VIII
JAROMIR KOPP
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Jeszcze niedawno pojęcie „dane w chmurze” było czymś niezrozumiałym, lecz teraz 

już nikogo nie dziwi, że możemy przechowywać dokumenty w bliżej nieokreślonym 

miejscu (miejscach) internetu, mając do nich stały dostęp z różnych urządzeń i zakąt-

ków świata. Oczywiście przy założeniu, że mamy połączenie z siecią. Większość 

z nas korzysta z Dropboxa, Google Drive czy innych podobnych usług. Wysyłamy 

zdjęcia, pliki, pobieramy dokumenty za pomocą przeglądarek lub dedykowanych 

aplikacji mobilnych, czasem płacąc za dodatkową przestrzeń w tych usługach czy 

transfer. Można inaczej.

QNAP to też ładny „cumulus”  
i do tego z VPN!
W poprzedniej części (czerwiec) pisałem, jak dzielić się plikami za pomocą serwera 

NAS. To też jedna z funkcji, jaką oferują usługi przechowywania danych w „chmurze”, 

ale najważniejsza jest możliwość dostępu do własnych dokumentów. Jednak najpierw 

trzeba zadbać o odpowiednią konfigurację routera, aby komunikować się z QNAP-em 

w sieci lokalnej w domu czy firmie. Jeżeli nasz router (brama) wspiera UPnP, to QNAP 
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powinien z jego konfiguracją poradzić sobie sam za pomocą aplikacji myQNAPclo-

ud. Jeśli nie, to należy zerknąć do instrukcji routera i otworzyć odpowiednie porty 

(podane w panelu QNAP) lub ustawić strefę DMZ. Drugi problem, jaki możemy napo-

tkać, to zmienny numer IP od naszego dostawcy internetu. Z tym również poradzi 

sobie myQNAPcloud. Wymaga on założenia konta w tym serwisie (jak każda usługa 

DynDNS), a dodatkowo myQNAPcloud ma znacznie więcej usług i zalet.

Gdy najważniejsza jest poufność
Obecnie większość połączeń sieciowych, jakie nawiązujemy, jest w jakiś sposób 

szyfrowana. Połączenia z naszą prywatną chmurą za pomocą przeglądarki też 

mogą być szyfrowane za pomocą takiego samego protokołu jak nasze transmisje 

z bankami. Jednak czasem możemy chcieć dodatkowego zabezpieczenia, zwłasz-

cza podczas wyjazdów, gdzie musimy korzystać z nieznanych sieci WiFi. QNAP daje 

nam taką możliwość. Wystarczy, że uruchomimy na nim usługę serwera VPN L2TP/

IPsec. Jeżeli nasz NAS nie ma protokołu L2TP/IPsec w ustawieniach VPN, to jednym 

kliknięciem doinstalujemy go za pomocą App Center. Mniej bezpieczne protokoły 

PPTP nie będą już obsługiwane przez zapowiadane wersje iOS 10 i macOS Sierra.  

Sama konfiguracja VPN jest stosunkowo prosta i dobrze opisana w dokumentacji QNAP.

https://www.qnap.com/i/pl/tutorial/con_show.php? op=showone&cid=3
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Jakie będziemy mieć korzyści  
z połączenia VPN?
Nie tylko bezpieczny szyfrowany tunel do naszego QNAP. Po połączeniu z serwe-

rem VPN iPhone, iPad, czy nasz komputer widzi naszą sieć lokalną, tak jakby był 

„w domu”. Pozwala to na dostęp do wszystkich urządzeń domowych czy firmowych 

za pomocą ich lokalnego adresu IP. Np. jeżeli mamy kamery IP, nie musimy mozolnie 

konfigurować im dostępu do internetu czy przekierowań portów. Po prostu QNAP 

łączy się z nimi „w naszym imieniu” przez sieć lokalną. Jest jeszcze jedna korzyść. 

Gdy w ten szyfrowany sposób łączymy się z internetem, to połączenie również 

przechodzi przez naszą sieć w domu czy firmie, czyli serwery widzą połączenia, tak 

jakbyśmy łączyli się z domu. Pozwala to np. na oglądanie transmisji internetowych 

ograniczonych geograficznie, gdy jesteśmy poza krajem. Również nawiązywanie 

z „podejrzanych sieci” w ten sposób połączeń np. z bankami jest dużo bezpiecz-

niejsze, bo cala transmisja jest prowadzona w szyfrowanym „tunelu” zestawionym, 

zanim zaczniemy wymieniać dane (i hasła) z bankiem. Jedyną wadą w tym przy-

padku jest limit prędkości niesymetrycznego łącza internetowego, jakie większość 

z nas posiada. Ponieważ transmisja odbywa się w obu kierunkach przez nasz „inter-

net” w domu czy firmie (gdy włączymy najbezpieczniejszą opcję „wysyłaj wszystko” 

w ustawieniach VPN iPhona, iPada czy komputera), to musimy się liczyć z ograni-

czoną prędkością danych wychodzących. Nie ma to znaczenia przy połączeniach  

do samego QNAP i sieci lokalnej.
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W praktyce
Gdy już mamy skonfigurowany dostęp do naszego serwera, możemy zacząć z niego 

korzystać jak z chmury. Pierwszą najłatwiejszą metodą jest dostęp przez przeglądar-

kę. Do obsługi plików w QNAP najczęściej używamy File Station. Mamy możliwość 

pełnej kontroli nad wszystkimi zasobami zalogowanego użytkownika i oczywiście 

możemy przesyłać pliki i foldery na QNAP. Podobnie, choć że znacznie większą ilością 

„opcji” jak w Dropbox. Dodatkowo możemy połączyć naszego QNAP-a z kontami 

Dropbox, OneDrive, Google Drive czy serwerami FTP, Samba lub WebDav i zarzą-

dzać plikami z jednego miejsca! Jedyna wada to duże podobieństwo interfejsu  

to niezbyt intuicyjnego menadżera plików w Windows.

Jednak na wakacjach częściej przyda się aplikacja Qfile dla iOS. Z jej pomocą również 

możemy zarządzać plikami, przesyłać je na QNAP oraz otwierać czy udostępniać 

innym, co było już opisane w czerwcowym wydaniu magazynu. Dodatkową zaletą 

Qfile jest możliwość wysyłania na QNAP wszelkich naszych zdjęć i filmów z rolki 

aparatu, co od najnowszej wersji może odbywać się automatycznie i w tle nawet 

kiedy aplikacja nie jest uruchomiona. Mamy dzięki temu dodatkową bezpieczną 

kopię zdjęć. Qfile ma „wtyczkę” do panelu udostępniania plików w iOS, która pozwala  

na szybkie przesłanie dokumentów z innych programów wprost na nasz serwer, sam 

również dobrze współpracuje z innymi programami i ma wbudowany czytnik wielu 

formatów dokumentów, filmów 

czy zdjęć. Należy pamiętać,  

że dostęp do naszych „multi-

mediów” jeszcze łatwiej 

uzyskujemy za pomocą dedy-

kowanych aplikacji QNAP  

jak Qphoto, Qvideo, Qmusic.

Na koniec
Jeżeli mamy wystarczająco 

szybkie łącze internetowe 

w biurze lub domu, to QNAP 

może nam zastąpić lub 

uzupełnić serwisy „chmu-

rowe” i  dodatkowo, dzięki 

szyfrowaniu VPN zapewnić 

godną zaufania komuni-

kację z  różnych zakątków 

Internetu. To jest naprawdę 

wygodnie i bezpieczne.

ZDJĘCIA: 
pixabay.com
fotolia.com
str. 122 
© Sergey Nivens
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#DOSTEPNOŚĆ 
SZYBKIE PORUSZANIE SIĘ 
PO STRONACH WWW
PIOTR WITEK
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Strony internetowe, serwisy informacyjne, blogi, portale społecznościowe to nasza 

codzienność. Korzystamy z nich w domu, pracy czy podróży i rzadko kiedy zasta-

nawiamy się nad tym, w jaki sposób to robimy. A jak się okazuje, jedynie nieliczni 

spośród nas zapoznają się z ich treścią od początku do końca. 

Odrobina faktów
Eksperci zajmujący się użytecznością, w tym wypadku treści internetowych, wyliczy-

li, że odwiedzając daną stronę, zazwyczaj zapoznajemy się jedynie z dwudziestoma 

ośmioma procentami jej zawartości. Jak to możliwe? Na to pytanie odpowiada Jakob 

Nielsen, jeden z najsłynniejszych badaczy użyteczności informacji elektronicznej. 

W swym badaniu wykazał on, iż w trakcie przeglądania zawartości strony interne-

towej wzrok prawie 80% użytkowników „skanuje” widzianą treść, poruszając się 

według wzoru przypominającego swym kształtem literę F. W praktyce sprowadza się 

to do sytuacji, że użytkownik wzrokiem odszukuje pierwszy nagłówek, zapoznaje się 

z jego treścią i przechodzi do następnych nagłówków. Zwraca uwagę na ewentualne 

grafiki i inne dodatkowe elementy. Jeśli przejrzenie szkieletu informacji wzbudzi 

jego odpowiednie zainteresowanie, rozpoczyna właściwą lekturę. Jeśli całościowy 

skan treści nie zwróci uwagi użytkownika, przechodzi na kolejną witrynę.
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Niespodzianek ciąg dalszy
Rozpoznajecie u siebie ten mechanizm? Nie ma w tym nic dziwnego. Kto z nas lubi 

kupować kota w worku? Wyobraźcie sobie jednak, że osoby niewidome, niepo-

sługujące się wzrokiem, przeglądają treści elektroniczne w taki sam sposób jak 

internauci korzystający ze swych własnych oczu. Brzmi nieprawdopodobnie?

Sprawa nie jest jednak tak tajemnicza, jak by się to mogło z pozoru wydawać. 

Niewidomi użytkownicy komputerów do zapoznawania się z treścią wyświetlaną na 

ich urządzeniach zamiast oczu wykorzystują tzw. programy odczytu ekranu (ang. 

screen readers). Aplikacje te interpretują kod danego programu, np. przeglądarki 

internetowej i za pomocą syntezatora mowy lub linijki brajlowskiej prezentującej 

tekst w alfabecie brajla przekazują informacje użytkownikowi. Osoba niewidoma 

dokładnie tak samo jak każdy inny internauta, nie ma jednak ochoty zapoznawać się 

z całą zawartością danej witryny. Zaczyna ją więc „skanować” za pomocą skrótów 

klawiszowych. Naciskając klawisz „h” przemieszcza się od nagłówka do nagłówka 

(ang. heading). Naciskając „g”, przeskakuje od grafiki do grafiki. Na tej samej zasa-

dzie może poruszać się po listach, linkach, tabelach czy polach edycyjnych. I jeśli 

opublikowana treść wyda się interesująca, oddać się lekturze bądź przejść na kolej-

ną stronę.

Niestety, VoiceOver, natywny screen reader środowiska OS X, w przeciwieństwie 

do programów odczytu ekranu działających w systemach firmy Microsoft, posia-

da domyślnie wyłączone skróty umożliwiające szybkie poruszanie się po stronach 

internetowych. Brak jednej z podstawowych funkcji może bardzo łatwo zniechęcić 

niewidomych użytkowników do korzystania z komputerów Apple, dlatego radzimy, 

jak rozwiązać ten problem.

Włączanie nawigowania  
jednym klawiszem

 > Wywołujemy panel kontrolny narzędzia VoiceOver, np. poprzez naci-

śnięcie przy włączonym programie odczytu ekranu kombinacji klawiszy: 

FN+CTRL+Option+F8.

 > Z kategorii narzędzi wybieramy zakładkę Polecenia, a w niej aktywujemy pozy-

cję Szybka Nawigacja.

 > Po jej rozwinięciu wystarczy zaznaczyć opcję „Nawigacja po stronach www 

jednym klawiszem dla Szybkiej nawigacji”.

Od tej pory działać będą wszystkie skróty klawiszowe umożliwiające niewido-

mym użytkownikom programu odczytu ekranu szybkie poruszanie się w obrębie  

stron internetowych. 
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Diabeł tkwi w szczegółach
Jest tylko jeden warunek, aby to wszystko prawidłowo działało. Strona internetowa 

powinna być zaprojektowana w dostępny sposób. W omawianej sytuacji oznacza to, 

że wspomniane nagłówki nie tylko mają wyglądać jak nagłówki, ale przede wszystkim 

muszą być odpowiednio zaprogramowane w kodzie witryny. Symulowanie nagłów-

ków, np. poprzez dodatkowe interlinie i zmianę wielkości czcionki nie wystarczy.

Tworzenie dostępnych nagłówków jest banalnie proste. Znającym chociaż podstawy 

języka HTML nie trzeba tłumaczyć czym jest znacznik <h>. Należy jedynie zachęcić 

do jego stosowania. Osobom tworzącym własne blogi lub generalnie używającym 

popularnych CMS, jak WordPress czy Joomla, polecam korzystanie z dostępnych 

w każdym szablonie stylów nagłówkowych. Możecie je stosować od pierwszego do 

szóstego poziomu zagnieżdżenia, tworząc strukturę informacji z tytułem głównym 

i podtytułami. 

Pamiętajcie o tym, że dobrze zaprogramowana informacja jest nie tylko dostęp-

na dla osób niepełnosprawnych ale dzięki temu jest lepiej pozycjonowana, lepiej 

wyświetlana, agregowana, archiwizowana, przeszukiwana i w końcu prezentowa-

na, zaczynając od zwykłych przeglądarek, przez urządzenia mobilne, noszalne, 

kończąc na Web TV.

ZDJĘCIA: 
pixabay.com
fotolia.com
str. 127 © eyetronic
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http://mojmac.pl
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