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że wychowawca rzucał w moją stronę: nowu bujasz w obłokach . Wówczas  

na chwilę zamy lałem się i odpływałem na zajęciach, my ląc o tym, jak to będzie,  

gdy wypłynę jako pirat na głębokie wody. Niestety z tych planów, jakie wówczas 

snułem, niewiele zostało. aden ze mnie pirat chociaż podobno użytkowników 

produktów Apple tak czasem się nazywa . Na jachcie bywam bardzo rzadko, mimo 

że wciąż mam z pływaniem swoje tajne plany. Co jednak ciekawe, zacząłem jako 

niemłody już przecież facet znów bujać w obłokach. I nie, zdecydowanie nie jest to 

kryzys wieku redniego. Pomimo że mocno staram się stąpać po ziemi to jednak dzi  

bez bujania w obłokach nie wyobrażam sobie pracy. 

Cyfrowa chmura stała się naturalnym miejscem, gdzie przechowujemy dane i korzy-

stamy z jej wielu dobrodziejstw na przykład synchronizacja kontaktów i kalendarza . 

W tym wydaniu przekonamy Was, że warto unie ć się wysoko w cyfrowe niebo. 

ZDARZAŁO SIĘ  
KIEDY BYŁEM MŁODSZY,

Życzę udanej lektury
Przemysław Marczyński
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MICHAŁ KORALEWSKI

Rze ki, sierpniowy poranek, pachnący wilgocią i  wolno zbliżającą się jesienią. 

Poznański Stary Rynek wieci pustkami i  zupełnie nie przypomina gwarnego 

miejsca, którym się stanie w ciągu kilku godzin. Mgła, ciągnąca od strony Warty, 

otula ratuszową wieżę, zacierając jej kontury. djęcie zrobione iPhone em SE 

i edytowane w aplikacji Musecam.

MGLISTY PORANEK

https://twitter.com/m_koralewski
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Nowości sprzętowe

QNAP TS-251A/TS-451A

Moshi Urbana

Dualshock 4  
USB Wireless Adaptor

Amerykański producent Moshi przedsta-

wił nową kolekcję toreb. W ród nich jest 

Moshi rbana zaprojektowana aby chronić 

i wygodnie przenosić zarówno laptopa 15  

jak i iPada. Torba wykonana jest z wysokiej 

jako ci materiałów odpornych na prze-

tarcia i chroniący zawarto ć torby przed 

deszczem i  niegiem. 

www.b2btrade.eu

Irma NAP wprowadziła na rynek 

nowe serwery NAS. ostały wyposażo-

ne w  unikalny port SB uickAccess 

umożliwiający błyskawiczny dostęp do 

zapisanych plików. rządzenia z  serii 

TS-x51A wyposażono w procesory Intel 

Celeron 1,6 GHz o niskim poborze energii 

oraz w 2 GB pamięci RAM z możliwo cią 

rozbudowy do 8GB . 

www.qnap.com

zięki temu urządzeniu możliwe jest korzystanie z kontro-

lera do gry od Playstation 4 na komputerach Apple i PC. 

Wygodna instalacja zapewnia bezproblemową konfigurację. 

odatkowo dzięki aplikacji Remote Play możemy prze-

nie ć rozgrywkę z ekranu telewizora na monitor 

naszego komputera.

www.playstation.com

http://www.b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/8205/1/moshi-urbana---torba-13-15-kieszen-na-ipada-f
http://www.qnap.com/pl-pl/product/model.php?II=240
https://www.playstation.com/en-gb/explore/accessories/dualshock-4-usb-wireless-adaptor/


09TESTY 09INFORMACJE

Pilot
Apple zaktualizowało czy raczej zrobi-

ło całkiem od nowa aplikację pilota dla iOS.  

Od teraz nawigowanie Apple T  drugiej, trzeciej 

i czwartej generacji powinno być zdecydo-

wanie bardziej komfortowe. Aplikacja potrafi 

zaprzęgnąć do roboty akcelerometr i żyroskop 

znajdujący się w Waszych iSprzętach. 

CENA: bezpłatny

Program w App Store

Obowiązkowa pozycja dla fanów uniwersum. W tym 

wydaniu to strategiczna, turowa wojna widziana 

z  perspektywy rasy Orków. o dyspozycji graczy 

twórcy przygotowali ponad 400 różnych jednostek 

oraz ponad 200 rodzajów broni, a wszystko to okra-

szone mnóstwem statystyk i wyjątkowym klimatem. 

CENA: 14,  

Gra w App Store

Google stanęło na wysoko ci zadania i zaprezen-

towało komunikator do wideorozmów działający 

pomiędzy iOS i Androidem. Czy to będzie hit  

Trzeba samemu sprawdzić i  wydać wyrok 

w sprawie. użo zależy od tego, jak często korzy-

stacie z rozmów ideo lub jak często chcieliby cie 

to robić z osobami posiadającymi Androida. 

CENA: Bezpłatny

google.com

Warhammer 40000

Przegląd aplikacji iOS

Duo

09INFORMACJE

https://itunes.apple.com/pl/app/apple-tv-remote/id1096834193?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/warhammer-40-000-armageddon/id1108906299?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://duo.google.com
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Przegląd aplikacji OS X

Cocktail
Bogaty zestaw narzędzi do grzebania  w systemie 

macOS. Wszystko to w bardzo przejrzystym interfejsie, 

tak aby szybko i pewnie posprzątać, naprawić i zopty-

malizować Maca. Ja przykładowo marzyłem, żeby 

usunąć ocka z biurka. Jedno kliknięcie i zrobione. 

Aplikacja raczej dla co najmniej rednio zaawansowa-

nych użytkowników.

CENA: 17,60 

www.maintain.se

Najszybszy, najprostszy, najbardziej skuteczny sposób na 

uruchomienie systemu Windows/Linux/Android i kilku 

innych na komputerze Mac. ruchomicie z jego pomocą 

swoje ulubione programy z różnych rodowisk. Bardzo 

pomocny może się także okazać dla osób, które przesia-

dają się na Maca.

CENA: 7 ,  

www.parallels.com

Blokować czy nie blokować reklamy w internecie   

Oto jest pytanie  Jeżeli chcecie blokować, to twór-

cy obiecują bardzo wiele w tej kwestii. Po pierwsze: 

nowatorskie rozwiązania, które nie obciążają Waszych 

Maców. Po drugie: ochronę Waszej prywatno ci.  

Po trzecie: mnogo ć opcji w panelu konfiguracyjnym. 

Po zainstalowaniu trzeba dodać rozszerzenie w Safari.

CENA: 3,  

Program w Mac App Store

Parallels

1Blocker

http://www.maintain.se/cocktail/
https://www.parallels.com/eu/landingpage/pd/general/?gclid=Cj0KEQjw6O-9BRDjhYXH2bOb8Z4BEiQAWRduk0MX2cL5sGujo4SH5WA9tmRb5gaOnPS5bZZsD9I3REsaApe-8P8HAQ
https://itunes.apple.com/us/app/1blocker-block-ads-tracking/id1107421413?mt=12
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TARGI BIG GAME EXPO
PATRYCJA GRUSZECKA

http://twitter.com/PiGTrish
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Rozpaczasz nad tym,  
że lato niebawem się kończy 
i zbliża się depresyjna jesień  Otóż jesień w tym roku nie musi być depresyjna, a już 

z pewno cią nie we Wrocławiu  Wrocławska jesień bowiem dostarczy niezapomnia-

nych wrażeń, a to wszystko za sprawą wydarzenia, które zbliża się wielkimi krokami 

 8 i   pa dziernika debiutują targi Big Game Expo

Organizatorzy opisują je krótko: targi pełne emocji i adrenaliny. laczego adrenaliny  

Powód jest prosty  adrenalina to co , co lubi każdy mężczyzna, a targi te oscylują 

wokół męskich zainteresowań takich jak militaria, my listwo, samochody zarówno 

te nowoczesne, jak i zabytkowe , motocykle, pokazy sztuk walki oraz fitness, prezen-

tacje najnowszych technologii oraz gier komputerowych.

To nie wszystko! 
Organizatorzy wybrali ciekawe miejsce na organizację targów  tor wy cigowy 

Rakietowa we Wrocławiu, co oznacza przejażdżki terenowymi samochodami po 

specjalnie przygotowanej trasie. Targi to także niepowtarzalna okazja do wyłado-

wania emocji z uwagi na przygotowaną specjalnie na tę okazję strefę destrukcji , 

dzięki której będzie możliwo ć zdemolowania kilku samochodów, co wspomoże 

oczyszczenie z negatywnych emocji, wyładowanie frustracji lub po prostu sprawi 

demolującemu ogromną frajdę. Jakby powyższych atrakcji było mało, organizator, 

zapowiada strzelanie z broni laserowej, turnieje gier komputerowych, odrobinę 

hazardu i  wiele, wiele więcej.

http://big-game.pl
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Twórcy targów oprócz dbało ci o szampański humor i dobrą zabawę zapewnią również 

zajęcia mające na celu poruszenie naszych neuronów  na targach odbędzie się 

bowiem szereg wykładów nadzwyczaj interesujących ludzi biznesu, nauki oraz prze-

mysłu rozrywkowego: coachów, managerów i dyrektorów znanych przedsiębiorstw, 

wykładowców i specjalistów w różnorodnych dziedzinach, dziennikarzy, a nawet 

showmanów  Nie nastawiajcie się do targów Big Game Expo jedynie jak do kolej-

nej okazji, by poimprezować, bo również będzie możliwo ć zdobycia warto ciowej 

wiedzy  Choć akurat w tym przypadku na szczę cie  jedno nie wyklucza drugiego.

Targi Big Game Expo są co prawda tworzone z my lą o mężczyznach, jednak panowie 

nie muszą przychodzić bez swojej drugiej połówki. Panie przybyłe wraz ze swoimi 

partnerami mogą liczyć na darmową wej ciówkę. la Panów cena biletu to jedyne  

15 zł. Co tu więcej dodawać  chyba tylko tyle, że widzimy się już 8 i   pa dziernika 

we Wrocławiu

Mój Mac Magazyn objął patronatem medialnym targi Big Game Expo, a w ród prelegen-

tów znajdą się: Jaromir Kopp z redakcji Mój Mac oraz ukasz Banaszak, autor znanej 

Wam akcji #WroAccessible16.

http://big-game.pl
http://big-game.pl/prelegenci/
http://big-game.pl/prelegenci/
http://wroaccessible.eu
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LET SWIFT 
SWIFT DEVELOPERS MEET-UP #3
JAROMIR KOPP
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Po wakacyjnej przerwie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką progra-

mowania w nowym języku Swift na już trzecie spotkanie z cyklu, któremu patronuje 

Mój Mac Magazyn: LET SWI T Wrocław.

Wszystkich, którzy będą mogli 22 wrze nia dotrzeć do samego centrum Wrocławia, 

zapraszamy na godzinę 1 .00 tak jak poprzednio do Klub Proza Rynek, Przej cie 

Garncarskie 2 . Spotkanie powinno potrwać około 2 godzin. Poza prelekcjami może-

cie spodziewać się niespodzianek i konkursów.

Planowane są jak zwykle trzy prelekcje, których tytułów w dniu oddania magazynu 

do składu jeszcze nie znamy, ale dwie z nich będą dotykać początków i podstaw 

architektury Swifta , czyli będzie to kontynuacja wątku ze Swift 1 i Swift 2. 

Tematem trzeciej prelekcji będzie zaawansowane wykorzystanie Google Analytics 

w aplikacjach mobilnych. Prelegentami będą mi. Bazyli ygan i Oktawian Chojnacki. 

okładny plan LET SWI T-Swift e elopers Meet-up 3 zamie cimy na blogu  

Mój Mac Magazynu, gdy będzie znany.

Po bardzo udanych poprzednich wydarzeniach cyklu gorąco zapraszamy wszystkich 

mniej i bardziej zaawansowanych programistów poziom prelekcji jest odpowied-

nio zróżnicowany  do Wrocławia. Cykle LET SWI T oraz Toast programowanie na 

platformę Android  organizowane są przez firmę Droids On Roids. Wystarczy dołączyć 

do wydarzenia na acebooku: LET SWIFT-Swift Developers Meet-up #3

http://www.thedroidsonroids.com
https://www.facebook.com/events/165158633892432/
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ałączamy pozdrowienia dla naszych czytelników od załogi roids On Roids, która 

bez wytchnienia  pracuje nad aplikacjami mobilnymi, również podczas wakacji  

na Bali. Ich dzień roboczy opisuje wiceprezes i współzałożyciel firmy Tomasz Muter:

Gdy robimy to zdjęcie, u nas jest godzina 12.48, jeste my już po prawie 4 godzi-

nach pracy, zbliża się obiad, a po obiedzie mamy czas wolny. Wykorzystujemy go 

na odpoczynek w basenie, naukę surfowania, wycieczki po okolicy, poszukiwanie 

lokalnych specjałów lub inne aktywno ci, które nam przyjdą do głowy. o pracy 

wracamy, kiedy zrobi się ciemno o godzinie 18 1  i pracujemy jeszcze 3 4 godziny. 

zięki temu maksymalnie wykorzystujemy cały dzień i nie tracimy słońca. Pomaga 

nam to również lepiej synchronizować się z Polską i klientami w Europie i  SA .

Jeżeli chcecie spotkać tych szczę ciarzy, przyjd cie na LET SWIFT-Swift Developers 

Meet-up #3!

Profil cyklu na acebooku: LET SWIFT Wrocław

Link do wydarzenia: LET SWIFT-Swift Developers Meet-up #3

https://www.facebook.com/letswiftwroclaw/
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WARSZTATY  
FOTOGRAFII MOBILNEJ W GDAŃSKU
W dniach 8  pa dziernika 2016 roku odbędą się w Gdańsku warsztaty fotogra-

fii mobilnej. Poprowadzą je dwaj doskonali fotografowie: Michał Koralewski i Thomas 
Kakareko, znani z pewno cią każdemu użytkownikowi aplikacji Instagram.

Pod czujnym okiem Prowadzących czestnicy będą doskonalić swoje umiejętno ci 

w zakresie fotografii mobilnej, eksplorując ulice Gdańska. Warsztaty przeznaczo-

ne są dla wszystkich pasjonatów i fotografów mobilnych, zarówno tych bardziej 

do wiadczonych, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z urządze-

niem mobilnym jako aparatem. Prowadzący podzielą się do wiadczeniem i zdradzą 

tajniki swojej pracy, począwszy od informacji technicznych na temat wykorzystania 

urządzenia mobilnego jako aparatu fotograficznego, a skończywszy na praktycznej 

edycji wybranych zdjęć.

Gospodarzem warsztatów będzie nietuzinkowy, minimalistyczny i elegancki hotel 

P RO Gdańsk, należący do sieci P RO Hotels. Spotkanie wszystkich uczestników, 

podsumowujące dwa dni warsztatów, odbędzie się sali konferencyjnej hotelu P RO 

Gdańsk.

la wszystkich zainteresowanych warsztatami, którzy nie będą mogli przyjechać 

do Gdańska, planujemy zorganizować takie same spotkania w Poznaniu, Krakowie 

i we Wrocławiu. Więcej szczegółów już wkrótce na stronie www.grupamobilni.pl.

Organizatorem warsztatów jest Grupa Entuzjastów otografii Mobilnej Mobilni .

Partnerem medialnym wydarzenia jest Mój Mac Magazyn.

http://instagram.com/michal_koralewski
http://instagram.com/thomas_k
http://instagram.com/thomas_k
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WSZYSCY BUJAMY  
W OBŁOKACH
KUBA BARAN
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Chmura
To słowo powoli przestaje być w pierwszej kolejno ci okre leniem obłoku na niebie, 

który przynosi deszcz, nieg lub osłonę przed słońcem. W ostatnim czasie coraz 

czę ciej większo ci z nas kojarzy się z wszechogarniającą technologią, która intensyw-

nie i systematycznie wkrada się w nasze życie i jednocze nie pozostaje transparentna 

dla użytkowników.

Osoby, które korzystają z aplikacji 
pokroju niezwykle popularnego ropboxa i jednocze nie nie należą do grona pasjo-

natów technologii, wiedzą, że ich dane znajdują się w chmurze, jednak w ostatecznym 

rozrachunku większo ć nie ma pojęcia, czym ta mityczna chmura jest. ane dostęp-

ne na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu, zawsze w aktualnej formie, 

to marzenie wielu z nas, które powoli się spełnia. Mało tego, sukcesywnie zmierzamy 

do sytuacji, kiedy już nie tylko klasyczna synchronizacja danych będzie zaspokajała 

nasze potrzeby. Pliki powoli zaczynają opuszczać przestrzeń dyskową komputerów 

i pozostają dostępne jedynie na żądanie. Nie szukając daleko: już najbliższa odsłona 

macOS Sierra zaoferuje tego typu udogodnienia. W erze, kiedy dyski SS  stają się 

standardem, a jednak ich cena wciąż ogranicza duże pojemno ci, jakże nie przywi-

tać takiej nowo ci solidnym aplauzem.
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Tutaj jednak pojawia się  
podstawowa wątpliwość
Jestem człowiekiem, który uwielbia technologie, stara się z nich korzystać na każdym 

możliwym polu, gdzie mogą one stanowić kolejne ułatwienie w życiu i codziennej 

pracy. Mam jednak nieodparte poczucie zagrożenia, kiedy moje dane wędrują do 

olbrzymich serwerowni Apple czy ropboxa. zieje się tak zwłaszcza w sytuacji, 

kiedy bity rzeczywi cie opuszczają mój dysk twardy. Ostatecznie, jeżeli co  złego 

się wydarzy, kto  odetnie ródło, dokona włamania na moje konto i skasuje, lub  

 co gorsza  pozyska moje pliki, to pozostanie mi jedynie pożegnać poufno ć 

i dane smutnym wyrazem twarzy. Oczywi cie ten scenariusz nosi znamiona total-

nej katastrofy, jednak pojawia się on w mojej głowie co jaki  czas.  tego względu 

chmura chmurą, a moje dane wciąż są kopiowane na NAS, który na bieżąco prze-

chowuje ich kopie bezpieczeństwa.

Fakt, że w coraz większym stopniu 
nasze cyfrowe życie zaczyna być przechowywane w miejscach poza naszym zasię-

giem, powoduje, że zwykły zdrowy rozsądek staje się niezwykle istotny. Często 

widzę sytuacje, kiedy na kontach ropbox leżą pliki tekstowe, w których zawarte 

są hasła do banków, portali i tym podobnych miejsc. Niestety niewielu użytkow-

ników pamięta, że od ich danych osoby, które mogłyby chcieć się do nich dostać, 

dzieli w większo ci przypadków jedynie znajomo ć hasła i loginu. Należy pamiętać,  

że ich uzyskanie często nie stanowi wielkiego problemu, a w wielu przypadkach 

luki w systemach pozwalają je omijać. Mam nadzieję, że w Twojej głowie nie zapaliła 

się wła nie czerwona lampka alarmowa i nie kasujesz nerwowo podobnych danych 

ze swojego dysku w chmurze. acząłem odrobinę pesymistycznie, jednak uważam, 

że zanim zaczniemy wykorzystywać technologię, w pierwszej kolejno ci musimy 

znać niebezpieczeństwa z nią związane.

W gruncie rzeczy  
praktycznie wszyscy, 
którzy nie wzbraniają się przed najnowszymi rozwiązaniami, korzystają aktualnie 

z dobrodziejstw chmury. Większo ć usług, z jakich korzystamy, działa na podstawie 

tej rozwijającej się nad wyraz szybko technologii. Oczywi cie każda firma związana 

z usługami IT znalazła dla siebie odpowiedni scenariusz jej wykorzystania, który 

może zaoferować swoim użytkownikom. Jednak wspólnym mianownikiem wciąż 

pozostaje coraz skuteczniejsze przeniesienie naszego cyfrowego życia w przestrzeń 

cyfrowych obłoków.



22OPINIE

Osobiście  
nie wyobrażam sobie pracy 
bez usług takich jak ropbox, iCloud czy inne podobne narzędzia. Nie jestem w stanie 

przypomnieć sobie projektu, w którym uczestniczyłem na przestrzeni kilku ostat-

nich lat, a który chociaż na jednym etapie nie został wsparty technologią, która 

opiera się na chmurze. To idealnie pokazuje, jak bardzo tego typu technologie zako-

rzeniły się w naszej codziennej rzeczywisto ci. Nawet jeżeli totalnie odseparujemy 

narzędzia służące produktywno ci, to wciąż pozostaje olbrzymia lista usług, które 

służą naszej rozrywce, a które swoje możliwo ci zawdzięczają wła nie zapleczu 

w postaci cloud computing.

Żyjemy w czasach, kiedy chmura 
stanowi naszą rzeczywistość
Niełatwo znale ć inny scenariusz na kolejne lata i ten stan rzeczy będzie się pogłę-

biał. Korzy ci, jakie płyną z tych technologii, są trudne do przecenienia, jednocze nie 

niosąc ze sobą wiele wątpliwo ci i niebezpieczeństw. Jak zawsze przed wpadnię-

ciem w cyfrową pułapkę, w większo ci uratować nas może zdrowy rozsądek. Jeżeli 

go zachowamy, to na pewno współczesna technologia pomoże nam osiągać znacznie 

więcej, niż było to możliwe kilka lat temu. odatkowo rozrywka nabierze nowych 

wymiarów i wprowadzi nas w nieznane dotąd obszary. Wszyscy bujamy w obło-

kach. Mimo że ta przyjemna czynno ć dotychczas była zarezerwowana jedynie  

dla wąskiego grona niepokornych marzycieli.

ZDJĘCIA: 
pixabay.com
fotolia.com
str. 1   Melpomene 
str. 20  Bilion 
Photos.com
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CZY APPLE SPRZEDAJE 
STARĄ TECHNOLOGIĘ? 
TOMEK CZECH

https://twitter.com/finicestfini
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Od lat mam wrażenie, 
że Polacy są niekwestionowanymi mistrzami wiata w krytykowaniu Apple. W amery-

kańskich mediach krytyka firmy z Cupertino oczywi cie również istnieje i dobrze , 

ale jest znacznie bardziej wyważona i rzeczowa. Jednak co jaki  czas mocno uderza 

w Apple portal The erge. Szerokim echem odbił się niedawny artykuł Nilaya Patela, 

który w bardzo ostrych słowach krytykował pomysł usunięcia minijacka z iPho-

ne a  argumentacja Patela jest moim zdaniem absurdalna, ale to temat na inny 

artykuł .  kolei na początku sierpnia Sam Byford na łamach The erge oskarżył 

Apple o sprzedawanie przestarzałej technologii  uważa on, że Apple powinno 

przestać sprzedawać czteroletnie komputery . 

Chodzi mu przede wszystkim o MacBooka Pro bez Retiny, którego ostatni model 

trafił do sprzedaży w czerwcu 2012 r., czyli ponad 4 lata temu. Ale Byford wyli-

cza dalej: Mac Pro nie był od wieżony od blisko 3 lat, Mac Mini od ponad dwóch. 

MacBook Pro z Retiną, MacBook Air oraz iMac zostały tylko delikatnie od wieżone 

ponad rok temu. W tym roku pojawił się na razie jedynie nowy model 12-calowego 

MacBooka. 

ziennikarz The erge uważa, że to nie w porządku sprzedawać stare komputery 

słabiej zorientowanemu, tzw. przeciętnemu użytkownikowi . Je li Apple nie chce, 

by Maki były na czasie, to ich sprawa. Ale wtedy może nie powinni sprzedawać ich 

w ogóle   kończy. Jego argumentację podłapują inni komentatorzy. 
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Zastanówmy się więc: 
czy Apple rzeczywi cie sprzedaje stare komputery  W  sensie cisłym  tak   

Nie da się ukryć, że 4 lata to sporo czasu w  wiecie nowych technologii. laczego 

więc nie pojawiły się nowe modele  Pewnie z wielu przyczyn: być może przez 

problemy z  procesorami Intela, być może firma nie widziała takiej potrzeby.  

Ale krytykom przecież nie chodziło o to, dlaczego Apple tak robi, tylko że w ogóle 

to robi. Mówiąc stary , nie mają też na my li tylko wieku, ale również to, że jest 

to sprzęt przestarzały , niespełniający obecnych kryteriów , słaby . Apple NIE 

POWINNO sprzedawać tych Maców , zwłaszcza w takich cenach   mówią. 

Pierwsza sprawa: Apple nikogo nie okłamuje, ani nie oszukuje. Nie wmawia prze-

cież klientom, że to nowiusieńkie komputery. Laptopy, w przeciwieństwie do sera, 

nie mają jednak daty ważno ci. irma z Cupertino najwyra niej uważa, że Maki  

z 2012 r. są wystarczająco wieże , żeby mogły leżeć na półkach sklepowych.  

e zaspokoją potrzeby kupujących. Przecież Apple ma tu do stracenia najwięcej  

 stawia na szali reputację, która mocno by ucierpiała, gdyby okazało się, że na 

ledwo co zakupionym od nich komputerze nie można wykonać podstawowych 

czynno ci. Takich głosów ze strony nowych użytkowników jednak nie słychać. 

Apple sprzedaje te Maki, bo to w dalszym ciągu wietne maszyny, na tyle szybkie 

i wydajne, żeby bez problemu zaspokoić wszystkie potrzeby zdecydowanej większo-

ci użytkowników. Jest w tym ogromny paradoks, że większo ć krytyków starych 

Maców  potrzebuje komputera jedynie do przeglądania internetu, scrollowania 

acebooka i oglądania ouTube a. 

Rozwój  
niektórych technologii zwolnił 

 nie tylko z przyczyn technicznych jak np. trudno ci w wyprodukowaniu jesz-

cze szybszego procesora , ale też dlatego, że poziom zaawansowania urządzeń 

osiągnął taki poziom, że musimy zadać sobie pytanie: czy naprawdę potrzebujemy 

jeszcze czego  lepszego  Czy potrzebujemy 8-rdzeniowego procesora w technologii  

14 nanometrów żeby przejrzeć posty znajomych z  acebooka i napisać maila  

Artykuł The erge odwołuje się do znanego Poradnika Kupującego  stworzonego 

przez MacRumors, w którym przy niemal wszystkich Macach wy wietla się teraz 

ostrzeżenie Nie kupuj . Ale musimy pamiętać, że MacRumors zaleca powstrzyma-

nie się z zakupem głównie dlatego, że maszyny te od dawna nie były aktualizowane 

i spodziewane jest od wieżenie linii Maców  nowe komputery kosztują zazwyczaj 

tyle, co poprzednie modele, a są od nich lepsze. Twórcy poradnika nie odradzają 

kupowania starszych Maców dlatego, że jest to słaby sprzęt. 

aktem jest, że użytkownicy pro , którzy najczę ciej potrzebują komputera do zadań 

profesjonalnych np. zaawansowanej obróbki wideo czy grafiki  nie są rozpieszczeni 
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przez Apple. Mac Pro pozostaje bardzo wydajnym komputerem, ale to już niemal 

trzyletni sprzęt i coraz więcej profesjonalistów skarży się, że przydałaby im się 

mocniejsza maszyna. 

Problem w tym, 
że na ciągłe uaktualnianie sprzętu czekają wspomniani profesjonali ci, a prócz 

nich jedynie garstka geeków i dziennikarzy. la zwykłego użytkownika MacBook 

Pro z  2012 r. to wciąż wietna maszyna.  Inna sprawa: dodawanie szybszych 

procesorów, nowszej grafiki czy więcej RAM, choć dla wielu osób bardzo ekscytu-

jące, często nie ma większego sensu, bo nie wpływa znacząco a czasem w ogóle   

na ogólną wydajno ć komputera. Apple musi brać pod uwagę to, czego nie bierze 

większo ć komentatorów: wszystkie konsekwencje dodania nowych komponen-

tów, czyli np. to, że szybszy procesor może szybciej drenować baterię czy grzać 

się i będzie potrzebował chłodzenia, do czego potrzebne będzie jest jeszcze więcej 

prądu i z czym wiążą się problemy konstrukcyjne. 

Ciekawe wiatło na sprawę rzuca gło ne ostatnio wideo, w którym porównano szyb-

ko ci Samsunga Galaxy Note 7 z iPhone em 6s. eszłoroczny telefon z Cupertnio 

pobił na głowę najnowszego agowca Samsunga. System okazał się dużo wolniejszy, 

mimo że specyfikacją techniczną to Note 7 bije na głowę iPhone a. Czy kto  odważyłby 

się zarzucić Apple, że sprzedaje przestarzałą technologię w postaci zeszłorocznego 

iPhone a  Skoro nie kwestie sprzętowe, to co sprawia, że iPhone w tak spektakular-

ny sposób wygrał z Note em  iOS  system operacyjny uszyty dla iPhone a na miarę 

i  wietnie zoptymalizowany, żeby wycisnąć z hardwearu jak najwięcej. 

ZDJĘCIA: 
apple.com
fotolia.com
str. 23   pingingz
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I tu dochodzimy do innej kluczowej sprawy w kwestii Maców: oprogramowania. 

Krytycy się mylą  Apple nie sprzedaje starych technologii: na każdym z kupionych 

obecnie Maców, choćby wyprodukowanym aż 4 lata temu, można szybko zainstalo-

wać najnowszy system operacyjny  OS  wkrótce macOS . armowy, nieustannie 

udoskonalany przez Apple tak, żeby wycisnąć jak najwięcej z komputera, na którym 

działa. Również tego czteroletniego. 

Trudno znale ć w sieci rzetelne porównanie wydajno ci MacBooka Pro z 2012r. 

z jednym z najnowszych laptopów z Windowsem 10, ale idę o zakład, że mogłoby 

się to dla wielu modeli PC skończyć tak, jak skończyło dla Note a 7. 

resztą nie chodzi tylko o wydajno ć. Niezwykle ważne są też nowe funkcje systemu, 

dzięki którym użytkownik Maca z 2012 r. może teraz zrobić na nim nieporównywal-

nie więcej, niż był w stanie cztery lata temu. Szybszego procesora czy dodatkowego 

RAM-u nikt by mu przecież nie przyjechał za darmo zainstalować, a dzięki regular-

nym, bezpłatnym aktualizacjom systemu ma np. możliwo ci wysłania z komputera 

SMS-ów, odebrania rozmów telefonicznych, szybkiego odblokowywania laptopa 

zegarkiem, wygodnego płacenia z Apple Pay przy użyciu Touch I , korzystania 

z całej masy nowych funkcji i nowoczesnych aplikacji, ulepszanych z roku na rok. 

Oprócz funkcji dotyczących samego Maca, od dłuższego czasu firma z Cupertino 

intensywnie pracuje też nad jeszcze lepszą integracją całego ekosystemu Apple   

 głównie nad współpracą pomiędzy urządzeniami z wykorzystaniem iCloud, która 

w macOS Sierra i iOS 10 wznosi się na wyżyny. Nie było to dostępne dla nabywców 

Maców w 2012 r., a jest dostępne dla kupujących dokładnie tego samego Maca teraz. 

To też jest wliczone w jego cenę.

Czy zatem Apple sprzedaje przestarzałą technologię  Nie, Apple sprzedaje techno-

logię, nad którą tysiące inżynierów pracują każdego dnia. 

PS 
Ten tekst powstał 
na MacBooku Air 
z 2011 r., który jest 
moim podstawo-
wym komputerem. 

aję Wam słowo  
 to wciąż 

kapitalna, niezwy-
kle sprawna 
maszyna
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CZEKAJĄC NA CZYTELNIKA. 
E-BOOKI W POLSCE
JAREK DOMAŃSKI

http://twitter.com/JDomanski
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Księgarnia przypominała raczej 
elektronowe laboratorium
Książki to były kryształki z utrwaloną tre cią. Czytać można je było przy pomocy 

optonu. Był nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej stronicy między okład-

kami. a dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu. Ale optonów mało 

używano, jak mi powiedział robot-sprzedawca. Publiczno ć wolała lektany  czyta-

ły gło no, można je było nastawiać na dowolny rodzaj głosu, tempo i modulację. 

Jest to fragment z  książki Powrót z  gwiazd Stanisława Lema, wydanej nakła-

dem Czytelnika w  1 61 roku. Polskiemu futury cie udało się przewidzieć 

powstanie e-booków, na kilka lat przed stworzeniem elektronicznego papieru,  

co zawdzięczamy Nicholasowi Sheridonowi, który w latach 70.  wieku w  erox 

pracował nad wy wietlaczami mogącymi zastąpić monitory kineskopowe. Jednak 

na powstanie pierwszego czytnika, który łączył w sobie technologię e-papieru, 

mobilno ć i e-booki, trzeba było czekać aż do 2004 r., kiedy firma Sony zaoferowa-

ła czytnik LIBR  niestety był on dostępny tylko w Japonii . Rozpowszechnienie 

i popularyzację e-czytelnictwa zawdzięczamy koncernowi, który przeciętnemu konsu-

mentowi kojarzy się głównie ze złą prasą. Czytniki zbłądziły pod strzechy dopiero  

w 2007 roku, gdy firma Amazon wypu ciła na rynek pierwszy model Kindle, który 

oferował również darmowy dostęp do Internetu 3G. 
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Początek e-czytelnictwa w Polsce 
to na dobrą sprawę rok 2010, kiedy powstają internetowe platformy z e-bookami.  

Co prawda, już w grudniu 200  roku Kolporter wprowadził czytnik eClicto i próbował 

stworzyć własną platformę dla polskich e-czytelników. Projekt jednak nie przetrwał 

próby czasu i starcia z konkurencją. Warto ć rynku e-książek w 2010 szacowano na 

 milionów, w roku 2015 było to już 63 miliony złotych, co stanowi 3  całego rynku 

sprzedaży książek. ominującą rolę na rynku e-booków zyskało pięć podmiotów  

e-sklep Empik.com i wyspecjalizowane Legimi, Publio, irtualo, Woblink kolejno ć 

alfabetyczna , które kontrolują 80  rynku. Obecnie coraz więcej tytułów ukazuje 

się w wersji tradycyjnej i na czytniki. Wydawnictwa na swoich stronach oferują 

wraz z książkami papierowymi również wersje elektroniczne. Wydarzeniem ostat-

nich tygodni był Pamiętnik z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego 

 pierwszy e-book wydany przez Państwowy Instytut Wydawniczy. 

Trudno też oszacować liczbę czytników na polskim rynku, podaje się zazwyczaj 

przedział od stu tysięcy do kilkuset tysięcy czytników. Jedno jest pewne: najpopu-

larniejszym czytnikiem w tym miejscu w  rodku Europy, gdzie ciągle samochody 

są kradzione, a waluta to polski złoty, jest Kindle. W czytnikoliczeniu  ankiecie 

irtualo przeprowadzonej w 2014 roku aż 73  ankietowanych wskazało czytnik 

Amazona i sytuacja nie powinna się zmienić, zwłaszcza że Amazon.de od jesieni 

2015 wprowadził darmową wysyłkę czytników do Polski. Pomimo tego, że Kindle 

dominuje w Polsce, to Amazon praktycznie nie istnieje w naszym kraju. Według 

raportu E-commerce w Polsce sporządzonego przez Gemius, tylko 55  polskich 
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internautów robi zakupy w sieci, a 13  z nich w zagranicznych sklepach. Natomiast 

iTunes czy Google Play to w dalszym ciągu ródło aplikacji i muzyki.

Rynek e-booków w Polsce
jest niewielki, ale bardzo interesujący i dynamiczny. Księgarnie prowadzą zaciętą 

bitwę o czytelnika, a głównym orężem walki są promocje i programy lojalno ciowe. 

Ciekawym rozwiązaniem jest też model abonamentu czytelniczego oferowanego 

przez Legimi. Po opłaceniu abonamentu czytelnik ma dostęp do 16 tysięcy e-booków, 

a od niedawna oferuje też czytnik z abonamentem, co sprawia, że my lę o przesiad-

ce ze swojego Kindle. Choć na achodzie można zaobserwować pewną stagnację, 

to nasz rynek będzie notował wzrosty. Pytanie, jak długo  

Cytowany na wstępie Lem co prawda przewidział powstanie czytników i e-booków, 

ale nie przewidział, że w Polsce u progu nowego tysiąclecia problemem będzie 

nie tyle kwestia przyszło ci książki, ile braku czytelnika. Według ostatnich badań 

Biblioteki Narodowej w ubiegłym roku tylko 37  Polaków przeczytało co najmniej 

jedną książkę. Wszystko zaczyna się w domu. Jeżeli w domu nie ma książek, a dziec-

ko widzi rodziców spędzających czas na kanapie przed smart T  i ze smartfonem 

w ręku, to nie będzie czytać. We mie tablet, siądzie na kanapie obok i tak minie 

rodzinne popołudnie. Niestety, żaden program promocji czytelnictwa, starania 

bibliotekarzy, czy też promocyjne ceny książek nie przekonają do czytania ludzi, 

którzy nie wynie li takiej potrzeby z domu.

ZDJĘCIA: 
pixabay.com
fotolia.com
str. 28  Jack
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KOMPUTER IDEALNY
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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awsze chciałem mieć komputer najmocniejszy, najszybszy i najlepszy. Nie bąd  

zdziwiony. Mam tak, jak zapewne Ty z samochodem, rowerem czy telewizorem. 

Przeszedłem drogę od prawdziwych ciągników  chłodzonych wodą po Maki Pro. 

Komputer jest dla mnie wyjątkowym urządzeniem, bo w  jaki  dziwny sposób 

utożsamiam się z nim, szukając przy tej okazji optymalnego rozwiązania do pracy. 

latego zawsze musiałem mieć dużo  w komputerze. aczynając od gigaherców,  

po wy wietlane klatki i na gigabajtach kończąc. Poszukiwania optymalnego i idealne-

go komputera do moich zastosowań powoli dobiegają końca. Co za  najdziwniejsze, 

maszyną  moich marzeń staje się  komputer tak szybki jak iPad oraz posiadają-

cy jedno złącze. MacBook obalił wszystkie mity, jakie nosiłem w głowie, my ląc 

o komputerze idealnym.

Mit pierwszy — za mało złącz
Lepiej mieć dwa złącza SB niż jedno. Jeszcze lepiej mieć cztery lub pięć, bo od 

przybytku głowa podobno nie boli. Jednak kiedy się zastanowisz przez chwilę, 

powiedz mi szczerze, ile razy podpinałe  więcej niż jedno urządzenie równocze nie 

do swojego laptopa  rukarka  Może dodatkowy dysk   moich do wiadczeń ostat-

nich miesięcy wynika, że najczę ciej wpinam do MacBooka rzutnik do prezentacji. 
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Oczywi cie każdy z nas może mieć inną metodykę pracy lub wymagania nam 

stawiane. Jestem jednak pewny, że coraz rzadziej używasz fizycznych kabli,  

bo większo ć urządzeń łączy się z naszymi komputerami bezprzewodowo. Niczym 

wyjątkowym nie jest dzisiaj obsługa w drukarkach czy aparatach fotograficznych 

sieci Wi- i. Rozejrzyj się i sprawd , czy faktycznie kable ciągle muszą leżeć i zbie-

rać kurz na Twoim biurku.

Mit drugi — potężny dysk twardy
W czasach gdy wszystko zapisujemy w postaci cyfrowej, ilo ć wolnego miejsca  

na dysku twardym wydaje się kluczowa. Prawda jest jednak taka, że codziennie 

używamy danych, które zazwyczaj nie przekraczają kilkuset megabajtów. okumenty 

tekstowe, grafiki do publikacji, arkusze kalkulacyjne to nasze podstawowe pliki, 

które obsługujemy.  czasem ich ilo ć się zwiększa, dlatego potrzebujemy no nika 

będącego archiwum naszych danych. Musimy mieć dysk, na który będziemy zgry-

wać i bezpiecznie przechowywać informacje. Nie musi, a nawet nie powinien być to 

nasz komputer do codziennej pracy który jest narażony na uszkodzenie kto nie zalał 

swojego laptopa kawą . Kiedy dyski w chmurze  takie jak ropbox, One ri e czy 

Box mają swój rozkwit, można się pokusić o stwierdzenie, że duży dysk w laptopie 

nie jest kluczowym czynnikiem, jaki powinien nas skłonić do zakupu komputera. 

zi  ważniejsza jest szybko ć oferowanego zapisu.



35OPINIE

Mit trzeci — szybkość
awsze patrzyłem na szybko ć procesora, gdy wybierałem po nowy komputer. 

Nowa maszyna ma być przecież lepsza i wydajniejsza niż obecnie posiadany sprzęt.  

uża wydajno ć procesora to również większy pobór prądu. Ten czynnik sprawia,  

że musimy borykać się z innymi problemami  chłodzenie i mniejsza wydajno ć 

pracy na baterii. astanawiam się jednak, do której granicy gigaherców musimy 

doj ć, aby stwierdzić  nie czuję różnicy . zi  nawet najsłabszy procesor jest 

nieporównywalnie wydajniejszy od tego, który był na rynku kilka lat temu. Potrzeby 

systemów operacyjnych nie rosły aż tak bardzo, aby dzi  sprzęt pracujący na proceso-

rze 1,1 GHz nie mógł sobie poradzić z płynną pracą. MacBook przy swojej konstrukcji 

zapewnia całkiem przyzwoity komfort pracy, oferując jednocze nie komputer bez 

wentylatora, działający na baterii nieprzyzwoicie długo oraz praktycznie bezsze-

lestnie. Czy ta wydajno ć warta jest swojej ceny  

Mit czwarty — wielkość ekranu
Mobilno ć ma znaczenie. obitnie u wiadamiałem sobie ten fakt, gdy na kilku 

konferencjach musiałem mieć komputer ciągle przy sobie. Sam zresztą przeko-

nasz się o tym, że każdy dekagram masy Twojego laptopa będzie sporym kłopotem. 

latego dwana cie cali jest optymalne do pracy w terenie. To ideał dla komputera, 

który chcesz mie  zawsze przy sobie. Braki małej matrycy niweluje również system 

operacyjny, dając nam opcję Pełny ekran, która pozwala wykorzystać najlepiej jak 

się da rozmiary 12 . Waga i fakt, że komputer zmie ci się do każdego plecaka jest dla 

mnie jednym z ważniejszych czynników które gdy dzi  my lę o zakupie komputera.
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Mit piąty — ograniczenia
Miałem ogromne wątpliwo ci co do złącza SB-C. Nie jest ono jeszcze tak popu-

larne jak inne porty. Je li nie ma na rynku zbyt wielu urządzeń, które je obsługują, 

to te które są, będą drogie. Okazuje się jednak, że rynek w tym przypadku działa 

znacznie szybciej niż przy złączu Thunderbolt stosowanym w innych komputerach. 

zi  praktycznie wszystko będziemy mogli podłączyć do MacBooka. W dodatku 

nie muszą to być przej ciówki drogie  produkowane przez Apple. Coraz więcej 

producentów oferuje równie dobrej jako ci akcesoria. Podłączenie do laptopa do 

rzutnika H MI możemy zrobić przy udziale adaptera firmy Unitek Premium C-HDMI  lub 

łącza VGA . irma P I ma swój przewód u-Cable zmieniający złącze USB-C w port USB 
3.1. Natomiast Innergie posiada adapter Magicable dodający do MacBooka zarówno 

port H MI, jak i USB 3.1. 

MacBook nie jest dla wszystkich, ale my lę, że będzie idealny dla Ciebie. Je li nie 

obrabiasz profesjonalnie grafiki, nie montujesz filmów i nie zajmujesz się składa-

niem koncertu orkiestry to jestem pewny, że MacBook spełni Twoje oczekiwania. 

Najlepszy komputer to taki, którego potencjał możemy w pełni wykorzystać. Sprzęt, 

który może nam towarzyszyć w podróży i być zawsze gotowy do pracy. Nowy laptop 

Apple wła nie taki jest.

http://fen.pl/produkt/unitek-premium-c-hub-2-hdmi-power-delivery.html
http://fen.pl/produkt/unitek-premium-c-hub-2-vga-power-delivery.html
https://fen.pl/szukaj/pqi-u-cable-usb-typ-c-do-usb-a-100cm-czarny.html
https://fen.pl/szukaj/pqi-u-cable-usb-typ-c-do-usb-a-100cm-czarny.html
https://mobidick.pl/sklep/innergie-magicable/
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ROZMOWA Z PROGRAMISTĄ 
MARCIN MAKAJ
JAROMIR KOPP
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Jaromir Kopp: W tym cyklu staram się rozmawiać z programistami wydającymi 

własne pomysły, własnym sumptem. Jesteś jak dotąd najlepiej pasującą osobą do 

tych założeń.

Czy to prawda, że nauczyłeś się programować, bo miałeś pomysł na grę (gry), 

i że zdecydowaną większość prac przy swoich produkcjach wykonujesz sam?

Marcin Makaj: Tak  awsze chciałem robić gry i nie było innego wyj cia niż wszyst-

kiego się nauczyć. Kupiłem kilka książek, poszukałem tutoriali w sieci i  jako  

poszło. Obecnie większo ć pracy wykonuję sam, ale zdarza mi się outsource ować  

niektóre assety.

JK: Jakie tytuły wydałeś do tej pory?

MM: użo by wymieniać  kilkana cie małych gier na iOS, z czego najbardziej 

znaną, nagradzaną przez Apple była trylogia The Train, pó niej przemianowana 

na The Secret of Moonwall Palace dorobiłem się wyróżnienia w N N, What s Hot, 

Best episodic games i What we are playing . Ostatnio wydałem moją pierwszą grę 

komputerową  Bohemian Killing, którą można pobrać m.in. ze Steam.

JK: Jak przebiegała droga od pierwszego pomysłu do realizacji? Skąd czerpałeś 

wiedzę o programowaniu?

MM: Praca nad pierwszą grą to była droga przez mękę  programowania i robienia 

gier uczyłem się w trakcie faktycznego robienia gry, więc wielokrotnie usuwałem 

całe jej fragmenty, żeby napisać je od nowa. W końcu wywaliłem cały projekt i zrobi-

łem go od nowa. Całą wiedzę czerpałem z poradników znalezionych w internecie 

oraz książek.

http://store.steampowered.com/app/492220/agecheck
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JK: Najnowszy Twój projekt zdobył uznanie nie tylko użytkowników. Możesz 

wymienić, jakie nagrody zdobyłeś do tej pory za swoje dzieła?

MM: Na App Store kilkana cie wyróżnień  New Noteworthy , What s Hot , What 

we are playing , Best episodic games   wszystkie na stronie głównej AppStore a.  

o tego napisano o  mnie w  książce The O cial GameSalad Guide to Game 

e elopment, a Bohemian Killing zdobyło nagrodę Best Story  Pixel.Award 2016 

na Pixel Hea en 2016.

JK: Trochę zasmuciłeś mnie informacją, że Twoje produkcje znikają z App Store 

i Mac App Store. Możesz powiedzieć, czym jest to spowodowane?

MM: W trakcie przeprowadzania tego wywiadu już ich na App Store nie ma. aczynałem 

w 2011 roku  wtedy nie było jeszcze tego boomu na gry 2P, konkurencja racz-

kowała. Ostatnią grę wydałem chyba w 2013 roku, a pó niej zacząłem pracę nad 

Bohemian Killing, która tak mnie pochłonęła, że nie miałem czasu na wypuszcza-

nie aktualizacji ani kolejnych gier na App Store, więc stwierdziłem, że na chwilę 

obecną nie opłaca mi się utrzymywać konta deweloperskiego. Chociaż zamierzam 

kontynuować przygodę z grami na iOS w bliższej lub dalszej przyszło ci.

JK: Na szczęście nadal na komputerach z macOS będzie można pograć w twoje 

produkcje. W jaki sposób ( jak dystrybuowane) i jakie twoje gry teraz są dostępne?

MM: Bohemian Killing jest dostępne zarówno na Windows, jak i na Mac na Steam, 

a już wkrótce również w innych sklepach i na innych platformach. Pozostałe gry są 

obecnie niedostępne.
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JK: Czy w związku ze zmianą platform mocno zmienił się Twój warsztat? Możesz 

opowiedzieć jakimi narzędziami teraz tworzysz swoje gry i na jakim sprzęcie?

MM: Na chwilę obecną pracuję na MacBooku Pro z 2011, totalnie zajechanym, z wyciętą 

baterią całkowicie straciła pojemno ć, zaczęła puchnąć, a ja nie miałem odpowiednich 

rubokrętów, więc zastosowałem bardziej drastyczne metody   tak że będę musiał 

zainwestować w nowy sprzęt. Co do oprogramowania to obecnie pracuję na nity.

JK: Co możesz powiedzieć o najbliższych planach? Gdzie szukać Twoich informa-

cji o Twoich produktach?

MM:  mnie plany zmieniają się jak w kalejdoskopie i nie ukrywam, że dużo zależy 

od sukcesu Bohemian Killing. O wszystkich nadchodzących nowo ciach, promo-

cjach, platformach, etc. możecie się dowiedzieć na B fanpage u The Moonwalls  

lub I  Publishing  mojego wydawcy.

JK: Czy są dostępne polskie wersje Twoich gier?

MM: Bohemian Killing jest dostępne w polskiej wersji kinowej, pozostałe gry były dostęp-

ne jedynie po angielsku.

https://www.facebook.com/TheMoonwalls/
http://www.bohemiankilling.com
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JK: Samodzielne wydanie tak rozbudowanych dzieł to ogrom pracy. Sam piszesz 

„scenariusze”, tworzysz grafikę i łączysz to w program. Ile czasu na to poświęcasz?

MM: Przeciętna gra na iOS powstawała w 3 miesiące pracy full time. Bohemian Killing 

to 2,5 roku pracy po często kilkana cie godzin dziennie  chociaż to moja pierw-

sza gra na nity i pierwsza gra w 3 , więc dopiero uczyłem się i tego silnika, i tego 

rodzaju grafiki. Mam więc nadzieję, że kolejne tytuły pójdą szybciej.

JK: Czy teraz, jak podsumowujesz swoje dokonania, możesz polecić innym taką 

„samodzielną” drogę?

MM: To na pewno ciężki kawałek chleba  można dużo zyskać, ale też bardzo dużo 

stracić. Na pewno nie polecałbym inwestowania znacznych rodków w produkcję 

 zawsze jest realne ryzyko, że gra nawet się nie zwróci. Jest to na pewno praca 

dla upartych i wytrwałych.

JK: Na koniec. Jak uważasz, więcej jest w Tobie programisty czy artysty?

MM: decydowanie więcej artysty  awsze powtarzam, że mimo wszystko  jestem 

raczej mało techniczny.

JK: Bardzo dziękuję za rozmowę!

MM: ziękuję również
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NOWE SYSTEMY APPLE  
A ICH DOSTĘPNOŚĆ
PIOTR WITEK
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Apple swą polityką drobnych zmiansprawiło, że oczekując na pojawienie się ich 

nowych systemów operacyjnych, spodziewamy się co najwyżej płynnej ewolucji, 

a nie drastycznej rewolucji. Tak też było i tym razem. Kończąc prezentacje nowych 

platform, Apple pozostawiło nas z pewnym niedosytem. Po krótkim zastanowieniu 

doszedłem jednak do wniosku, że nie zrobili tego przez przypadek.

Od kiedy korzystam  
z urządzeń Apple,
 co jaki  czas staję przed problemem nie do rozwiązania. I wła nie w tym momen-

cie, gdy dochodzę do wniosku, że nie jestem w stanie zrobić tego czy tamtego za 

pomocą systemu z Cupertino, u wiadamiam sobie następujący fakt: To niemożliwe, 

aby tak prostej rzeczy nie dało się zrobić na tym sprzęcie. I dopiero taki mental-

ny reset sprawia, że tuż przed samym nosem dostrzegam funkcję, która nie do ć,  

że tkwiła tam cały czas, to w zupełno ci rozwiązuje mój problem. I jak łatwo może-

cie się domy lić, ponownie wpadam w zachwyt nad geniuszami z Apple. 

Osobi cie uważam, że dokładnie w ten sam sposób przygotowywane są prezenta-

cje przybliżające nam nowe platformy systemowe. Apple uchyla rąbka tajemnicy, 

pozwala zajrzeć za uchylone drzwi, a gdy tylko przekroczymy ich próg, to jak Alicja 

głową w dół wpadamy w krainę czarów. Nagle sami zaczynamy dostrzegać wiele 
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drobnych zmian i niuansów, które przez kolejny rok będą nas zachwycać i spra-

wiać, że nasi znajomi nadal będą nas mieli za co najmniej lekko stukniętych, a na 

pewno nieobiektywnych fanboyów Apple. Tak więc my ląc w ten sposób, wcale się 

nie zdziwiłem, gdy w systemowych betach znalazłem nowe funkcje dostępno cio-

we, o których w trakcie prezentacji Apple się nawet nie zająknęło. acznijmy jednak  

od samych zapowiedzi.

macOS Sierra
Wydaje się, że w obszarze dostępno ci dla osób niepełnosprawnych macOS przyno-

si najmniej nowo ci. Największe zmiany dotyczą wsparcia dla tzw. Przełączników, 

za pomocą których w macOS Sierra możliwe stało się nie tylko klikanie myszką 

czy przeciąganie obiektów, ale również kontrola innych, zewnętrznych urządzeń 

Apple, np. Apple T . odatkowo usprawniono obsługę czytnika ekranu oiceO er 

i na pokład macOS wprowadzono Siri. I to wła nie według mnie asystent głosowy 

stanowi najistotniejszą zmianę dostępno ciową, szczególnie z punktu widzenia osób 

niepełnosprawnych manualnie. a jego pomocą mogą one, nie dotykając klawiatury 

komputera, wysłać wiadomo ć, nawiązać połączenie na aceTime, odnale ć pliki 

na dysku i wiele, wiele więcej.

tvOS 10
Obsługa przełączników jako nowo ć trafiła również do najnowszej odsłony t OS. 

Teraz za ich pomocą osoby niepełnosprawne manualnie mogą swobodnie obsługiwać 

interfejs Apple T . la użytkowników z różnymi dysfunkcjami wzroku udostępnio-

ne zostały nowe filtry barw.  kolei osoby korzystające z czytnika ekranu otrzymały 

możliwo ć skorzystania z nowych głosów wyższej jako ci oraz słownika wymowy 

dla oiceO er.

watchOS 3
W nowym systemie pojawiła się funkcja o nazwie Taptic Time. zięki niej zega-

rek w dyskretny sposób wywibruje nam godzinę. o dyspozycji mamy trzy wzory 

wibracji, tak aby każdy znalazł dla siebie ten optymalny. W działaniu nowa funkcja 

przypomina aplikację TimeBuzz, z której korzystam na co dzień. Przyznam szcze-

rze, że jestem zdumiony, iż Apple dopiero teraz wdraża tak przydatną, wygodną 

i niemal oczywistą opcję do watchOS. 

Pojawiły się również nowo ci w aplikacjach Trening oraz Aktywno ć. miany te 

wprowadzono z my lą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Przykładowo pozycja Stanie  została zmieniona na Jazda , a po ród ćwiczeń poja-

wiły się nowe aktywno ci. optymalizowano również sposób obliczania spalanych 

kalorii przy poruszaniu się na wózku.
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Trzecia i ostatnia z anonsowanych nowo ci jest przeznaczona dla osób słabowi-

dzących, które w trzeciej wersji watchOS odnajdą na tarczy o nazwie Rozmiar L  

możliwo ć dodawania komplikacji, co wcze niej nie było możliwe.

iOS 10
To wła nie ten system przynosi osobom niepełnosprawnym najwięcej zmian i na 

jego przykładzie zwrócę waszą uwagę na pierwsze, niezapowiadane smaczki.

Już przy t OS wspomniałem o nowej funkcji słownika wymowy dla oiceO er. 

Ona również pojawia się w najnowszej wersji systemu iOS. a jej pomocą możemy 

sprawić, że czytnik ekranu przykładowo zamiast dosłownego acebook, fonetycz-

nie będzie wymawiał: ejsbuk. Kolejna zmiana również dotyczy oiceO er. Czytnik 

ekranu w mobilnych urządzeniach Apple nareszcie otrzymał możliwo ć rozdzielania 

wysyłanego d więku. W praktyce wygląda to tak, że np. wysyłając bezprzewodowo 

muzykę z iPada do zestawu gło ników, użytkownik cały czas może słyszeć syntezę 

mowy ze swojego tabletu.

Osoby słabowidzące otrzymały możliwo ć zamienienia i rządzenia w tzw. 

Powiększalnik elektroniczny. unkcja działa podobnie do polskiej aplikacji Seeing 

Assistant Magnifier. Osoby z dysfunkcjami wzroku w iOS 10 dodatkowo odnajdą nowe 

filtry barw oraz przy korzystaniu z opcji Przeczytaj Ekran oraz Mów aznaczone, 

nową funkcję pod wietlenia czytanego tekstu.

ZDJĘCIA: 
apple.com
pixabay.com
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System iOS 10 otrzymał również rozszerzone wsparcie dla użytkowników prze-

łączników. Teraz, podobnie jak w przypadku macOS Sierra, osoby niepełnosprawne 

manualnie za ich pomocą mogą sterować zewnętrznymi urządzeniami Apple. 

łatwione zostało również odblokowywanie mobilnych urządzeń. Obecnie, po 

zaznaczeniu odpowiedniej opcji w ustawieniach dostępno ci, wystarczy tylko 

dotknąć palcem przycisku Home, aby odblokować urządzenie. Nie jest koniecz-

ne samo naci nięcie przycisku funkcja działa dopiero od iPhone 6 .  kolei osoby 

z dysfunkcjami słuchu w nowym systemie odnajdą możliwo ć obsługi zewnętrz-

nych urządzeń TT  ang. Teletypewriter .

Czas na smaczki
Oczywi cie w nowym systemie funkcje dostępno ciowe zostały nieco zreorga-

nizowane. Przy pierwszym użyciu może to odrobinę zdezorientować stałych 

użytkowników iOS. miany nie są jednak na tyle duże, aby my nie mogli się szyb-

ko zorientować, co gdzie trafiło. Przykładowo nowy przycisk dogodnienia Ekranu 

kryje funkcje Odwrócenie Kolorów, iltry Barwne oraz Obniżenie Punktu Białego. 

Hmm  A co to jest to ostatnie  Ano wła nie. W tym miejscu zaczynamy naszą podróż 

pod tytułem Odkrywanie nowych funkcji dostępno ciowych w iOS 10.

Obniżenie punktu białego to nowa, niezapowiadana wcze niej funkcja, na którą 

czekało wielu słabowidzących użytkowników. a jej pomocą możemy sprawić,  

że białe elementy ekranu, np. tło, przestaną nas o lepiać i będziemy mogli dostrzec 

inne informacje na ekranie.

W opcjach mowy pojawiła się niezapowiadana możliwo ć dodania dwóch nowych 

polskich głosów, Ewy i Krzysztofa. mieniła się również nomenklatura. Nie są to 

już głosy Wyższej jako ci , teraz są tylko Rozszerzone .

Pod przyciskiem więkowe, obok dobrze znanych opcji, znajdziemy teraz nową 

funkcję o nazwie: Autom. gło nik dla rozmów. Po jej wyłączeniu nasz iPhone,  

po odsunięciu go od ucha, nie będzie automatycznie przełączać się na tryb gło no 

mówiący. zięki temu rozłączanie rozmów za pomocą gestu lub przycisku akończ 

połączenie staje się znacznie bardziej dyskretne.

iOS 10 dla funkcji VoiceOver 
otrzymał znacznie więcej drobnych poprawek w rodzaju zwiększenia maksymal-

nego tempa mowy syntezy czy dodatkowego d więku sygnalizującego włączenie 

się blokady ekranu. Na szczególną uwagę zasługują jednak dwie, dotychczas nieza-

powiadane nowo ci.

Pierwszą stanowi nowy sposób porządkowania ikon i katalogów. otychczasowa 

metoda była mało intuicyjna i wymagała od użytkownika sporo cierpliwo ci i samo-

zaparcia. Obecnie przy włączonym oiceO er, przy każdorazowym dotknięciu 

dowolnej ikony, użytkownik usłyszy komunikat ostępne Czynno ci. Wybierając 
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opcję porządkuj Programy, wejdzie w  tzw. Tryb Edycji. Ponownie korzystając 

z Czynno ci, wybiera opcję W Ruchu. Teraz wystarczy tylko wskazać palcem, gdzie ma 

się znale ć przenoszona przez użytkownika ikona i po wybraniu odpowiedniej opcji 

z Czynno ci stuknąć dwukrotnie w ekran i przenie ć ikonę we wskazaną lokalizację.

Drugą nowością,
która dosłownie rzuciła mnie na kolana, jest anonsowanie przez oiceO er zawarto-

ci zdjęć znajdujących się w zasobach naszych urządzeń Apple. Nowa funkcja działa 

na bazie sieci neuronowych, porównując zawarto ć zdjęć z bazą wzorców. amiast 

jednak się wymądrzać na temat, o którym nie mam bladego pojęcia, po więcej szczegó-

łów ode lę Was do artykułu Jaromira Koppa pt. djęcia, czyli co łączy sieci neuronowe 

z nowymi systemami Apple . la użytkowników oiceO er najistotniejszą informacją 

jest ta, że rozpoznawanie obrazów działa zarówno na macOS Sierra oraz najnowszych 

watchOS i iOS. zięki tej funkcji osoby niewidome bez czyjejkolwiek pomocy mogą 

się z grubsza dowiedzieć, co znajduje się na poszczególnych fotografiach. Na razie nie 

dowiedzą się, kto dokładnie znajduje się na zdjęciu, ale informacja że na fotce jest np. 

morze, plaża, pies i piłka dostarczy im podstawowych danych o jej zawarto ci.

Jestem absolutnie pewien, iż w pozostałych systemach Apple również umie ciło sporo 

podobnych smaczków, które tylko czekają na odkrycie. atem przekroczmy ten próg 

i do dzieła
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CZY ŻYJEMY  
W CYFROWEJ CHMURZE?  
ROZMOWA  
Z ŁUKASZEM PIĄTKOWSKIM
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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To już jest czas, gdy możemy powiedzieć, że żyjemy w cyfrowej chmurze. Może nie 

jeste my tego wiadomi, ale ogromna ilo ć naszych danych przechodzi przez serwe-

rownie rozmaitych usług. Jedną z nich jest na pewno Azure Microsoftu. W Polsce 

osobą odpowiedzialną za ten produkt jest ukasz Piątkowski. Pozwolili my sobie 

przepytać go o działanie rozwiązań w chmurze .

Przemysław Marczyński: Czy można powiedzieć beż żadnych wątpliwości, że żyjemy 

w cyfrowym świecie? 

Łukasz Piątkowski: Trudno nie mieć takiego wrażenia, chociażby obserwując, jak 

często używamy map w naszych telefonach, ile spraw załatwiamy poprzez Internet 

i nasze komputery, czy bawimy się, grając w gry sieciowe. Obecnie cyfryzacja dotyka 

każdego aspektu naszego życia, począwszy od rozrywki, poprzez codzienną komu-

nikację i współpracę, kończąc na zaawansowanych zastosowaniach w przemy le, 

bankowo ci, czy administracji publicznej. To wła nie dzięki cyfrowym narzędziom 

mamy możliwo ć sprawdzenia poczty z dowolnego miejsca i urządzenia, rozmowy 

przez Skype z bliskimi, dokonywania przelewów przez smartfona, czy rozliczenia 

PIT-u przez Internet. Jeste my wiadkami kolejnej, cyfrowej rewolucji przemysło-

wej, która jest możliwa m.in. dzięki rozwojowi chmury obliczeniowej i jej zdolno ci 

do przetwarzania gigantycznej ilo ci informacji.

PM: Gdzie obecnie możemy spotkać rozwiązana chmurowe? 

ŁP: Chmura towarzyszy nam praktycznie w każdej aktywno ci, do której wyko-

rzystujemy Internet. Gromadzenie plików na wirtualnym dysku, wspólna praca  
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nad dokumentem z poziomu różnych urządzeń, chat z przyjaciółmi, czy gry w sieci 

to tylko kilka sytuacji z życia codziennego. Aktualnie wiele rozwiązań informatycz-

nych jest wdrażanych przy użyciu chmury obliczeniowej i użytkownicy nawet nie są 

tego wiadomi. Strona internetowa firmy, od której planujemy co  kupić, jak również 

kluczowe procesy biznesowe realizowane przez tę firmę, coraz czę ciej przenoszo-

ne są do chmury. Model cloud przynosi najwięcej korzy ci w sytuacji, gdy mamy 

do czynienia ze zmiennym obciążeniem systemów informatycznych. W przypadku 

rynku e-commerce są to promocje czy okres przed wiąteczny. Elastyczno ć tego 

modelu zarówno od strony finansowej, jak i technicznej sprawia, że klienci wybierają 

chmurę publiczną jako miejsce działania. Chmura jednak zmienia nie tylko formułę 

naszej pracy  bez niej nie byłoby także szansy rozwoju nowych firm, które wpły-

wają na kształt całych branż. Wystarczy wspomnieć o  berze, który zredefiniował 

pojęcie transportu miejskiego, o Skypie otwierającym nowe możliwo ci komunikacji, 

czy o Spotify zapewniającym dostęp do muzyki z dowolnego urządzenia i miejsca. 

Nie można zapominać również o trzecim aspekcie korzy ci płynących z adaptacji 

rozwiązań chmurowych  są one impulsem do rozwoju nowych trendów, takich 

jak np. Internet Rzeczy czy Inteligentne Miasta. zięki nieograniczonym możliwo-

ciom przetwarzania gigantycznych zbiorów danych, chmura obliczeniowa daje 

szansę dynamicznego rozwoju innowacyjnym przedsięwzięciom biznesowym.

PM: Co jest największą barierą w rozwoju usług chmurowych? 

ŁP: Kluczową barierą wciąż wydaje się mentalno ć samych użytkowników, którym 

wydaje się, że dane zgromadzone na własnym dysku są najbezpieczniejsze. W obliczu 

masowego wykorzystania danych i ciągłych zmian w cyfrowym wiecie, chmura 

jest jedynym rozwiązaniem pozwalającym na zapewnienie ciągło ci działania, czyli 

bezkolizyjną pracę. Coraz czę ciej proces rozwoju aplikacji jest przenoszony do 

chmurowego rodowiska testowego. Pracownicy oczekują narzędzi do współpracy 

i komunikacji bazujących na modelu cloud. Co więcej, bardzo często infrastruktu-

ra, którą dysponujemy w ramach własnych serwerowni, po prostu nie radzi sobie 

z zalewem danych, co prowadzi do awarii i przestojów w działaniu systemów. 

Te konkretne sytuacje powodują, że mimo początkowych obaw coraz więcej osób 

i  instytucji przekonuje się do chmury. Microsoft gwarantuje dostępno ć usług 

na poziomie , , , w zależno ci od rodzaju usługi. apewniamy poziom 

bezpieczeństwa, który jest nieosiągalny dla wielu organizacji zajmujących się tym 

aspektem samodzielnie. o tego dochodzą najwyższe standardy ochrony prywatno-

ci, zgodne z wytycznymi GIO O oraz regulacjami E. Korzy ci wynikają również 

z prostego rachunku finansowego. Elastyczno ć i opłaty wyłącznie za wykorzysta-

ne zasoby czy ilo ć wykonanych operacji lub zapytań, automatyczne skalowanie 

maszyn i usług i brak opłat za wyłączone usługi, np. zatrzymane maszyny wirtualne 

lub wyłączone aplikacje/witryny internetowe, to argumenty, obok których trudno 

przej ć obojętnie. 



52WYWIAD

PM: Czy rynek usług w chmurze dostrzega zwykłego klienta, czy jest to nadal sektor 

stricte dla klientów biznesowych? 

ŁP: decydowanie chmura dostrzega i adresuje potrzeby typowego użytkownika 

końcowego w Polsce. sługa One ri e zapewniająca każdemu użytkownikowi zdal-

ny dostęp do plików czy O ce 365 umożliwiający korzystanie z szeregu usług, w tym 

pakietu biurowego O ce już dzi  pozwala czerpać korzy ci z chmury przeciętne-

mu Kowalskiemu . Je li chodzi o Azure, jest to usługa skierowana głównie do firm. 

Wierzymy jednak, że możliwo ć postawienia strony internetowej w naszej chmu-

rze Microsoft Azure, posiadanie wirtualnej maszyny do celów programistycznych 

lub testowych, czy po prostu dla samego wydzielenia nowego rodowiska od tego, 

co mamy na własnym komputerze, stanowi również ciekawą ofertę dla odbiorcy 

indywidualnego. Wkrótce pojawią się również maszyny klasy N, które będą dosko-

nałą alternatywą dla osób potrzebujących rodowiska z bardzo wydajnymi kartami 

graficznymi. 

PM: Jak rośnie przychód z sektora Cloud? To chyba najlepszy wyznacznik tego, czy 

rozwija się ten sektor biznesu? Jak przychody z rozwiązań w chmurze prezentują 

się na tle innych źródeł zarobkowych firmy Microsoft? 

ŁP: Microsoft obrał wyra ny kurs na rozwój usług chmurowych, stawiając na aktywną 

rozbudowę platformy Azure. Na koniec roku fiskalnego, który kończy się w czerw-

cu, przychody ze sprzedaży chmury Microsoft Azure wzrosły o ponad 102  w skali 

całego roku. W ujęciu globalnym każdego miesiąca pojawia się 120 tysięcy nowych 

klientów Azure. Obecnie notujemy 150 miliardów zapytań do baz S L proceso-

wanych każdego dnia oraz 715 milionów aktywnych użytkowników Azure Acti e 

irectory. 

 badań agencji Morgan Stanley przeprowadzonych w ród dyrektorów informaty-

ki ze Stanów jednoczonych oraz Europy wynika, że za trzy lata Microsoft Azure 

może wyprzedzić Amazon w segmencie usług IaaS Infrastructure As A Ser ice . 

Biorąc pod uwagę fakt, że Microsoft bardzo mocno koncentruje się na rozwoju 

oferty chmurowej, dystans do konkurentów, którzy wcze niej rozpoczęli działania 

w tym obszarze, będzie się niwelował.

PM: Jak Polska wygląda na tle innych krajów w kwestii zapotrzebowania na usługi 

w chmurze? 

ŁP: Według danych I C z 2015 r., rynek usług w chmurze rósł blisko 7 razy szybciej 

niż tradycyjne usługi IT. W 2014 r. wydatki na chmurę publiczną i prywatną w Polsce 

wyniosły 4 5 mln PLN, o 30,2  więcej w porównaniu z 2013 r. W minionym roku rósł 

on o kolejne 25 . Je li chodzi o wykorzystanie Azure w Polsce, obserwujemy istot-

ny wzrost zainteresowania klientów. Klienci coraz czę ciej w swoich wymaganiach 

uwzględniają informację o konkretnej chmurze publicznej. Mocno rozwija się polska 

społeczno ć Azure, która gromadzi pasjonatów tej technologii, jak również klientów 

planujących przej cie do Microsoft Azure. Bardzo istotnym sygnałem wiadczącym 

o zainteresowaniu platformą Azure jest korzystanie z licencji próbnych oraz zakup 
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Azure przez stronę internetową. Klient zainteresowany usługą nie musi kontak-

tować się bezpo rednio z Microsoft, ale poprzez wspomnianą stronę lub Partnera 

Microsoft może szybko rozpocząć korzystanie z Azure na atrakcyjnych warunkach. 

W ród krajów Europy rodkowej Polska wyra nie plasuje się w gronie liderów, je li 

chodzi o wzrosty zapotrzebowania na te usługi.

PM: Jak chmura Azure radzi sobie z rosnącym zapotrzebowaniem na dane w Polsce? 

ŁP: Proces rozbudowy sieci centrów przetwarzania danych Microsoft Azure 

ciągle trwa. Na podstawie oceny potrzeb klientów z całego wiata z odpowiednim 

wyprzedzeniem budowane są nowe centra. odatkowo aktualizowany jest sprzęt 

w istniejących placówkach oraz poprawiane są mechanizmy zapewniające wysoką 

wydajno ć, stabilno ć działania i przepustowo ć łącz. o tego pojawiły się jaki  czas 

temu usługi, takie jak np. Azure S L Warehouse, Azure ata Lake, czy rozwiązanie 

H Insight, które pozwalają na obsługę potężnych ilo ci danych i niemal nieograni-

czony wzrost zapotrzebowania. Microsoft Azure na całym wiecie wspiera działania 

olbrzymich firm oraz np. rządowych instytucji w  SA, co powinno być najlep-

szym argumentem dla polskich klientów, którzy wcze niej mieli obawy dotyczące 

wydajno ci Azure. Polscy klienci traktowani są identycznie jak organizacje z innych 

krajów korzystające z Microsoft Azure, a nasza firma dopełnia wszelkich starań, aby 

stale podnosić poziom usług. Codziennie wprowadzanych jest kilka usprawnień 

i nowych funkcji. 

PM: Jakie są inne najważniejsze problemy, z jakimi muszą radzić sobie dostawcy 

usług w chmurze? 

ŁP: apewne najważniejszym wyzwaniem jest nadal niepełne zaufanie do rozwią-

zań chmurowych w ród polskich firm. ostawcy usług public cloud, tacy jak np. 
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Microsoft, poza podstawowymi usługami typu backup czy wirtualne maszyny oferują 

dużo bardziej zaawansowane rozwiązania. Klienci często nie są gotowi, aby wynie ć 

ze swoich serwerowni bardziej zaawansowane przetwarzanie. Takie rozumowa-

nie powoduje, że raczej niesłusznie alternatywą dla chmury publicznej Azure staje 

się lokalny hoster, mimo że poziom i zakres usług zwykle odstaje od tego, co może 

zapewnić rozległa sieć centrów przetwarzania Microsoft. 

PM: Ciekaw jestem jak wyglądają statystyki obciążenia Azure. Częściej pobieramy 

dane rano, wieczorem, a może w weekendy? 

ŁP: Pamiętajmy o tym, że aktualnie chmura Microsoft Azure to w dużej mierze plat-

forma wspierająca działania firm w obszarze systemów informatycznych, a nie 

bezpo redniej pracy pojedynczych użytkowników. Obciążenie systemów informa-

tycznych oczywi cie jest pochodną działań użytkowników, niemniej systemy takie 

realizują również procesy wsadowe, synchronizację danych, integrację z innymi 

systemami, co sprawia, że ich zapotrzebowanie na moc nie jest zawsze analogiczne 

do ruchu generowanego bezpo rednio przez użytkowników. Przykładem tego typu 

procesów mogą być procesy zamknięcia dnia czy miesiąca, ładowanie danych do 

hurtowni danych lub np. zbieranie sygnałów z urządzeń IoT Internet Of Things . 

 drugiej strony wielu klientów wygasza swoje systemy na noc lub na weekend 

w celu optymalizacji kosztów. la wielu systemów nie jest rekomendowane częste 

ich wyłączanie. Klienci pozwalają sobie na zmianę konfiguracji wirtualnych maszyn 

poprzez np. mechanizmy autoskalujące, aby niepotrzebnie nie płacić za moc, której 

nie wykorzystują. To są bardzo istotne zalety chmury publicznej, które sprawiają, że 

model kosztowy jest mocnym argumentem, aby przenie ć się do Microsoft Azure.

PM: Użytkownik, sięgając po usługi w chmurze, zadaje sobie najczęściej pytanie: 

czy moje dane są bezpieczne? Czy zatem mamy się czegoś obawiać, jeśli chodzi 

o pliki w chmurze? Czy nasze dane są bezpieczniejsze na dysku czy w cyfrowej 

chmurze? 

ŁP: Należy podkre lić, że dla konsumenta największym zagrożeniem są: przesta-

rzałe i niewspierane już oprogramowanie oraz brak aktualizacji. większają m.in 

potencjał ataków malware u i hakerów oraz narażają na utratę cennych, prywatnych 

danych, a także własnych oszczędno ci. Podobnie jest w przypadku firm, które 

przy obecnej skali cyberzagrożeń w większo ci nie są w stanie zapewnić samo-

dzielnie takiego stopnia bezpieczeństwa jak wyspecjalizowani dostawcy chmury 

obliczeniowej. 

Platforma Microsoft Azure zarówno od strony architektury, jak i umów prawnych 

spełnia najbardziej restrykcyjne wymagania przepisów prawa i polityk bezpie-

czeństwa. agadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych można rozpatrywać 

w kilku aspektach, w szczególno ci jako kwestię ochrony przed utratą danych oraz 

zabezpieczania informacji przed dostaniem się w niepowołane ręce. Kładąc nacisk 

na odpowiedni poziom bezpieczeństwa w kontek cie utraty danych, Microsoft 

zapewnia odpowiednie rodowisko oraz prowadzi działania edukacyjne, umożliwia-

jące wygodny backup danych do chmury obliczeniowej Microsoft Azure Backup .  
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Innym rozwiązaniem dla rodowiska lokalnego, tzw. on premise , są narzędzia 

backupowe  np. ata Protection Manager, wchodzące w skład System Center. 

Technologia Azure Backup pozwala nie tylko zaoszczędzić na zakupie dedykowa-

nych rozwiązań sprzętowych, czy też kosztach wywożenia i przechowywania kopii 

bezpieczeństwa na no nikach fizycznych poza siedzibą firmy. 

Ponadto w obszarze zabezpieczenia dostępu do danych Microsoft oddaje do dyspo-

zycji swoich klientów mechanizmy Acti e irectory. Ta funkcjonalno ć pozwala 

nie tylko zarządzać procesami uwierzytelniania użytkowników i ich autoryzacji  

m.in. w zakresie dostępu do odpowiednich danych . 

Je li chodzi o kwestię bezpieczeństwa w wymiarze ochrony prywatno ci, rozwią-

zania Microsoft wpisują się w wytyczne Europejskiego Organu Ochrony anych 

Osobowych, w tym polskiego Głównego Inspektora anych Osobowych. irma 

została również pierwszym dużym dostawcą usług chmurowych, który przyjął 

normę ISO/IEC 27018, jedyny międzynarodowy standard zapewniający spójne 

podej cie do ochrony danych w modelu cloud. aje to gwarancję bezpieczeństwa 

i skutecznej ochrony danych oraz przejrzystych zasad ich przetwarzania. Klient 

może mieć pewno ć, że zachowuje kontrolę nad swoimi danymi, ponieważ norma 

reguluje zasady zwrotu, przesyłania i usuwania danych osobowych przechowywa-

nych w centrach danych Microsoft.

Spełnienie wspomnianych norm sprawia, że stosowane są standardy i procedu-

ry, które skutecznie zabezpieczają fizycznie dane przed niepowołanym dostępem. 

abezpieczenia, jakie znajdują się w centrach przetwarzaniach Microsoft, dzięki skali, 

w jakiej działają tysiące klientów obsługiwanych w pojedynczym centrum , są na 

bardzo wysokim poziomie. Pojawia się efekt skali. atwiej jest uzasadnić poniesienie 

nawet bardzo dużych kosztów w tych obszarach, gdy się wie, że tylko wtedy klienci 

będą chcieli korzystać z naszych usług. Niewiele polskich firm znajdzie uzasadnie-

nie dla tak dużych kosztów, gdy z serwerowni będzie korzystała jedynie ona.

PM: Mam nieodparte wrażenie, że popularyzacja smartfonów przyczyniła się 

do coraz większego wykorzystania usług „w chmurze”. Czy moja intuicja mnie 

zawodzi, czy faktycznie tak jest? Czy telefony spopularyzowały dostęp do danych 

w chmurze? 

ŁP: Segment urządzeń mobilnych ewoluuje dzi  przede wszystkim w kierunku 

rozwiązań chmurowych, które możemy roboczo okre lić jako mobile cloud compu-

ting. To one zmieniają w zasadniczy sposób krajobraz całego rynku. opiero dzięki 

wykorzystaniu pojemno ci i bezpieczeństwa chmury, takiej jak np. One ri e, urzą-

dzenia mobilne stają się mobilne w pełnym tego słowa znaczeniu. Chmura stała 

się naturalnym, wirtualnym  przedłużeniem pamięci telefonu, a pliki na niej 

przechowywane są bezpieczniejsze niż np. na zwykłej karcie S , która może ulec 

uszkodzeniu czy zostać zgubiona. To dzięki chmurze smartfony stają się mikro-

-centrami  danych. 

o tego należy dodać sytuacje, w których użytkownik smartfona nawet nie jest wia-

domy, że korzysta z chmury. Wiele witryn internetowych oraz aplikacji mobilnych 
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jest uruchomionych w centrach przetwarzania Microsoft. Systemy, których obcią-

żenie wykazuje dużą dynamikę, a do takich zapewne należy zaliczyć rozwiązania 

przeznaczone dla użytkowników mobilnych, są doskonałym przykładem rozwiązań 

aż proszących się o uruchomienie w chmurze publicznej. Gdyby firmy budujące 

takie rozwiązania osadziły je we własnych serwerowniach, po spadku zaintereso-

wania taką aplikacją mobilną np. w godzinach nocnych  musiałyby nadal płacić za 

tzw. podłogę w serwerowni, klimatyzację i amortyzację sprzętu. Gdy skorzystają 

z usług chmury publicznej, będą płacili jedynie za usługi, z których w danej chwili 

korzystają. Rozliczanie w Microsoft Azure dla wielu usług jest oparte o naliczanie 

minutowe, co pozwala zoptymalizować koszty. asoby uwolnione przez jednego 

klienta zostaną chwilę potem udostępnione innym użytkownikom, czego nie może 

zrobić pojedyncza firma korzystająca ze swojej serwerowni.

PM: Jak wyobrażasz sobie niedaleką przyszłość? Czy dyski twarde będą nam 

potrzebne? 

ŁP: miana polegająca na przej ciu od przechowywania danych na wewnętrznych 

pamięciach naszych urządzeń do zaplanowanego lub natychmiastowego przesyła-

nia ich do chmury, wydaje się nieodwołalna. yski twarde będą na razie potrzebne, 

ale w centrach przetwarzania, takich jak Microsoft Azure. Przy masowej konsump-

cji danych, zarówno przez indywidualnych użytkowników, jak i organizacje, trudno 

wyobrazić sobie, że samodzielnie stworzymy przestrzeń dyskową, która pomie ci 

je wszystkie. Coraz czę ciej wizja przyszło ci wiąże się z rozkwitem takich zjawisk 

jak Smart City, Internet of Things, czy e-Go ernment. Wszystkie one opierają się 

na przetwarzaniu terabajtów danych. Bez chmury trudno wyobrazić sobie dalszy 

rozwój tych tendencji i czerpanie korzy ci z cyfryzacji.

ZDJĘCIA:
Microsoft
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Jest wiele usług chmurowych  na rynku, a niektóre w ciągu wielu lat stały się 

bardzo popularne, jak np. ropbox. Oferują pozornie różne usługi: od przechowy-

wania danych i zdjęć po zarządzanie i edycję dokumentów. Jednak wszystkie one 

bazują na podstawowej funkcji: przechowywaniu plików.  iCloud jest inaczej.

Apple pionierem
Historia usług przechowywania danych w internecie sięga 1 83 roku, gdy CompuSer e 

zaoferowało przestrzeń na swoich serwerach do przechowywania danych użytkow-

ników ponoć aż 128 KB . Jednak prawdopodobnie większo ć z Was pierwszy raz 

zetknęła się z usługą przechowywania danych w chmurze wraz z uruchomieniem 

ropbox. Było to w 2008 roku. żytkownicy komputerów Apple mieli podobną usłu-

gę znacznie wcze niej, bo już w 2000 roku  sługa zwała się iTools i poza pocztą 

w domenie@mac.com i paroma prostymi serwisami oferowała pierwszą wersję 

i isk, czyli dysku w sieci. sługa ewoluowała w.Mac, następnie w MobileMe, ale 

przełom nastąpił dopiero w 2011 roku wraz z zastąpieniem niecieszącej się dobrą 

sławą MobileMe przez iCloud.

iCloud było odmienną usługą niż jej poprzedniczki. Po pierwsze Apple zaofero-

wał za darmo 5 GB przestrzeni na swoich serwerach. likwidował do ć popularną 

usługę hostingu własnych stron WWW tworzonych za pomocą dedykowanej apli-

kacji iWeb i mocno zmienił większo ć z nas uważała, że ograniczył  możliwo ć 

przechowywania własnych plików. Jednak najwięcej modyfikacji, już na szczę cie  

na lepsze , zaszło głęboko pod podszewką.
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Co wyróżnia iCloud na tle innych 
rozwiązań?
iCloud jest wyjątkowo mocno zintegrowana z systemami operacyjnymi Apple i posia-

da bardzo dużo ułatwień i funkcji oddanych do dyspozycji programistom. To, co 

jako iCloud widzi użytkownik pod postacią udostępnionych usług, to tylko czę ć jej 

funkcjonalno ci.

Opis funkcji iCloud zaczniemy od rodka . Na pewno zauważyli cie, że w wielu apli-

kacjach ustawienia czy dane synchronizują się pomiędzy urządzeniami w ramach 

jednego konta iCloud . Pogodynki  mają te same listy miejscowo ci, gry przeno-

szą punkty i zapisane poziomy , listy zakupów się synchronizują w  magiczny  

sposób. zieje się to za sprawą specjalnych funkcji dla deweloperów udostępnio-

nych wraz z iOS 5. Programi ci mogą w bardzo prosty sposób zapisywać małe porcje 

danych i  ledzić ich zmiany pod postacią kluczy  z warto ciami, przechowywać 

i synchronizować wewnętrzne bazy danych programów Core ata  oraz oczywi cie 

zapisywać i odczytywać w iCloud dokumenty, które pojawiają się również w iCloud 

ri e w teczkach odpowiednich programów.

Na kilka słów więcej zasługuje wprowadzony w iOS 8 i Mac OS 10.10 Cloud Kit, czyli 

baza danych dostępna dla aplikacji wprost z systemów Apple, ale i przez interfejs 

Ja a i Web czyli również dla innych systemów  tak działa 1Password . odatkowo 
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jest ona podzielona na czę ć prywatną, gdzie są zapisywane dane powiązane z użyt-

kownikiem, do których wydawca aplikacji i inni użytkownicy nie mają dostępu, 

oraz publiczną, wspólną dla wszystkich. To rozwiązanie idealnie sprawdza się np. 

w moim Radio on T , gdzie kompletna duża baza rozgło ni jest publiczna i ja sam 

oraz użytkownicy mogą dopisywać do niej nowe pozycje, ale każdy z posiadają-

cych aplikację ma własną bazę ulubionych stacji, która jest dostępna tylko dla jego 

urządzeń.

Tyle o funkcjach iCloud spo ród dobrodziejstw, których korzystamy, często nie 

zdając sobie z tego sprawy. Teraz pora na funkcje bezpo rednio oddane w ręce 

użytkowników.

To iCloud  
przechowuje kopie zapasowe
danych z urządzeń iOS oraz obsługuje takie funkcje jak Back to My Mac, ind My 

riends opisywane w lipcowym numerze MMM , bardzo ważną ind My iPhone, 

pocztę w domenach iCloud.com, me.com, mac.com. Pęk kluczy zapewniający dostęp 

do zapisanych haseł i kart bankowych na wszystkich naszych urządzeniach, nowe 

Notatki, książka adresowa, przypomnienia i kalendarze też są składową iCloud.

iTunes Match, iTunes in the Cloud, biblioteka muzyczna iCloud, iBooks również dzia-

łają za sprawą iCloud. zięki iTunes in the Cloud zakupione na jednym urządzeniu 
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dobra można pobrać, słuchać, czytać czy oglądać na innych. iTunes Match oraz jego 

siostrzana wersja w Apple Music, pozwalają na umieszczanie w chmurze własnych 

zbiorów muzycznych. ziała to tak, że jeżeli jaki  nasz utwór zostanie dopasowany 

uwaga: obecnie Apple przechodzi na dopasowywanie za pomocą próbek d wię-

ku, a nie słów kluczowych  do zasobów z Apple to będzie udostępniana nam na 

innych urządzeniach jego wersja ze sklepu iTunes, a jeżeli nie, to nasz utwór będzie 

przesłany do iCloud i dostępny do pobrania na innych sprzętach podłączonych do 

naszego konta. Muzyka z naszych prywatnych  zasobów nie jest wliczana w naszą 

przestrzeń iCloud, ale jest ograniczona ilo ciowo. Obecnie to 100000 cieżek , 

z których każda nie może być dłuższa niż 2h lub 200 MB. Nasze własne utwory 

w formatach innych niż AAC czy MP3 są przed przesłaniem konwertowane do 

AAC 256 Kb/s. W iOS 10 będzie można włączyć optymalizację dysku, czyli rzadko 

słuchane utwory będą usuwane z urządzenia i pobierane tak jak to się już dzieje 

ze zdjęciami  na żądanie .

Biblioteka zdjęć  
i Udostępniane albumy 
to kolejna zaleta iCloud. zięki niej zdjęcia i filmy wykonane naszymi iPhone ami 

czy iPadami lub dodane do aplikacji djęcia na komputerze czy przez iCloud.com 

możemy oglądać i pobierać na wszystkich urządzeniach podpiętych do danego 

konta Apple I  oraz przez WWW. W chmurze przechowywane są oryginały pełnej 
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jako ci i rozdzielczo ci. Jeżeli włączyli my funkcję optymalizacji dysku , to gdy 

zacznie brakować miejsca, przesłane już do iCloud oryginały będą usuwane z urzą-

dzenia i pobierane zależnie od potrzeb.

Albumy udostępniane
są wietnym sposobem na dzielenie się zdjęciami i filmami ze znajomymi i rodziną. 

Mogą być dzielone z wieloma osobami, którym można zezwolić na dodawanie do 

naszego albumu ich własnych zdjęć. la nieszczę ników nieposiadających jeszcze 

urządzeń Apple można udostępnić wersję albumy przez WWW. waga: materia-

ły w udostępnianych albumach nie zabierają miejsca z naszej chmurki, są jednak 

konwertowane do niższej rozdzielczo ci filmy do 702p, maks. 3 minuty . Jest to 

sposób dla oszczędnych na zachowanie dostępu do zdjęć po zgraniu ich i skasowa-

niu z biblioteki albumy można udostępnić  tylko sobie .

Strumień zdjęć
to niezależny od Biblioteki zdjęć iCloud sposób na dostęp do materiałów na wielu 

naszych urządzeniach. djęcia do 1000 szt.  w strumieniu przechowywane maksy-

malnie przez 30 dni i automatycznie pobierane oraz dodawane do biblioteki zdjęć 

na innych urządzeniach jeżeli ta funkcja jest włączona .

Chmura rodzinna. To połączenie wyżej wymienionych funkcji z łatwym dzieleniem 

ich pomiędzy osobami kontami  przyłączonymi do rodziny . odatkowo można 

dzielić z rodziną zakupy zarówno w iTunes, iBooks, jak i App Store. Oczywi cie o tym, 

czy nasze zdjęcia, terminarz czy pozycję najd  znajomych  chcemy udostępnić 

członkom rodziny, decydujemy sami.

iWork for iCloud 
jest webowym odpowiednikiem pakietu programów iWork dostępnych na iOS 

i macOS. a pomocą przeglądarki możemy edytować dokumenty, choć w sposób 

trochę ograniczony względem prawdziwych  aplikacji. iWork for iCloud ma jednak 

jedną przewagę, pozwala na pracę grupową , czyli możemy wysłać innej osobie 

link z hasłem  pozwalający na przeglądanie i edycję ale tylko za pomocą aplikacji 

webowej  naszego dokumentu.

Na koniec iCloud drive, 
który w nadchodzących systemach doczekało się znacznej zmiany, a do tej pory 

było często krytykowane za sporo ograniczeń względem innych usług. W iCloud 

dri e możemy przechowywać pliki, a aplikacje przystosowane przez deweloperów 

mogą automatycznie zapisywać tam dane, które dostępne są zarówno na macOS, 

jak i iOS oraz przez www.icloud.com. Niestety nie możemy decydować, gdzie pliki 



są lokalnie przechowywane na naszych sprzętach, a na iOS aplikacje mają do ć 

ograniczony ale możliwy  dostęp do danych innych programów. odatkowo doku-

menty zajmują miejsce na dyskach komputerów. Na szczę cie sporo się zmieni 

w iOS10, a zwłaszcza w macOS 10.12. mian jest tak dużo, że opisane są w osobnym 

artykule. Najważniejszą jest to, że będziemy mogli przechowywać i synchronizo-

wać dane z teczki okumenty i Biurko naszych komputerów w iCloud dri e oraz 

włączyć optymalizację dysku, działającą podobnie jak dla zdjęć. Przydatną już teraz 

funkcją jest możliwo ć odtworzenia skasowanych z iCloud dri e plików do 30 dni 

od zdarzenia.

Ilość miejsca
a darmo od Apple dostajemy 5 GB przestrzeni w iCloud. Jak już wspominałem, 

pożerają nam ją dokumenty w iCloud dri e, zdjęcia, archiwa urządzeń oraz dane 

zapisywane przez programy. odatkową przestrzeń możemy wykupić w cenach: 

50 GB za 0, , 200 GB za 2, , 1 TB za ,  miesięcznie. Jeżeli przestaniemy 

korzystać z dodatkowej przestrzeni, możemy przej ć na mniejszy pakiet.

Mam nadzieję, że w to krótkie omówienie większo ci funkcji iCloud dało Wam obraz, 

jak rozbudowana i skomplikowana usługa kryje się obecnie pod tą krótką nazwą.
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ZDJĘCIA: 
apple.com
fotolia.com
str. 57  e ery-
thingpossible
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Jeszcze kilka lat temu 
nieodłącznym akcesorium do komputera był pendri e. Każdy miał ich kilka, żeby 

w razie potrzeby móc przegrać sobie potrzebne pliki z urządzenia na urządzenie. 

Ostatnio popularno ć pendri e ów ciągle maleje, a ich funkcję powoli przejmują 

usługi wymiany plików w chmurze. Która z nich jest najlepsza i zasługuje na miano 

następcy pendri e a

Pendri e to było co . Przenosiło się na nim dokumenty, filmy, mp3 i wszelkiego 

rodzaju inne pliki. zi  nie pamiętam nawet, gdzie położyłem swój przeno ny no nik 

danych, bo do wymiany plików używam chmury. To o wiele lepsze rozwiązanie  

 tylko którą usługę wybrać  Jest ich na rynku prawie tyle co kiedy  pendri e ów. 

Postaram się ten wybór ułatwić.

Box — rekin biznesu
To usługa mało znana w ród użytkowników indywidualnych, ale do ć popularna 

w kręgach biznesowych. Stosuje ją wiele firm, ze względu na ogromne możliwo ci 

integracji z systemami firm trzecich. Współpracuje nie tylko z pakietem Microsoft 

O ce, ale też z narzędziami takimi jak Sales orce, czy Magneto.
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Box zapewnia dostęp do plików z każdego miejsca na ziemi, bez konieczno ci utrzy-

mywania własnych serwerów i całej infrastruktury bezpieczeństwa. Oferuje także 

zaawansowane narzędzia do wspólnej pracy nad dokumentami, wliczając w to 

podgląd zmian i pracę na wersjach. 

Box przeznaczony jest przede wszystkim dla klientów biznesowych i to głównie 

oni docenią zalety tej usługi. Istnieje co prawda konto osobiste z 10 GB przestrzeni 

dyskowej gratis, ale płatne plany wypadają drożej niż u konkurencji. la indywidu-

alnego użytkownika Box jest trochę jakby na wyrost i nie warto płacić za funkcje, 

z których nie skorzystamy.

OneDrive — kandydat na prezesa
Pod tą nazwą kryje się usługa wymiany plików w chmurze ze stajni Microsoftu. 

Oferuje ona także backup zdjęć z telefonu. Podobnie jak większo ć produktów tego 

producenta ma mnóstwo zalet, ale też karygodne wady.

Największą zaletą One ri e jest ilo ć dostępnego miejsca. a darmo dostajemy  

5 GB, a w rożnego rodzaju promocjach i ofertach, istniała możliwo ć uzyskania nawet 

30 GB za darmo. sługa doskonale nadaje się więc do magazynowania plików i jako 

automatyczny backup zdjęć z telefonu. Niestety na tym kończą się zalety produktu 

Microsoftu.One ri e obsługuje dzielenie się plikami online. Możemy wysłać komu  

link do pliku lub do folderu. Niestety, je li korzystamy z Maka, to udostępnione nam 

archiwa nie zsynchronizują się z naszym dyskiem i dostęp do nich będziemy mieć 

tylko w interfejsie online. Ten na dodatek jest maksymalnie nielogiczny i po prostu 

niewygodnie się go używa.

Przez taki szczegół produkt traci praktycznie całą swoją przewagę. Je li potrzebu-

jesz dużej ilo ci miejsca, to One ri e jest dobrym wyborem. 5 GB na start i pakiet  

50 GB już za 8zł na miesiąc to dobra cena za duży dysk w chmurze. Niestety, w pakie-

cie z ograniczoną funkcjonalno cią.

Dropbox — lider rynku
Najpopularniejszą chmurą jest ropbox i nie stało się tak bez przyczyny. Wymiana 

plików jest łatwa i bezproblemowa. Możemy udostępniać foldery i pliki innym 

użytkownikom, a także za pomocą linków każdemu. dostępnione nam archiwa 

synchronizują się z nasza usługą, a usunięte pliki możemy przywrócić. 

Mamy także możliwo ć tworzenia kopii zapasowych zdjęć, a także automatycz-

nie wgrywania do usługi zrzutów ekranu z komputera, żeby publikować do nich 

linki. Mankamentem ropboxa jest mała ilo ć darmowej przestrzeni dyskowej  

 2 GB i wysoka cena pakietów dodatkowych. a 1 TB trzeba zapłacić ponad 8 euro 

miesięcznie. Przydałaby się także możliwo ć synchronizowania dowolnego folderu 

na dysku, np. okumentów.
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Sugarsync — czarna chmura, 
tzn. czarny koń
Je li oczekujecie od chmury więcej niż daje ropbox, to nie ma innej opcji, 

musicie wybrać wszystkomający SugarSync. Poza funkcjami, które oferuje popu-

larny konkurent, umożliwia także synchronizowanie dowolnych folderów, przez  

co zachowujemy porządek na dysku. Pozwala także na automatyczne zapisywanie 

załączników maili.

Niestety nie ma róży bez kolców. a wysoką funkcjonalno ć trzeba słono zapłacić. 

Nie ma pakietu darmowego, a na 250 GB wydamy 10 dolarów miesięcznie.

Chmura dla Ciebie
Idealna chmura nie istnieje. Każda usługa ma swoje wady i zalety. Ja osobi cie 

wybieram ropboxa, gdyż ma on dla mnie najlepszy stosunek jako ci do dostęp-

nego darmowego miejsca. Jedno jest pewne. Niezależnie od tego, którą chmurę 

wybierzecie, to przeszło ć i czasy wietno ci pendri e ów już nie wrócą. 

ZDJĘCIA:
fotolia.com
str. 64  txakel
str. 65  nattstudio
str. 67  dolphfyn
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iCloud
Większo ć użytkowników zna to okre lenie i poprawnie łączy je z Apple, ale nie do 

końca zdają sobie sprawę, czym wła ciwie ta jabłkowa chmura jest. Początki pakietu 

usług internetowych dostarczanych przez firmę sięgają 2000 roku. Wtedy nazywało 

się to iTools, dwa lata pó niej .Mac a w 2008 roku  MobileMe. ruchomienie tej 

ostatniej okazało się dużym fiaskiem, a legendą stały się słowa Ste e a Jobsa skiero-

wane do zespołu pracującego nad MobileMe: ou e tarnished Apple s reputation... 

ou should hate each other for ha ing let each other down .  Nadszarpnęli cie 

reputację Apple  Powinni cie się nawzajem nienawidzić za to, że siebie zawiedli-

cie . iCloud publicznie dostępny jest od prawie pięciu lat i wbrew pozorom jest 

to do ć mocno rozbudowana usługa, na której bazuje wiele udogodnień. Przede 

wszystkim to mechanizm archiwizacji  i synchronizacji danych między wszystkimi 

urządzeniami w nadgryzionym ekosystemie. Ale po kolei.

akup komputera lub urządzenia mobilnego Apple i optymalne jego wykorzystanie 

wymaga utworzenia konta Apple. zięki posiadaniu identyfikatora Apple ID możliwe 

są np. zakupy w Mac App Store, App Store, iTunes Store, komunikacja iMessage/

aceTime i inne rzeczy. Po założeniu konta, np. na tej witrynie, automatycznie otrzy-

mujemy darmowe 5 GB przestrzeni dyskowej do wykorzystania. Warto pamiętać, 

że konto powiązane jest z użytkownikiem, więc je li tego samego identyfikatora 

https://support.apple.com/kb/PH12519?locale=pl_PL&viewlocale=pl_PL
https://appleid.apple.com/pl
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używamy na wielu urządzeniach, to wciąż do dyspozycji mamy tak skromną 

przestrzeń. Na szczę cie za naprawdę niewielką opłatą, np. 0,   miesięcznie, 

zwiększymy pojemno ć iCloud do 50 GB są dostępne dodatkowe opcje).

Jak wspomniałem wcześniej, 
dzięki iCloud znakomita większo ć naszych danych i informacji tworzonych przez 

niektóre programy dostępna jest automagicznie na każdym posiadanym przez 

nas urządzeniu, na którym zalogujemy się tym samym Apple I . Oczywi cie, nie 

wszystkie programy wspierają synchronizację dokumentów do iCloud, ale jest ich 

coraz więcej. Gdy wejdziemy w Preferencje systemowe > iCloud, znajdziemy tu 

następujące opcje:

 > iCloud Drive  przestrzeń wirtualnego dysku w chmurze, do którego możemy 

zapisywać dokumenty takich aplikacji jak np. TextEdit, Podgląd, Pages, Numbers, 

Keynote, iA Writer, Pixelmator, Soul er itd. listę wszystkich programów potra-

fiących skorzystać z tego dysku zobaczymy po kliknięciu w przycisk Opcje

 > Zdjęcia  tu możliwe jest aktywowanie przechowywania całej biblioteki zdjęć  
o ile dysponujemy powiększoną pojemno cią przestrzeni iCloud  w chmurze, 

włączenie opcji o nazwie Mój strumień zdjęć która pozwala np. na automa-

tyczny import zdjęć z innych urządzeń, bez dodawania ich do biblioteki  lub 

tworzenie albumów do udostępnienia/subskrypcja udostępnianych albumów 

przez innych,

 > Mail  synchronizacja konta pocztowego iCloud między urządzeniami,

 > Kontakty  oznacza to, że zawarto ć aplikacji Kontakty jest automatycznie 

https://support.apple.com/pl-pl/HT201318
https://www.apple.com/pl/support/icloud/icloud-drive/
https://support.apple.com/pl-pl/HT204264
https://support.apple.com/pl-pl/HT201342
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synchronizowana z jej wersją webową oraz mobilną, dostępną na urządzeniach 

z systemem iOS,

 > Kalendarze  podobnie jak w przypadku Kontaktów, i tu dodane na dowolnym 

urządzeniu zdarzenia będą się pojawiały na pozostałych, zalogowanych do iClo-

ud pod tym samym Apple I ,

 > Przypomnienia  j.w.

 > Notatki  j.w.

 > Safari  dzięki synchronizacji iCloud z dowolnego urządzenia mamy dostęp  

do tych samych akładek oraz pozycji Listy czytelnia,

 > Pęk kluczy  bardzo przydatna opcja, pozwalająca na synchronizację nazw użyt-

kownika i haseł w przeglądarce Safari, informacji dotyczących kart kredytowych 

oraz sieci Wi i na wszystkich zatwierdzonych urządzeniach, 

 > Zdalnie na moim Macu  przydatna funkcja iCloud pozwalająca na udostępnianie 

plików oraz udostępnianie ekranu, bez konieczno ci instalowania dodatkowych 

programów, szkoda że działa to tylko między komputerami Mac,

 > Znajdź mój Mac  dzięki zaznaczeniu tej opcji możliwe jest zlokalizowanie kompu-

tera przyłączonego do dowolnej sieci z dostępem do Internetu, pokazanie lokacji 

na mapie, odtworzenie d więku ułatwiającego jego znalezienie oraz zdalne 

wymazanie wszystkich danych osobowych.

W ustawieniach iCloud na urządzeniach iPhone, iPad oraz iPod touch poza wyżej 

wymienionymi opcjami znajdziemy jeszcze:

 > Wallet  co pozwala na synchronizację danych portfela  zawierającego karty 

https://support.apple.com/pl-pl/HT203521
https://support.apple.com/kb/PH12081?locale=pl_PL&viewlocale=pl_PL
https://support.apple.com/pl-pl/HT204085
https://support.apple.com/pl-pl/HT204618
https://support.apple.com/pl-pl/HT205362
https://support.apple.com/pl-pl/HT204003
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pokładowe, bilety, kupony, karty nagród i podobne rzeczy tylko iPhone/iPod 

touch ,

 > Archiwum  chyba najpotężniejsza opcja, o której napiszę więcej nieco dalej.

Oczywi cie zamiast najd  mój Mac tu zobaczymy odpowiednio najd  mój iPhone/

iPad/iPod. Ponadto w ustawieniach zaawansowanych znajdziemy skrót do para-

metrów skrzynki pocztowej iCloud, oraz opcje pozwalającą na wysyłanie naszego 

położenia członkom rodziny i znajomym w programach Wiadomo ci i Moi znajomi. 

odatkowo urządzenia iOS z systemem w wersji 8 lub nowszym, komputery Apple 

z systemem OS  osemite lub nowszym oraz aplikacją iTunes 12+  oraz kompu-

tery PC z zainstalowanym oprogramowaniem iCloud dla Windows mogą skorzystać 

z funkcji Rodzina. Chmura rodzinna to bardzo ciekawe rozwiązanie pozwalające grupie 

maksymalnie sze ciu osób współdzielić rzeczy zakupione w serwisach iTunes 

Store, App Store oraz iBooks Store, posiadając odrębne konta, oraz rzecz jasna, 

Apple I . wietną sprawą jest możliwo ć założenia kont dla dzieci poniżej 13 roku 

życia i zatwierdzanie dokonywanych przez nie zakupów wprost z urządzenia rodzi-

ca/opiekuna/organizatora rodziny. W Chmurze rodzinnej można też udostępniać 

zdjęcia i prowadzić wspólny kalendarz. 

Niestety sam widzę pewne wady 
Chmury rodzinnej  Organizator rodziny staje się automatycznie płatnikiem za 

zakupy poczynione również przez inne osoby dorosłe należące do rodziny, nawet 

gdy posiadają podpiętą do swoich kont własną kartę kredytową. Szkoda też, że nie 

ma możliwo ci filtrowania, kto kogo i czyje zakupy może widzieć. Moim zdaniem 

możliwo ć wzajemnego współdzielenia zasobów tylko wybranych osób pozwoli-

łaby na odrobinę dyskrecji w rodzinie. Niby można ukryć poszczególne zakupione 

pozycje, ale  Warto pamiętać, że zakupione utwory muzyczne, filmy, programy T  

i książki można pobierać na maksymalnie 10 urządzeń na konto, z których tylko  

5 może być komputerami. Wyłączenie Chmury rodzinnej powoduje opuszczenie rodzi-
ny. Po opuszczeniu rodziny można dołączyć do rodziny lub skonfigurować inną.  

o innej grupy rodzinnej można przej ć tylko raz na rok.

Wyżej wspomniałem o opcji Archiwum dostępnej w ustawieniach iCloud w systemie 

iOS. To wspaniała rzecz, pozwalająca w prosty i wygodny sposób zarchiwizo-

wać dane naszych urządzeń w taki sposób, że odtworzenie zawarto ci jest bułką 

z masłem. Przywrócenie danych z kopii zapasowej tworzonej w chmurze przy-

daje się np. gdy zmieniamy/kupujemy nowe urządzenie i chcemy mieć na nim to 

samo co na wcze niej używanym, albo gdy instalujemy na czystko system np. by 

rozwiązać jaki  problem. Aby upewnić się, jakie dokumenty i dane zostaną zarchi-

wizowane musimy wej ć w Ustawienia > iCloud > Dysk > Zarządzaj dyskiem.  

To możemy też wykluczyć apki, których dane są dla nas mało ważne, po to by zwolnić 

miejsce na dysku iCloud lub nie przywracać ich na nowo skonfigurowane urzą-

dzenie. ostęp do znakomitej większo ci danych przechowywanych w chmurze 

https://www.apple.com/pl/support/icloud/backup-storage
https://support.apple.com/pl-pl/HT204283
https://support.apple.com/pl-pl/HT201060
https://support.apple.com/pl-pl/ht201322
https://support.apple.com/pl-pl/HT201081
https://support.apple.com/pl-pl/HT201081
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Apple możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia posiadającego dostęp 

do Internetu oraz przeglądarkę WWW, dzięki witrynie icloud.com. Oczywi cie jakie-

kolwiek zmiany tu wprowadzone będą po chwili widoczne na innych urządzeniach 

i w aplikacjach np. Kontakty, Notatki . Na tej witrynie uzyskamy również dostęp  

do aplikacji pakietu iWork w wersji webowej, dzięki czemu możliwe jest np. tworze-

nie, edycja i przeglądanie dokumentów Pages, Numbers i Keynote na platformach, 

dla których programy te nie są dostępne.

awarto ć iCloud ri e możemy przeglądać również na komputerach Mac z pozio-

mu indera  odpowiednia opcja dostępna jest w pasku bocznym okna je li jej brak, 

należy wej ć w menu Finder > Preferencje… > Pasek boczny i tu zaznaczyć iCloud 

ri e  oraz na urządzeniach z systemem iOS po włączeniu pokazywania progra-

mu iCloud ri e na ekranie początkowym Ustawienia > iCloud > iCloud Drive .  

Wiele programów dla mobilnego systemu Apple posiada możliwo ć zapisywania 

dokumentów na tym dysku, np. z poziomu apki Mail możemy, przytrzymując dłużej 

palec na załączniku, wywołać ekran m.in. z opcją achowaj załącznik, a wybranie 

tejże przekieruje nas do iCloud ri e, gdzie możemy wybrać konkretne miejsce 

dla zapisywanego pliku.

Ten artykuł to zaledwie mały obłoczek z potężnej chmury iCloud. Wiele kwestii 

wymaga osobnego artykułu, jak np. Biblioteka zdjęć iCloud. achęcam Was, drodzy 

Czytelnicy, do własnych eksperymentów oraz odkrywania tajemnic tego obszernego 

i chyba nie docenionego tematu. Większo ć użytkowników korzysta z dobrodziejstw 

iCloud nawet nie zdając sobie sprawy, jak to rozwiązanie Apple przenika ich życie. 

Na koniec polecam zapoznać się z wymaganiami, jakie muszą spełniać urządzenia, 

by efektywnie mogły wykorzystać funkcje iCloud.

https://www.icloud.com
https://support.apple.com/pl-pl/HT204230
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Jest coraz więcej powodów, 
aby przechowywać nasze dane w chmurach, a zdarza się już czasem, że nie mamy 

innego wyj cia. Jednak wciąż wielu z nas ma obawy co do zachowania poufno ci. 

Czasem więc trzeba sprawy bezpieczeństwa plików wziąć we własne ręce.

Jak wiecie, najchętniej korzystam z narzędzi systemowych i nie lubię brudzić  

komputera dodatkami, które często dublują wbudowaną w system funkcjonalno ć. 

latego skupię się na dostępnych w systemie narzędziach. aczniemy od bardzo 

prostego i skutecznego szyfrowanego schowka  na nasze pliki. Tym schowkiem 

będzie obraz dysku

Zastosujemy do tego  
systemowy program
Narzędzie dyskowe . aletami tego rozwiązania są łatwo ć użycia i bardzo dobre 

szyfrowanie AES-128 lub 256. Wada jest raczej tylko jedna. Nie znalazłem jeszcze 

metody, aby otwierać obrazy dysku na iOS na Windows i Linux są dostępne darmo-

we narzędzia jak HFSExplorer i kilka innych.

Przed utworzeniem schowka  zapoznajmy się z formatami obrazów dysku. ostępne 

są: MG obraz dysku do zapisu i odczytu, pojedynczy plik o stałej wielko ci , Sparse 

image obraz dysku w pojedynczym pliku zajmujący tylko tyle miejsca, ile jest koniecz-

ne dla danych wewnątrz, zgodny z systemami poniżej 10.5 , Sparse bundle zalety 

jak Sparse image, ale w postaci pakietu plików  obecnie najbardziej polecany .

http://catacombae.org/hfsexplorer/
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Następnie w menu Plik wybieramy Nowy obraz. W oknie dialogowym kolejno: 

achowaj jako  podajemy nazwę pliku pakietu plików , miejsce, gdzie ma być zapi-

sany, nazwę dysku po zamontowaniu może być inna niż pliku , wielko ć dobrze 

jest podać z zapasem, sparsebundle zajmie i tak tylko tyle, ile jest konieczne dla aktu-

alnie przechowywanych plików , format najlepiej Mac OS Extended Kronikowalny, 

zadziała nawet na Windows przy użyciu H SExplorer . alej ustawiamy siłę szyfro-

wania i podajemy hasło oraz je weryfikujemy. W  ormat partycji dla nowszych od 

10.5  systemów wybieramy Pojedyncza partycja G I . ormat obrazu jak już wcze-

niej pisałem najlepiej Sparse bundle obraz dysku skróconego pakietu .

Po tych zabiegach utworzony i zamontowany w systemie zostanie szyfrowany dysk 

wirtualny . apisanie plików do niego skutkuje ich zakodowaniem. Po odmontowa-

niu przeniesieniu ikony do kosza  pliki są już niedostępne bez znajomo ci hasła. 

Taki obraz dysku możemy umie cić bezpiecznie w serwisach chmurowych, a nawet 

na serwerach TP czy WWW lub ash dri e. O hasło będziemy pytani za każdym 

razem przy montowaniu dysku klikaniu w plik obrazu . Nie zalecam w tym przy-

padku dodawania hasła do pęku kluczy, chyba że na naszym prywatnym, dobrze 

strzeżonym komputerze. Jeżeli chcemy tylko zaszyfrować jaki  zbiór plików, to 

wygodniejsze będzie utworzenie obrazu dysku z katalogu. W Narzędziu dyskowym 
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menu Plik wybieramy Nowy obraz, dalej Obraz z katalogu. aznaczamy katalog do 

zaszyfrowania, nadajemy nazwę pliku i ustawiamy opcje szyfrowania. W  ormat 

obrazu najlepiej wybrać skompresowany . Klikamy w  achowaj i już po chwili 

mamy gotowy plik z zaszyfrowaną zawarto cią wskazanego katalogu, działający jak 

opisano wyżej, ale bez wolnego miejsca na dodawanie kolejnych danych.

Szyfrowanie wyników naszych prac
o tego mogą się przydać zakodowane pliki P . W programie, z którego chcemy 

udostępnić dokument w postaci zaszyfrowanego P , wchodzimy w  rukuj. alej 

po lewej na dole klikamy w P  i wybieramy apisz jako P . W następnym oknie 

dialogowym klikamy w Opcje zabezpieczeń i wybieramy hasło wymagane do otwar-

cia dokumentu.

Należy pamiętać, że wiele programów, jak np. iWorks, pozwala na dodanie do doku-

mentu hasła. Niestety, nie jest to równoznaczne z jego zaszyfrowaniem. obrze jest 

sprawdzić dokumentację programu.

Dla ciut bardziej zaawansowanych 
szyfrowane pliki ZIP i nie tylko
Szyfrowanie danych za pomocą IP może być przydatne, gdy chcemy ich użyć 

na platformach, gdzie używanie obrazów dyskowych jest niemożliwe lub trudne. 

Wymagane będzie użycie Terminala, ale nie lękajcie się  Nie jest to tak trudne.

https://support.apple.com/kb/PH23548?locale=pl_PL


78TEMAT MIESIĄCA

Otwieramy Terminal jest w katalogu Narzędzia w Programach lub łatwiej w Spotlight 

wpisać terminal  i enter . ależnie czy chcemy skompresować z hasłem plik, czy 

folder wpisujemy komendę: zip -e dla pliku lub zip -er dla folderu. a zip -er dajemy 

spację i nazwę archiwum po zaszyfrowaniu wraz z ew. cieżką dostępu . Po kolej-

nej spacji wpisujemy plik lub teczkę również ze cieżką dostępu. Może wyglądać to 

tak:

zip -er/Users/jkk/Desktop/Mozart-zaszyfrowany/Users/jkk/Desktop/Mocart

Gdzie Mozart-zaszyfrowany  to nazwa archiwum z dodanym rozszerzeniem IP, 

jakie będzie zapisane na biurku, a  Mocart  to nazwa katalogu do skompresowania 

i zaszyfrowania. Po wpisaniu wciskamy Enter i jeste my proszeni o podanie hasła 

i jego weryfikację. waga  Im dłuższe hasło, tym trudniej będzie je złamać brutalną 

siłą . Spokój na lata dają dopiero hasła powyżej 15 znaków.

Jeżeli nie lubicie lub nie potraficie wpisywać długich cieżek dostępu, to jest na to 

prosty sposób. W momencie, gdy powinni my wpisać cieżkę i nazwę pliku folde-

ru  wystarczy, że naciągniemy ikonkę tegoż na terminal. Po puszczeniu, w miejscu, 

gdzie stał kursor, pojawi się cała cieżka. Musicie koniecznie spróbować. Nie boli, 

a bardzo ułatwia to życie osobom sporadycznie korzystającym z terminala.

Archiwa IP można bez problemu otwierać na praktycznie każdej platformie z iOS 

włącznie w bardzo wielu aplikacjach .

Kolejny sposób na szyfrowanie to użycie dostępnego standardowo w macOS pakie-

tu: openssl. On również wymaga uruchomienia terminala. żywa się go tak:

openssl enc -aes-256-cbc -salt -in tajny.txt -out tajnyzakodowany.enc

gdzie tajny.txt  to plik do zakodowania, a  tajnyzakodowany.enc  to nazwa pliku 

po zakodowaniu, reszta jest magią .

Mam nadzieję, że tych kilka wskazówek pomoże w przełamaniu oporów przed prze-

chowywaniem danych w chmurach nawet użytkownikom z lekko paranoidalnym 

podej ciem do poufno ci, a innym da możliwo ć lepszego zabezpieczenia najważ-

niejszych danych.

ZDJĘCIA:
fotolia.com
str. 74  Siko
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Wrzesień to dla użytkowników 
sprzętu Apple
okres wyczekiwania na nowe oprogramowanie systemowe, z którego wersjami 

testowymi deweloperzy i co odważniejsi użytkownicy mogą się już zapoznawać 

od paru miesięcy. W nowych systemach zmian jest sporo, zwłaszcza w iOS, ale te,  

na których najwięcej możemy zyskać w praktyce, kryją się w iCloud.

Pierwszym drobiazgiem, który nas ucieszy, jest niwersalny schowek. Pozwoli 

on na kopiowanie i wklejanie danych pomiędzy urządzeniami. Czyli np. tekst czy 

obrazek, a nawet film skopiowany na iPhone będzie można wkleić w dokumencie 

na komputerze przypisanym do tego samego konta i oczywi cie odwrotnie.

iCloud Drive znacznie użyteczniejszy
Obecnie jedną z większych wad iCloud ri e jest brak możliwo ci swobodnego 

umieszczania w nim dokumentów oraz to, że zajmują one miejsca na dysku naszych 

komputerów. Teraz to się zmieni. Oczywi cie jak to u Apple bywa, nie dostaniemy 

wszelkich swobód od razu, ale i tak użyteczno ć iCloud ri e bardzo się zwiększy 

za sprawą jednej drobnej  zmiany.
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Od macOS 10.12 Dokumenty 
i Biurko mogą być w chmurze!

 możliwo ci umieszczenia teczki okumenty oraz Biurko w iCloud korzystam od 

pierwszej deweloperskiej bety macOS 10.12 i obecnie ciężko byłoby mi się z tą funk-

cją rozstać, choćby z powodu braku miejsca na 120 GB dysku w moim MacBook Air.

W praktyce wygląda to tak  po instalacji macOS 10.12 zostaniemy zapytani, czy chce-

my umie cić teczkę okumenty i Biurko w iCloud oraz włączyć lub nie  optymalizację 

dysku. Możemy zdecydować się na to pó niej i załączyć tę opcję w Preferencjach 

systemowych  iCloud. Podjęcie tej decyzji skutkuje wysłaniem wszystkich plików 

z teczki okumenty i Biurko do iCloud oczywi cie, jeżeli mamy tam wystarczająco 

dużo miejsca, ja już wcze niej wykupiłem pakiet 200 GB z powodu zdjęć .

Co więcej, gdy włączymy opcję Optymalizacji dysku, pliki rzadziej używane będą 

kasowane z komputera, gdy miejsca zacznie brakować. W połączeniu z innymi 

nowymi funkcjami oszczędzania, które pojawiły się w macOS 10.12 pozwala to 

utrzymać bez wysiłku 20 30 GB wolnej przestrzeni na moim MacBook Air 120 GB. 

Przedtem walczyłem, aby mieć choć 10 15 GB swobody.

Od pierwszej bety, pomimo że miałem sporo innych problemów, o których może-

cie przeczytać w lipcowym Mój Mac Magazynie: PIERWS A INSTALACJA NA C STO , 

okumenty  w chmurze zawsze zachowywały się poprawnie i wszystko dzia-

łało zgodnie z oczekiwaniami. W wyżej wspomnianym artykule wyraziłem też 

swój zachwyt, gdy po instalacji od podstaw pierwszej od ponad 13 lat  wszyst-

kie dokumenty i  bałagan z  biurka pojawił się na czystym  komputerze już  

po pierwszym zalogowaniu.

https://mojmac.pl/2016/07/18/7-na-wakacje/
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W działaniu
okumenty, które jeszcze nie zostały wysłane do chmury, mają pod ikoną lub 

w kolumnie Wielko ć na widoku listy strzałkę w górę  oraz liczbę informującą 

o ilo ci danych, jakie pozostały jeszcze do przesłania. odatkowo też przy nazwie 

pojawia się poszatkowana  ikona chmurki. okumenty, które rezydują na naszym 

dysku, nie mają dodatkowych oznaczeń. Ich opisy wyglądają jak do tej pory. Pliki, 

które z racji rzadszego używania zostały po przesłaniu usunięte z dysku, są ozna-

czone ikonką chmurki ze strzałką w dół . Taczki, w których znajduje się choć 

jeden nieobecny  na dysku lokalnym plik, również są oznaczone ikoną z chmur-

ką. Kliknięcie ikony spowoduje pobranie pliku lub zawarto ci teczki na dysk. Jeżeli 

jakie  dane są transferowane do lub z chmury , to w oknie indera na Pasku bocz-

nym przy iCloud ri e znajduje się torcik  obrazujący postęp. Po kliknięciu w ten 

symbol otwiera się okienko z dodatkowymi informacjami o tym, jakie pliki i w którym 

kierunku są przesyłane wraz z dokładną informacją o transmisji.

Na iOS mamy dostęp do plików z  okumentów i Biurka tak jak to do innych znajdu-

jących się w iCloud, np. za pomocą aplikacji iCloud ri e. ane są przechowywane 

standardowo  w chmurze i pobierane na życzenie. Wszystkie programy, które 

obsługują przechowywanie dokumentów w iCloud ri e takie jak iWork, Pixelmator 

i wiele innych obsługują bez problemu dokumenty z komputera. Jedynie z pozio-

mu aplikacji nie jest możliwa zmiana nazwy plików, ale wszelkie operacje zapisu 

i odczytu działają normalnie. To bardzo wygodne. Inne pliki można otwierać w progra-

mach przez skopiuj do . Nie jest to tak proste jak dla aplikacji wspierających iCloud,  

bo tworzona jest nowa kopia i po obróbce należy ją wyeksportować do iCloud jako nowy 

dokument, ale działa. Na starszych systemach również mamy dostęp do okumentów 

i Biurka w iCloud. najdują się one w teczkach o odpowiednich nazwach.

Choć inder informuje, że teczki okumenty i Biurko znajduje się w iCloud ri e, 

to w strukturze plików nadal są one na swoich dawnych miejscach, czyli w teczce 

użytkownika. Widać to choćby w Terminalu.
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Kilka porad
Niektórzy mogą mieć obawy, że dokumenty przesłane do iCloud i skasowane w wyni-

ku optymalizacji dysku mogą zniknąć  przy jakiej  wielkiej awarii. Są na to dwa 

sposoby można ich używać jednocze nie . Pierwszy to kopia Time Machine, którą 

robi przecież każdy na dysku zewnętrznym lub sieciowym je li nie robi, to nawet 

niech się nie przyznaje i natychmiast zacznie . Wszystkie pliki są tam archiwizowa-

ne niezależnie od tego, czy są na dysku, czy już w chmurze. ruga metoda jest dla 

szczę liwych posiadaczy kilku komputerów. Na Macu, gdzie mamy większy dysk, 

wystarczy wyłączyć optymalizację, aby nasze wszystkie dokumenty umieszczone 

w iCloud ri e były na nim synchronizowane i zapisywane lokalnie. rugi sposób 

ma również wariant dla ubogich , który sam stosuję. Mam na dysku zewnętrznym 

dodatkowy system podczas testów bety, znajduje się na nim najnowsza stabilna 

wersja systemu, czyli teraz macOS 10.11 . ane z iCloud ri e są na nim synchro-

nizowane i zachowywane lokalnie przy każdym uruchomieniu, dlatego o swoje 

pliki tak podwójnie zabezpieczone jestem spokojny i bez obaw korzystam z dobro-

dziejstw nowego  iCloud, czego i Wam życzę wraz z premierą nowych systemów. 

iCloud dri e ma też dodatkowo zaletę zwłaszcza dla roztargnionych. Przeczytacie 

o niej w artykule: Sztuczki i więcej poufno ci w iCloud i innych chmurach  w bieżą-

cym numerze.

ZDJĘCIA:
apple.com
fotolia.com
str. 74  Goo Aura
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WYNIKI KONKURSU  
z AUDIOTEKĄ
W konkursie zorganizowanym razem z wydawnictwem Insignis oraz Audioteką 

prosiliśmy Was o podzielenie się wspomnieniem o Stevie Jobsie. Spośród nade-

słanych odpowiedzi wybraliśmy te, które najbardziej nas poruszyły. Laureaci 

otrzymali od nas audiobooka z najnowszą biografią współzałożyciela firmy Apple.

Steve Jobs był człowiekiem jak Ty i ja, wystarczy tylko uwierzyć w siebie i z podniesioną głową 
spełniać swoje marzenia. 

Małgorzata Skrzyńska 

----- 

„Steve Jobs był człowiekiem”, który odmienił całkowicie moje życie. Dzięki jego wiedzy i umiejętno-
ściom, ja jako osoba niewidoma mogę samodzielnie korzystać z różnych produktów elektronicznych 
produkowanych przez firmę Apple. To właśnie Steve Jobs, tworząc swoje produkty, od początku 
pomyślał o osobach niewidomych, dając do swoich urządzeń opcję Voice Over. Dzięki temu po zaku-
pieniu nowego sprzętu od firmy Apple mogę od razu z niego korzystać bez pomocy osób widzących. 
Dlatego dla mnie Steve Jobs był cudownym człowiekiem! 

Piotr Malicki 

----

Steve Jobs był człowiekiem ... inspirującym. W broni strzeleckiej nazywamy to wyzwalacz (spust, 
cyngiel). Nie dokonał przecież żadnego Wielkiego Wynalazku. Posiadał jednak tę immanentną 
cechę twórczego naginania świata do swoich wyobrażeń i wizji. Był on przy tym niesłychanie 
skuteczny, choć nie pozbawiony ludzkich ułomności. Kto ich nie ma, „niech pierwszy rzuci kamień...”.  
Mowa w Uniwersytecie Stanforda zaś jest „Dezyderatą”, która podobnie jak ta z kościoła św. Pawła 
z Baltimore powinna być mottem działania ludzi i wskazówką dla młodych. Cenię sobie produkty  
z logo Apple, ponieważ jest w nich duch uniwersalizmu. 

Zbigniew Godlewski 

----

Steve Jobs był człowiekiem, który wyprzedził nie tylko swoją epokę. On wyprzedził rzeczywistość, 
wykreował nowy świat,” 

Sebastian Żaruk 

-----

Steve Jobs był człowiekiem godnym naśladowania. Urzeczywistniał on swoje pragnienia i pomysły. 
Zdecydowanie był wyjątkową osobą mającą wpływ na całą naszą populację. Popchnął całą tech-
nologię do przodu, pozwolił nam, zwykłym ludziom cieszyć się z postępu oraz ułatwił nam życie. 

Marta Cygler 
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SCRIVENER DLA IOS 
MARCIN HINZ

http://twitter.com/marcinhinz
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Żaden edytor tekstu  
nie jest doskonały
Ba, żadna aplikacja użytkowa nie jest doskonała. resztą, to, co jest idealne dla jednej 

osoby, dla innej będzie nieużyteczne i brzydkie.

Aplikacja Scri ener jest na rynku od lat. tarło się, że jest to produkt dla autorów 

książek. Też tak my lałem, do czasu gdy nie przeszedłem kursu obsługi tego kombaj-

nu. Wtedy zobaczyłem, że to narzędzie można wietnie dostosować do własnego 

systemu pracy, do tego, czym się zajmujemy.

latego też w sieci można znale ć wiele ciekawych sposobów, jak to ludzie wple-

tli Scri enera w swój system pracy. obrym przykładem są na przykład blogerzy. 

W innym wcieleniu Scri ener sprawdza się w biznesie, choćby jako zastępstwo 

E ernote. Oczywi cie jest to inny program, a używając go, przechodzimy na zupeł-

nie inny sposób używania i gromadzenia tre ci. Wszystko jest kwestią tego, z którego 

narzędzia nam się lepiej finalnie korzysta.

Literature and Latte, czyli firma, która stworzyła Scri ener, kazała długo czekać swoim 

klientom na mobilną wersję swojej aplikacji. Większo ć ludzi chyba już straciła 

nadzieję na jej powstanie. la mnie informacja o wypuszczeniu Scri ener for iOS 

była zupełnie niespodziewana.
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Pierwsza my l jaka pojawiła się w mojej głowie  super, nareszcie  araz potem 

u wiadomiłem sobie, czym jest Scri ener. latego drugą my lą było rozmy lanie 

o tym, jak bardzo aplikacja mobilna może odbiegać od desktopowej. Brak zgodno ci 

w wy wietlaniu całych plików, która wtedy wydawała mi się niemożliwa do osiągnię-

cia, był czym , co skutecznie odstraszyłoby mnie od zakupu tej wersji Scri enera. 

Szczególnie że nie jest to tani program. Jednak moje obawy zostały rozwiane  

po obejrzeniu jednego filmu wysłanego przez biuro prasowe Literature and Latte.

Pierwsze śliwki robaczywki  
— synchronizacja
Synchronizacja  ta funkcja interesowała mnie najbardziej. Wersja na iOS mogła 

być nawet okrojona. Wystarczyłoby mi, bym mógł pisać tekst... a wła ciwie to nie,  

bo to mogłem robić dużo wcze niej dzięki integracji z Simplenote. To wła nie 

do wiadczenia z synchronizacją Scri ener -  Simplenote spowodowały, że chcia-

łem jak najszybciej zobaczyć, czy tym razem jest to funkcja używalna. Nie ma prostej 

odpowiedzi na to pytanie, dlatego postaram się pokrótce opisać, jak to działa.

Scri ener może synchronizować pliki na dwa sposoby: poprzez iTunes lub ropbox. 

Jako że trzymam większo ć swoich plików w chmurze, lubię wygodę, a kable to 

mój wróg  postawiłem na synchronizację poprzez ropbox. Aplikacja zapytała 

mnie o folder, który chcę synchronizować. Pliki.scri  miałem w różnych miej-

scach dysku, ponieważ odnosiły się do moich różnych projektów. Gdy chciałem, 

by synchronizacja odbywała się dla całego folderu okumenty, system pokazał 

informacje, że w folderze znajdują się nieznane formaty plików. odatkowo powia-

domił mnie, że synchronizowane będą wszystkie pliki ale otworzyć będę mógł tylko 
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te z rozszerzeniem.scri , natomiast cała reszta będzie niepotrzebnie zajmować 

miejsce w telefonie. Ok, Scri ener, to skoro wiecie, że miejsce ma być zajmowane 

niepotrzebnie , to zróbcie tak, by synchronizacja była automatycznie wybiórcza 

i ograniczona do rozpoznawanych rozszerzeń plików.

Przeniosłem moje dokumenty Scri enera do osobnego folderu i jeszcze raz skonfi-

gurowałem Sync ia ropbox. Wszystko ładnie przeszło. W tym momencie jednak 

pojawiła się kolejna wada Scri enera. Synchronizacja nie jest automatyczna. Trzeba 

zawsze ją aktywować ręcznie. Ma to związek ze sposobem zapisywania plików przez 

aplikacje na iOS oraz OS . Cały proces jest dokładnie opisany w na stronie Literature 

and Latte. Powyższa niedogodno ć zupełnie mi nie przeszkadza. Scri ener nie jest 

aplikacją do szybkich notatek. Inna jest idea jego używania, dlatego uwagi twórców 

na temat technologii przyjąłem ze zrozumieniem. Poza tym obecna konfiguracja 

syncu w porównaniu do tej z Simplenote jest banalna.

Kompilacja,  
nie tylko dla programistów
Jestem w  niebie. Przechodząc dwa lata temu przez parogodzinne szkolenie  

ze Scri enera, poznałem sporą ilo ć jego funkcji. Nie jestem jednak hardkorowym 

użytkownikiem tej aplikacji, więc czę ć wiedzy już uleciała. Chciałbym jednak z tego 

miejsca wyrazić wielkie uznanie dla twórców aplikacji. Warto było czekać.

Piękne w Scri ener dla iOS jest to, że otwierając dokument, mamy szanse skupić 

się na tym, na czym powinni my  na pisaniu tre ci. Jeszcze piękniejsze jest to, 

że gdy nauczymy się korzystać z wersji mobilnej aplikacji, mamy dostęp do prawie 

wszystkich opcji wersji desktopowej.  mnie wywołało to efekt wow .
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My lałem, że wersja dla iOS będzie klientem  starszego, większego brata. Szczytem 

marzeń było dla mnie to, bym mógł dopisać brakujące akapity i przygotować tre ć 

do dalszej, poważnej pracy nad dokumentem przy komputerze. Mocno się zdzi-

wiłem, gdy zobaczyłem opcję kompilowania dokumentu. Na iOS  Na zamkniętej 

platformie  W tym momencie co prawda najbardziej widać braki w mobilnej wersji 

aplikacji mnogo ć ustawień kompilacji na OS  powoduje gorączkę u osób mniej 

biegłych w znajomo ci obsługi Scri ener , ale z mojego punktu widzenia dostałem 

więcej, niż się spodziewałem.

Ficzery — zgodność wersji  
desktopowej z mobilną
Od tego miejsca będę się wypowiadał o Scri ener for iOS już tylko w superlatywach. 

Trudno mi ująć wszystko w słowa, bo ma to być tylko krótki artykuł, a nie manual 

czy lista funkcji, jakie posiada aplikacja.

Powiem krótko. Je li chodzi o funkcje edytora tekstu, wersja dla iOS ma wszystko to, 

co posiada soft napisany dla OS . Je li jeste  osobą, która miała bliższe spotkania 

ze Scri ener na swoim iMacu czy MacBooku, to uznasz pewnie, że to mało możli-

we. A jednak.

rzewo dokumentów, różnego rodzaju widoki tak, jest widok tablicy korkowej , 

statusy dokumentów, wszelkie opcje edytowania tre ci, wcięcia itp., a nawet funkcje 

mobilizujące  związane z ustawieniem ilo ci znaków do napisania, np. w każdym 

dniu. Mindblow  Owszem
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www.literatureandlatte.com
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Quo vadis
Jestem w kropce. Kilka miesięcy temu przeniosłem się z wieloma dokumenta-

mi ze Scri enera do Google ri e chociaż segregacja i oznaczanie dokumentów 

np. wpisów na bloga  odpowiadała mi bardziej w przeznaczonej do tego aplikacji. 

Gdybym wła nie był na etapie rozmy lań, w jaki sposób tworzyć swój system pracy, 

wybór byłby ciekawszy, ponieważ doszło kolejne wspaniałe narzędzie.

Scri ener jest genialny, ale żeby tego do wiadczyć, muszą zaistnieć dwie sytuacje:

1. Musimy być twórcami tre ci.

2. Musimy po więcić czas, by poznać tę aplikację. Najlepiej za pomocą jakiego  kursu 

online.

Potem pozostaje już tylko dopasować narzędzie do siebie. Scri ener jest pod tym 

względem giętki jak gimnastyczka, dlatego używając go, możemy poczuć się jak 

w uszytych na miarę, wygodnych kapciach.

PS. daję sobie sprawę, że nie opisałem funkcji programu, ale raczej spisałem własne 

wrażenia z używania aplikacji. Je li chcesz poznać Scri ener dla iOS, zobaczyć,  

jak wygląda i działa, zapraszam Cię do obejrzenia tego filmiku.

ZDJĘCIA: 
cloudcastlegroup.com

http://www.literatureandlatte.com
https://vimeo.com/1752822154
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TURBO BOOST  
SWITCHER PRO
PAWEŁ RATAJCZAK

http://twitter.com/pawelratajczak
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Technologia Intela Turbo Boost
pozwalająca na automatyczne zwiększenie taktowania procesora, gdy komputero-

wi potrzebna jest wyższa szybko ć obliczeniowa, jest już od dawna zadomowiona 

w komputerach marki Apple. ostała ona zastosowana w procesorach serii Intel 

Core w modelach i5 oraz i7. Technologia ta powoduje wzrost taktowania zega-

ra procesora w sytuacjach, w których jego wydajno ć jest szczególnie potrzebna, 

zachodzi prawidłowo ć, że im bardziej energooszczędny procesor, tym wyższa jest 

to warto ć. Niestety, jak w każdej technologii, i tutaj możemy dopatrzyć się minu-

sów. Wzrost taktowania procesora, wykonywany nawet dynamicznie, prowadzi 

nieubłaganie do większego poboru energii, co w przypadku Macbooków może mieć  

kluczowe znaczenie. 

Jest jednakże na to rada. Je li faktycznie zależy nam na maksymalnym wydłuże-

niu czasu pracy naszego Macbooka na baterii, możemy zaopatrzyć się w maleńki 

program o nazwie Turbo Boost Switcher pozwalający na zarządzanie  technologią 

Turbo Boost praktycznie bez żadnej ingerencji w hardware. Aplikacja ta po zainsta-

lowaniu usadawia się w menubarze, dając nam szybki dostęp do swoich ustawień 

i kontroli nad Turbo Boost. Należy zaznaczyć, że program ten występuje w dwóch 

wersjach. armowej i płatnej. W niniejszej recenzji skupię się na wersji płatnej, 

ponieważ dopiero jej możliwo ci pozwalają na pełne zarządzanie Turbo Boost. 
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www.rugarciap.com

 + Wydłużenie czasu pracy na baterii
 + aawansowana konfiguracja Turbo Boost
 + mniejszenie temperatury procesora
 + Prostota obsługi

NAZWA

CENA

OCENA

Turbo Boost Switcher 
po uruchomieniu informuje nas za pomocą ikony o stanie on/o  Turbo Boost. 

omy lnie jest ona włączona. Aby ją wyłączyć, wystarczy z rozwijalnego menu 

wybrać opcję isable Turbo Boost . Jednakże taka ręczna kontrola jest mało efek-

tywna, dlatego też program pozwala na zdefiniowanie, czy Turbo Boost na być po 

uruchomieniu komputera wyłączone czy nie oraz jak ma zachować się w momen-

cie odłączenia zewnętrznego ródła zasilania. Najważniejszą jednak według mnie 

funkcją programu wersja płatna  jest Configure Auto Mode , czyli szczegółowe 

okre lenie, w jakich przypadkach program ma Turbo Boost włączać lub wyłączać. 

Możemy tutaj dodawać aplikacje oraz procesy systemu, które naszym zdaniem 

potrzebują lub nie Turbo Boost. Tutaj także okre limy globalne działanie przełącz-

nika. Poza tymi najważniejszymi funkcjami Turbo Boost Switcher pokaże nam stan 

temperatury procesora oraz prędko ć wiatraków. 

astanawiacie się pewnie, jak w praktyce wygląda użytkowanie aplikacji oraz zysk 

energii dzięki jej działaniu  Po około miesięcznej pracy z Turbo Boost Switcher 

miało mogę powiedzieć, że dzięki zarządzaniu technologią Turbo Boost czas 

pracy na baterii w moim Macbooku Pro wydłużył się o około 20 . Czy jest to dużo   

Jak najbardziej. Są sytuacje w których nawet 5  robi wielką różnicę, a 20  to bardzo 

dużo dodatkowej energii. 

Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga
Praca z wyłączonym Turbo Boost w normalnej pracy na komputerze, przez co rozu-

miem na przykład pisanie artykułów, przeglądanie internetu, praca z pakietem O ce 

i inne tego typu zajęcia nie zmniejsza w żadnym procencie wydajno ci urządzenia. 

Testowo pokusiłem się nawet o wyłączenie Turbo Boost podczas obróbki zdjęć 

w Adobe Photoshop. Przyznam, że nie zauważyłem różnicy. Możliwe, że niektó-

re operacje były wykonywane o ułamki sekund dłużej, ale na pewno nie wpłynęło  

to na płynno ć operacji.

Podsumowując: 
Turbo Boost Switcher to aplikacja must ha e  dla każdego wła ciciela Macbooka. 

Wła ciciele iMaców lub Maców mini powinni również rozważyć zakup tego małego 

programiku chociażby z chęci dbania o  higienę  procesorów. 

http://www.rugarciap.com/turbo-boost-switcher-for-os-x/
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W grudniowym wydaniu  
Mój Mac Magazynu (#9),
miałem przyjemno ć przedstawić Czytelnikom recenzję programu Expan ri e, 

dzięki któremu z zasobów dysków w chmurze  można korzystać na komputerze 

tak jak z podłączonych pamięci SB. Rozwiązanie to jest niestety drogie i nie pozba-

wione wad. latego nie wahałem się ani chwili, by krótko po premierze, jaka miała 

miejsce pod koniec lipca br., zakupić alternatywę w postaci programu CloudMounter. 

Odpowiedzialnymi za powstanie tej aplikacji są programi ci pracujący pod szyldem 

Eltima, a ich 15-letnie portfolio zawiera sporo znanych produktów, jak np. menedżer 

pobierania olx czy menedżer plików Commander One.

CloudMounter  dostępny jest na razie wyłącznie na platformę OS  chyba powinie-

nem już użyć nazwy macOS  w wersji min. 10.10 pomimo faktu, że firma tworzy 

również narzędzia na Windowsa. To pierwsza i najważniejsza różnica w porówna-

niu z Expan ri e. rugą jest oczywi cie cena, prawie o połowę niższa, co doceni 

każdy potencjalny klient. Różnic, ale i podobieństw jest dużo więcej, więc w niniej-

szym artykule spróbuję zebrać te najbardziej istotne.

http://mac.eltima.com/mount-cloud-drive.html
https://itunes.apple.com/pl/app/cloudmounter-mount-cloud-storage/id1130254674?l=pl&mt=12
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Dla przypomnienia: 
popularne dyski sieciowe, jak np. ropbox czy Microsoft One ri e możemy obsługi-

wać na komputerach z poziomu przeglądarki internetowej lub dzięki zainstalowaniu 

specjalnego oprogramowania tworzącego lokalnie folder, którego zawarto ć jest 

automatycznie synchronizowana z przestrzenią w zdalnym magazynie. Je li korzy-

stamy tylko z jednej usługi problemu nie ma, ale wiele osób zakłada darmowe konta 

z ograniczoną pojemno cią u rożnych dostawców. I wtedy na komputerze zaczyna 

się robić mały galimatias

akres wspieranych przez CloudMounter usług przedstawia się następująco:

 > Google ri e

 > Microsoft One ri e

 > ropbox

 > Amazon S3

 > TPS

 > S TP

 > Web A

W porównaniu z Expan ri e ilo ć dostępnych opcji jest znacznie uboższa, a mnie 

brakuje zwłaszcza obsługi Box.com. Spodziewam się jednak, że autorzy nie spoczną 

na laurach i z czasem dodadzą kolejne serwisy.

Konfiguracja CloudMounter jest banalna. Po instalacji, która nie wymaga  jak to 

w zwykle bywa na Macu  restartu, i uruchomieniu programu, wybieramy przycisk 

odpowiedniej usługi, a następnie wprowadzamy dane logowania, tj. adres e-mail 
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oraz hasło i autoryzujemy dostęp CloudMountera do serwisu. Możemy zmienić 

nazwę, jaką ma się przedstawiać usługa, oraz zaznaczyć opcję automatycznego 

uruchamiania przy starcie systemu i montowania skonfigurowanych dysków.  

Co ciekawe, ich ikonki pojawiają się na biurku, nie są natomiast widoczne w bocz-

nym pasku okna indera. Ponadto aplikacja dodaje menulet, z poziomu którego 

można wykonać operacje zmiany preferencji, podłączania i odłączania dysków oraz 

ich edycji i usuwania.

Oczywistą zaletą operowania na plikach dostępnych w tak podłączonych maga-

zynach sieciowych jest wsparcie dla systemowych skrótów klawiaturowych oraz 

opcji uick Look. Wachlarz wspieranych typów plików zależy od konkretnej usługi, 

podobnie wygląda sprawa z szybko cią przeglądania zasobów. Kolejny raz okazu-

je się, że One ri e wymaga od użytkownika nieograniczonej wręcz cierpliwo ci  

W przypadku programu Expan ri e było podobnie, zatem jestem teraz pewien,  

że problemem nie są aplikacje, ale jako ć produktu Microsoftu.

Postanowiłem wykonać  
praktyczne testy
kopiowania plików za pomocą CloudMountera, podobnie jak zrobiłem wcze niej 

z konkurencyjnym rozwiązaniem. Niestety, mój apetyt nie został zaspokojony, 

z prozaicznej przyczyny: aplikacja nie posiada żadnego wska nika informującego 

o zakończeniu operacji  otyczy to tylko kopiowania z komputera do dysków w chmu-

rze, ale wła nie ta operacja jest kluczowa dla mnie jako użytkownika. Odpu ciłem 

więc jakiekolwiek testy całkowicie, bo jako niepełne trudno by je zestawić z wcze-

niej uzyskanymi wynikami. Co się więc dzieje, gdy skopiujemy plik na podłączony 
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za pomocą CloudMountera dysk  ależnie od rodzaju usługi pojawi się albo i nie  

systemowy pasek postępu, z informacjami odbiegającymi od rzeczywistych, znik-

nie po chwili i choć wiadczyłoby to o ukończeniu transferu, to wcale tak nie jest. 

Kopiowanie z komputera trwa dalej, w tle. Na chwilę obecną CloudMounter nie 

wspiera również systemowego Centrum powiadomień  Je li spróbujemy odłączyć 

dysk lub zamknąć aplikację w trakcie przesyłania danych, zostaniemy ostrzeżeni,  

że potwierdzenie zamiaru wymusi przerwanie operacji. Kolejną wadą CloudMountera 

jest brak możliwo ci wygenerowania łącza do pliku lub folderu z zamiarem jego 

udostępnienia. Ciekaw jestem, czy kiedykolwiek taką opcję otrzymamy. Autorzy 

zapewniają, że wykorzystują natywne API udostępniane przez dostawców usług. 

Czyżby brakowało tam możliwo ci implementacji tej funkcjonalno ci

Kopiowanie danych między różnymi dyskami w chmurze jest możliwe, ale nie 

bez po rednictwa komputera, na którym tworzona jest tymczasowa kopia plików, 

usuwana po ukończeniu transferów. Problem w tym, że gdy rozpoczniemy wysyłanie 

danych z jednej chmury do drugiej również wtedy, gdy wysyłamy dane z kompute-

ra do chmury  i stracimy połączenie do Internetu, to operacja zakończy się błędem 

i trzeba będzie ją powtórzyć. W przypadku korzystania z dedykowanych rozwiązań 

oraz Expan ri e synchronizacja odbywa się w tle i jest wznawiana oraz kończona po 

uzyskaniu ponownego połączenia do sieci. Tu dyski podłączone ia CloudMounter 

zachowują się tak jak serwery w sieci lokalnej. auważyłem jeszcze jedną, do ć 

irytującą rzecz, mianowicie je li odłączymy dysk w trakcie operacji przesyłania 

danych  i zamontujemy go ponownie, to do nazwy zasobu dodany zostanie numer. 

Kolejne takie wymuszone akcje powodują, że numer będzie się zwiększać. 

Czy warto kupić CloudMounter? 
Odpowiedzieć musicie sobie sami. Autorzy udostępniają program w wersji testo-

wej, pozbawionej ograniczeń przez 15 dni. Ja nabyłem aplikację w dużej promocji, 

więc nie mam wyrzutów sumienia. Po przeprowadzonych testach wiem, że długo 

bym się zastanawiał, gdybym musiał wydać ponad 120 złotych za ten kawałek opro-

gramowania  decydowanie produkt wymaga jeszcze sporo pracy, by uzasadnić 

niemały koszt zakupu. Tak na marginesie, w Mac App Store cena CloudMountera 

to 2 ,  , natomiast licencja osobista na jeden komputer  na witrynie producenta 

to koszt 2 , 5 . Wydaje się więc, że pierwsza opcja jest mniej atrakcyjna, ale zgod-

nie z warunkami zakupów w MAS nabyte oprogramowanie możemy pobrać na 

OWOLN  posiadany komputer i używać do celów prywatnych. akup w sklepie 

Apple upraszcza również kwestię uaktualnień.

ZDJĘCIA: 
mockupdeals.com 
str. 4

http://mac.eltima.com/mount-cloud-drive.html
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Zewnętrzne zasoby, 
niezależnie, czy to udziały sieciowe, czy zewnętrzne dyski twarde, wciąż stanowią 

nieodłączny element pracy znakomitej większo ci użytkowników. Tak to przy-

najmniej wygląda z perspektywy projektów, które na co dzień realizuję. Niestety, 

macOS nie zapewnia satysfakcjonująco wygodnych rozwiązań w kwestii opero-

wania takimi zasobami, zwłaszcza w kontek cie dysków sieciowych. Przez jaki  

czas wspomagałem się w tej kwestii skryptami i makrami. Jednak od kilku tygodni 

z pełnym powodzeniem korzystam z aplikacji Mountain.

Program ten po uruchomieniu 
rezyduje w górnym pasku menu. możliwia to szybki dostęp do zestawu funkcji, 

które zapewniają pełną obsługę tej niepozornej aplikacji. To w tym miejscu znajdu-

je się lista podłączonych w danym momencie zasobów. la wygodnego korzystania 

aplikacji niezwykle istotna jest możliwo ć stworzenia listy ulubionych dysków 

zewnętrznych. Są one zawsze widoczne i gotowe do zamontowania przy użyciu 

jednego kliknięcia. Oczywi cie, warunkiem jest ich fizyczna dostępno ć. Kliknięcie 

zasobu, który jest wy wietlany w menu rozwijalnym, powoduje jego otwarcie. Istnieje 

tu możliwo ć wybrania docelowego menadżera plików, w którym zobaczymy zawar-

to ć dysku. W moim przypadku wybrałem do tego celu aplikację orklift, jako że 



101RECENZJE | OS X

wła nie w niej przeprowadzam z reguły operacje na plikach. ważam, że to użytecz-

ny dodatek, który jest w stanie oszczędzić użytkownikom kilku zbędnych kliknięć. 

odatkowo, istnieje możliwo ć ponownego zamontowania zasobów podłączonych 

przy użyciu portów SB. Bez tej aplikacji zajęłoby to dłuższą chwilę i wymagałoby 

użycia systemowego Narzędzia yskowego lub skończyło się ponownym podłącze-

niem fizycznym dysku. zięki Mountain sprowadza się to do jednego kliknięcia.

Menu kontekstowe aplikacji 
zapewnia dostęp do funkcji, które budują rzeczywistą przydatno ć tego narzędzia. 

Pierwszą z nich jest możliwo ć odłączenia wszystkich zasobów, które aktualnie są 

podłączone do systemu. Jednak w mojej opinii ta bardziej przydatna jest dostępna 

odrobinę niżej. Mam tu na my li możliwo ć u pienia komputera po wcze niejszym 

odłączeniu zamontowanych zasobów. My lę, że większo ci z Was zdarzyło się nie 

odmontować dysku zewnętrznego przed zamknięciem MacBooka i odłączyć jego 

przewód. Pó niej owocuje to komunikatem o nieprawidłowym wysunięciu dysku 

i powoduje ryzyko uszkodzenia danych.

Autorzy pomyśleli również 
o możliwo ci definiowania skrótów klawiszowych. Praktycznie wszystkie funkcje, 

o jakich wspomniałem, mają możliwo ć ich przypisania. Sam dokonałem konfigura-

cji odpowiednich kombinacji klawiszy, które umożliwiają mi szybkie odmontowanie 

wszystkich zasobów i u pienia komputera oraz zamontowania zasobów, jakie ozna-

czyłem w aplikacji jako ulubione. Konfiguracja skrótów jest o tyle ważna, że znacząco 

przy piesza korzystanie z Mountain, wykluczając konieczno ć sięgania kursorem 

do ikony aplikacji w górnym menu.

W mojej ocenie 
Mountain jest wart uwagi każdej z osób, korzystających na co dzień z zewnętrz-

nych zasobów, które montowane są w systemie operacyjnym. życie tej aplikacji 

może zdecydowanie podnie ć komfort pracy w takich sytuacjach. Szybki podgląd 

podłączonych zasobów, skróty klawiaturowe i lista ulubionych to według mnie 

największe atuty, które przemawiają za zakupem. Po kilku tygodniach testów posta-

nowiłem zarezerwować dla niej miejsce w moim żelaznym zestawie narzędzi, które 

ułatwiają mi codzienną pracę.

WITRYNA
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Program w Mac Appstore

 + Szybki dostęp do zasobów zewnętrznych
 + Automatyzacja czynno ci
 + Globalne skróty klawiszowe
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http://apple.co/2bOir5k
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Tym mianem można  
określić iPhone SE
Jest mały, szybki i poręczny. Jest tym, czym ma być nowoczesny smartfon.

Telefon według Ste e a Jobsa miał być wygodnym i zgrabnym urządzeniem, które 

wspomaga użytkownika w zadaniach dnia codziennego. Ostatnie lata pokazały,  

że trendy te do ć mocno się zmieniły. Cały rynek przesunął się w kierunku większych 

urządzeń  co najmniej pięciocalowych. Tym tendencjom uległem i ja. Przymierzając 

się do ówczesnej nowo ci, czyli iPhone a 6, stwierdziłem, iż wersja 4,7 cala jest dla 

mnie za duża, dlatego też zdecydowałem się na odmianę jeszcze większą, czyli Plus. 

Nie powiem, 5,5-calowy ekran ma swoje zalety, a do tego posiada wręcz kosmicz-

ną baterię. Powyższe fakty utwierdziły mnie w przekonaniu, iż wybór był słuszny.  

Na dobre półtora roku...

Ostatnio jednak zmuszony byłem do powiększenia ilo ci gigabajtów w telefonie. 

Cena iPhone a 6 Plus, szczególnie parę dni  przed premierą następcy była jednak 

mało atrakcyjna. laczego by więc nie spróbować czego  nowego, a jednoczesnej 

starego  zarazem  Już wcze niej, po premierze iPhone a SE, zacząłem zastanawiać 

się, czy przypadkiem to nie jest sprzęt dla mnie  Teraz po ostatecznym zakupie tego 

modelu, mówiąc wprost, jestem zachwycony
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Przyzwyczaiłem się nawet  
do klasycznego designu

aletą tej kwadratowo ci  jest bardzo pewne leżenie urządzenia w ręku. Jednak 

mimo wszystko, moim zdaniem, adaptacja stylizacji z nowszych słuchawek Apple 

wprowadziłaby spory powiew wieżo ci. Nawet gdyby trzeba to było okupić kosz-

tem pewno ci chwytu. resztą telefon jest tak poręczny, że naprawdę trudno  

go wypu cić z dłoni. Jego więksi bracia, a szczególnie wersja Plus, to ciągła walka 

z balansowaniem urządzenia, by leżało ono w dłoni i by można je jako tako obsłużyć 

tą samą ręką. iPhone SE natomiast jest idealny. Taka wielko ć telefonu jest optymal-

na. Jeste  w biegu, w metrze, w aucie, trzeba co  wybrać, napisać lub sprawdzić, 

tu nie ma miejsca ani czasu na gimnastykę. Ponadto mniejszy telefon bardzo łatwo 

się wkłada do kieszeni czy innych typowych miejsc dla tego typu gadżetu i równie 

łatwo wyjmuje,. Co więcej, iPhone 6 Plus naprawdę w pewnych sytuacjach potrafi 

być bardzo niewygodny. Tu jest tak jak powinno być: urządzenie jest dla użytkow-

nika, nie użytkownik dla urządzenia. 
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Jak wcześniej wspomniałem, 
przesiadałem się z iPhone a 6 Plus, czyli wersji bez S  jak to mawia klasyk kina 

polecam kultowy polski film: Chłopaki nie płaczą . Tak więc ominęły mnie pewne 

technologie, jak choćby 3  Touch. Można powiedzieć, że nie wiem, co tracę.  

Na pewno czytając niniejsze wrażenia, trzeba to wziąć pod uwagę. Jednak dla 

mnie ten downgrade  jest wręcz rewelacyjny. Wiemy już, że telefon jest zgrabny, 

a ponadto bardzo szybki. Nawet w porównaniu z dwuletnim Plusem. Wynika to 

oczywi cie z szybszego procesora A , czyli takiego jak w  esce  oraz co ważniej-

sze, z większej ilo ci pamięci operacyjnej. Co tu dużo mówić, o ile w smartfonie 

wielko ci około 4 cali tak mała ilo ć pamięci tak mocno nie przeszkadzała, o tyle 

w telefonie 5,5 cala ten 1 GB naprawdę potrafił doprowadzić do szału. Teraz mam 

całe 2 GB, co bardzo mocno przyspiesza użytkowanie telefonu. Można to mniej 

więcej porównać do wymiany zwykłego dysku na SS . Niby niedużo, a jednak 

komfort pracy wzrasta wręcz niewyobrażalnie. Trzeba jednak zaznaczyć,  

iż tak mały ekran nie nadaje się do komfortowego surfowania po stronach www.  

uży iPhone zdecydowanie lepiej radzi sobie w tego typu sytuacjach. Niestety mały 

telefon pod tym względem to mocny kompromis. Strony trzeba szczypać  zbliżać , 

aby pewne rzeczy wygodnie wybrać lub zobaczyć. Podobnie jest też z wszelakimi 

elektronicznymi wydaniami gazet lub nawet książek. la mnie jednak czytanie na 

urządzeniu takim jak telefon jest jakby sytuacją rezerwową. Tak więc je li chcesz 

mieć tylko jeden mobilny sprzęt Apple, zdecydowanie polecam szóstkę w największej 

jej postaci. resztą w obecnej sytuacji nie wiem, czy wersja 4,7 ma jakikolwiek sens.  
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Sprzęt ten ma wszystkie wady wersji Plus, przy czym jest jednak po prostu za mały. 

Je li natomiast potrzebujesz przeno nego  telefonu, który ma wietną baterię 

oraz masz dowolnego iPada, by uzupełnić pewne braki, wersja 4 cale jest po prostu 

najprawdopodobniej najlepszym wyborem. o tego dochodzi wietna 12-mega-

pikselowa kamera, więc absolutnie nic nie tracimy na jako ci zdjęć. No może poza 

sprzętową stabilizacją obrazu, ale i tak warto zaryzykować. Jest jeden szczegół: nie 

wystaje kamera. etal, jednak istotny. Grubo ć telefonu jest jak najbardziej w porząd-

ku. Można wręcz stwierdzić, że ostatnio producent oraz inni producenci  troszkę 

przesadzają z odchudzaniem urządzeń. Jak będę chciał trzymać w ręku kartkę 

papieru, to wezmę kartkę papieru, a nie telefon.

Oczywiście trzeba wiedzieć, 
do czego używamy naszego smartfona. Je li lubicie dużo grać, biegać po sieci, obra-

biać zdjęcia, to zdecydowanie iPhone SE nie jest dla was. Jednak je li korzystacie 

z telefonu jako z podręcznego urządzenia, na którym robicie wszystko po trochu tak 

więc: pogracie, zrobicie zdjęcie, napiszecie tekst, sprawdzicie Twitter czy acebook , 

tym bardziej w zestawie z kawą w drugiej dłoni, w takich sytuacjach wersja SE nie 

ma absolutnie żadnej konkurencji. Telefon jest szybki, wygodny, optymalnie ciężki, 

ma wietny ekran, który po pewnym czasie okazuje się wcale nie tak mały, jak wyda-

wało się nam to na samym początku. Co więcej, słuchawka ma wszystkie niezbędne 

funkcje, jakich potrzebuje przeciętny użytkownik.

Na sam koniec 
pozostaje kwestia ceny, która moim zdaniem jest całkiem atrakcyjna. Szczególnie 

w porównaniu do wersji Plus. a kwotę 264  zł mamy wersję 64 GB, z bardzo wytrzy-

małą baterią, szybki procesor i taką ilo ć pamięci operacyjnej, by przełączanie 

między aplikacjami było komfortowe i szybkie. iPhone SE jest idealnym telefonem do 

pracy. Choć dostępny jest w kolorze różowe złoto, to nie jest telefon do szpanowania.  

Ta nowa 4-calówka jest idealnym wołem roboczym, ułatwia wykonywanie zadań 

i jest uzupełnieniem dla komputera lub dla iPada. Polecam gorąco. Sam dziwię się, jak 

tak długo byłem w stanie wytrzymać z tak dużym telefonem jak 6 Plus. Oczywi cie 

mam cichą nadzieję, iż SE odniosło zauważalny sukces w oczach firmy z Cupertino 

i w przyszło ci doczekamy się jego następcy.

WITRYNA

CE
CH

YiPhone SE

214  zł 16GB

www.apple.com

 + Piekielnie szybki
 + Wyjątkowo poręczny
 + Dobra bateria
 + Po prostu to idealny iPhone
 + Momentami za mały ekran
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ZDJĘCIA: 
apple.com
ifixit.com

http://www.apple.com/pl/iphone-se/
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ALL—DOCK
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Ciągłe szukanie kabli do ładowania iPhone a  czy iPada może być irytujące.  

Sam często rzucam przewód gdzie , gdzie potem trudno jest mi go zlokalizować. 

Je li podobnie borykacie się z takim problemem, wówczas warto zastanowić się nad 

dokiem, miejscem, gdzie w wygodny sposób będziemy mogli ładować nasze urzą-

dzenia. Ciekawą konstrukcję zaproponowała nam polska i niemiecka firma tworząc 

All- ock, uniwersalną bazę do ładowania kilku gadżetów. 

Prosta konstrukcja 
Budowa All- ocka jest niewiarygodnie prosta. Pudełko, do którego wkładamy kable, 

aby nie tworzyły chaosu na biurku, a wszystko to przykryte pokrywą z wyprofilo-

wanymi otworami na złącza i miejsca do ulokowania telefonu lub tabletu. Brzmi 

banalnie i faktycznie takie jest. Jednak najprostsze rzeczy najtrudniej jest wymy lić, 

a je li dołożymy do tego naprawdę  wietną jako ć wykonania, to zaczynamy obco-

wać z urządzeniem wyjątkowym w swojej formie. Prostym i pięknym równocze nie. 

Praktyczny 
Po wyjęciu All- ock z pudełka odruchowo zaczniesz umieszczać w nim swoje 

urządzenia. ziwnie to brzmi, ale ten dock kusi swoją formą i wygodą. Mój model 

w rozmiarze M  ma cztery rzędy wycięć, w których umieszczam swobodnie iPada. 

Tablet Apple w wersji mini jestem w stanie ulokować nawet poziomo. Przestrzenie 

są tak wyprofilowane, że telefony ani iPady nie dotykają się, gdy są umieszczone 

jeden za drugim. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby używać telefonu w pokrow-

cu. W pierwszym rzędzie na rodku mamy wykonane wycięcie, aby mieć łatwy 
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3  zł

www.all-dock.pl

 + adna konstrukcja 
 + Szybko ć ładowania 
 + Wygodny 

 byt krótki kabel 
ładowania 

 Brak przewodów zasila-
jących w zestawie 
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dostęp do przycisku Home w iPhonie. latego All- ock nie jest tylko miejscem, 

gdzie będziemy odkładać nasze i rządzenia do ładowania, ale możemy swobodnie 

używać naszych gadżetów. 

Szybkie ładowanie 
Przewody zasilające umieszczane wewnątrz docka wkładamy do jednego z czterech 

portów SB. Końcówkę Lightning lub dowolną zależnie jakie urządzenie będziemy 

chcieli ładować  przewlekamy przez otwory w pokrywie docka. Każdy z czterech 

wyprofilowanych miejsc do lokowania urządzeń ma trzy otwory przez które może-

my wyciągnąć kabel. Otwory są specjalnie profilowane, aby zapobiec całkowitemu 

chowaniu się  kabli do rodka docka. All- ock łączymy jednym przewodem zasila-

jącym, który w mojej ocenie jest ciut za krótki, bo nie wystarczał, aby podpiąć dock 

leżący na biurku do listwy leżącej na podłodze. Samo jednak zmontowanie docka 

do naszych potrzeb było banalnym procesem i nie zajęło nawet minuty. 

Wart uwagi 
Wiele rzeczy przypadło mi do gustu w All- ock. Wykonanie, prosta forma urzą-

dzenia i to, że wszystkie urządzenia znalazły wreszcie swój dom. Wygląd pasuje 

do każdego wnętrza, a kłopoty z poszukiwaniem miejsca, gdzie mogę naładować 

telefon lub iPada, wreszcie się skończyły. 

http://www.all-dock.pl
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WAHOO FITNESS TICKR
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Brak aktywno ci fizycznej jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn chorób cywi-

lizacyjnych. Spora czę ć społeczeństwa pracuje, siedząc przy biurkach, i niestety,  

co jeszcze gorsze, stosuje siedzący  tryb wypoczynku.  kolei wielu z nas za sprawą 

mody lub potrzeby zerwała z siedzącym trybem życia w sposób nagły i niekontro-

lowany, co również nie jest dobre. Jeżeli decydujemy się na aktywno ć większą niż 

spacery z psem, dobrze jest zacząć ją rozsądnie. użą pomocą przy kontroli naszego 

stanu fizycznego i możliwo ci mogą być wła nie pulsometry.

Prosta rada: „3 x 30 x 130”, 
czyli aby zachować zdrowie, dobrze jest trzy razy w tygodniu przez 30 minut utrzy-

mywać tętno podczas aktywno ci fizycznej a nie ze zdenerwowania  powyżej  

130 uderzeń na minutę. Jeżeli czytujecie Mój Mac Magazyn i blogi, na których piszę, 

mogli cie zauważyć, że moją ulubioną aktywno cią fizyczną jest jazda rekreacyj-

na i  transportowa  rowerem, a czasem nawet udział w amatorskich maratonach 

kolarskich. Pisałem o tym między innymi w zeszłym roku w piątym numerze 

Mój Mac Magazynu: „Potęgowanie przyjemności, czyli z iPhone’em na rowerze”. latego 

bardzo się ucieszyłem, gdy dotarła do mnie przesyłka od Kern Gottbrath Kommunication 

http://mojmac.pl/2015/07/09/moj-mac-magazyn-5/
http://www.k-g-k.com/de/
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z pulsometrem TICKR renomowanej firmy Wahoo Fitness. cieszyłem się tym bardziej,  

że mój stary pulsometr no-name  po 4 latach zaczął odmawiać posłuszeństwa.

TICKR to cała rodzina pulsometrów
TICKR R N, jak nazwa wskazuje, przeznaczony jest szczególnie dla biegaczy. ostał 

wyposażony w sensory przy pieszeń, dzięki którym mierzy gładko ć , rytm i inne 

dane biegu. Posiada też tryb bieżni stacjonarnej . TICKR  ma wbudowaną pamięć, 

dzięki której rejestruje parametry biegu tak jak R N , ale samodzielnie bez koniecz-

no ci stałej łączno ci z iPhone em. odatkowo mierzy i zapisuje kadencję podczas 

ćwiczeń na rowerze stacjonarnym i współpracuje z 7 Minute Workout App od Wahoo 

itness. Ja testowałem TICKR, który najlepiej nadaje się na rower , czyli bez dodat-

kowych funkcji dla biegaczy.

Nawet podstawowy model TICKR, którego teraz używam, ma kilka cech wyróż-

niających go na tle konkurencji. Po pierwsze i najważniejsze, cechuje go wysoka 

dokładno ć pomiarów. Nie zdarzają mu się chwilowe wskazania pulsu 220 uderzeń 

na minutę ja bym chyba tego nie przeżył , jakie co jaki  czas notował  mój poprzed-

ni no-name , czy nagłe spowolnienia poniżej 60 uderzeń , choć tchu mi brakuje. 

odatkowo pracuje w  obu  systemach, czyli Bluetooth LE dzięki czemu działa 

z naszymi iPhone ami od modelu 4s  i ANT+ co zapewnia łączno ć z większo cią 
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starszych i  obecnych komputerków  rowerowych i  zegarków sportowych .  

Co ważniejsze może działać w obu systemach jednocze nie. Pozwala to na równo-

ległe sparowanie go z nawet kilkoma urządzeniami ANT+ i iPhone em czy Apple 

Watch. Przez Bluetooth LE naraz może pracować tylko z jednym odbiornikiem , 

ale jest to specyfika standardu Bluetooth.

Kolejna cecha
to optyczna sygnalizacja stanu pracy. Czerwona dioda sygnalizuje wykrycie pulsu. 

Niebieska w trybie wyszukiwania  błyska powoli, po wykryciu urządzenia błyska 

szybko, a połączenie w parę sygnalizuje czterema jeszcze szybszymi błyskami. 

W celu oszczędzania energii diody wyłączają się po 30 sekundach od sparowa-

nia z urządzeniem. Kolejną cechą, która przykuła moją uwagę, jest mocowanie do 

paska. Większo ć pulsometrów napiersiowych , z jakimi miałem do czynienia, 

zapinało się z boku. Tak było w przypadku mojego no-name , Holuxa ANT+ czy 

Polar HR. Wahoo itness rozwiązał zapinanie inaczej. Jeden koniec paska mocuje 

się do lewego styku pulsometru, drugi do prawego. zięki temu nie ma problemów 

ze zwieraniem  elektrod, gdy podczas wysiłku mocno się spocimy i pasek będzie 

mokry i słony. Takie rozwiązanie ułatwia również zapinanie pulsometru.
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4 ,   

www.wahoofitness.com

 + Mniejszy niż inne pulsometry 
 + Bardzo dokładny
 + Praca w dwóch systemach
 + Optyczna sygnalizacja i wodoodporno ć
 + Wygodny i przemy lany pasek
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TICKR działa pod wodą 
jeżeli mamy odpowiednio wodoodporna urządzenie, z którym może się sparować . 

ączy się z każdą aplikacją wspierającą pomiar pulsu za pomocą urządzeń Bluetooth 

LE, również z systemową drowie czy zegarkiem Apple.

Podczas dwóch tygodni testów nie zauważyłem żadnych anomalii pomiarów 

a kontrolnie używałem czasem też pulsometru Mio SE i Mio ELO . Nie sprawiał 

również problemu z mocowaniem i nie uwierał. Nawet po wielogodzinnej ponad 

5 h  intensywnej je dzie rowerem nie wykazywał efektów zwierania  elektrod jak 

pulsometr, którego wcze niej używałem, a jego obecno ć na klacie  nie dawała się 

we znaki. Jak większo ć urządzeń Bluetooth LE, TICKR jest energooszczędny, bate-

ria CR2032 wystarcza na przynajmniej rok używania.

Podsumowując: Jest to trzecie urządzenie Wahoo itness, którego używam. Od 3 lat 

jestem zadowolony z monitora rowerowego do iPhone RFLKT+, opisanego już w Mój 

Mac Magazynie, a od niedawna również z licznika prędko ci i kadencji Blue SC. 

Teraz rado ć sprawia mi dodatkowo TICKR.

http://eu.wahoofitness.com/devices/hr
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KUBA BARAN



117TESTY

Rodzina produktów Heos  
nie samą muzyką żyje
W tym systemie multiroom można znale ć również co  specjalnie dla kinoma-

niaków. Home Cinema, czyli soundbar z możliwo cią pracy jako gło nik strefowy, 

 to propozycja firmy enon w tej kategorii. Jego cena nie należy do najniższych, 

jednak możliwo ci, jakie oferuje, wydają się kuszącym argumentem dla potencjal-

nych nabywców. Przez ostatnie dni miałem możliwo ć testowania tego sprzętu 

i postaram się Wam ułatwić ewentualną decyzję o zakupie.

Heos Home Cinema 
doskonale wpisuje się w stylistykę pozostałych produktów z tej serii. Maskownica 

pokryta materiałem i matowy czarny plastik, z którego wykonana jest obudowa, 

może nie wzbudzać zachwytu. Jednak w mojej ocenie stanowią solidną klasycz-

ną formę, która w większo ci przypadków nie będzie dominowała we wnętrzu 

i będzie stanowić jedynie dopełnienie odbiornika telewizyjnego. Nie można również 

mieć zastrzeżeń do jako ci wykonania. Linia Heos, choć oszczędna w stylistyce, 

stanowi gamę produktów o nienagannym wykonaniu. Muszę jednak przyznać,  
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że w kontek cie ceny urządzenia potencjalni nabywcy mogą mieć większe ocze-

kiwania co do zastosowanych materiałów. Osobi cie zawsze uważałem, że jako ć 

d więku ma pierwszeństwo przed wyglądem sprzętu, jednak o tym za chwilę.

Heos Home Cinema posiada bogatą gamę dostępnych portów. wa złącza H MI 

ze wsparciem technologii ARC, COA , klasyczny A  i port wiatłowodowy to 

zestaw, który powinien wystarczyć większo ci użytkowników. Ich umieszczenie we 

wnękach powoduje, że kable podłączane są równolegle do urządzenia. To rozwią-

zanie z pewno cią docenią osoby, które planują umie cić urządzenie na cianie.  

o ustawienia sprzętu, poza możliwo cią powieszenia, producent zapewnia dodatko-

wo dwa komplety nóżek o różnej wysoko ci. astosowanie podstawek jest wskazane 

ze względu na izolację od podłoża, co wpływa na jako ć d więku. odatkowo gumki 

na spodniej czę ci stojaków uniemożliwią przesuwanie się sprzętu na stoliku RT .

Konfiguracja zestawu, 
tak jak w przypadku pozostałych urządzeń z rodziny Heos przebiega przy użyciu 

specjalnej aplikacji, która jest dostępna dla iOS i Android. O postępie wprowadzania 

ustawień i stanie sprzętu standardowo komunikuje dioda znajdująca się na spodzie 

soundbara. Podobnie jak w pozostałych urządzeniach z tej rodziny, jedyne przy-

ciski, jakie możemy tutaj znale ć, to ustawienie gło no ci i wyciszenie d więku.  

Tak jak w pozostałych gło nikach był to zestaw w pełni wystarczający, tak tutaj 

zdecydowanie brakuje mi możliwo ci wyboru ródła sygnału. W przypadku tego 

urządzenia taka możliwo ć zdecydowanie stanowiłaby plus.

Samo przełączanie się między ródłami stanowi największą bolączkę sprzętu. W apli-

kacji nie jest to ergonomicznie rozwiązane i może powodować u użytkowników sporo 

frustracji. odatkowo urządzenie po dłuższym czasie bezczynno ci przełącza się 

na standardowe ustawienie, czyli oczekuje na uruchomienie odtwarzania z dostęp-

nych usług sieciowych. Ja sądzę, że powinien pozostawać w wybranym wcze niej 

ustawieniu. astanawiam się, czy to bolączka aktualnej wersji oprogramowania, 

czy zamierzone działanie sprzętu. Teraz ciągłe przełączenie na odpowiedni port 

H MI, z którego biegnie d więk pochodzący z telewizora, bywa frustrujące.

Najważniejsze jest oczywiście 
brzmienie tego zestawu
Klasycznie dla linii Heos, d więk jest masywny i dynamiczny. Tony wysokie błysz-

czą na tle pozostałych zakresów i powodują, że d więk nabiera przyjemnej dla ucha 

klarowno ci. a tony niskie odpowiada bezprzewodowy subwoofer. Mimo swoich 

niewielkich gabarytów potrafi on zafundować niskim pomrukiem basu przyjemne 

drżenie podłogi. Po dłuższych odsłuchach widać wyra nie, że sprzęt ten jest stwo-

rzony do reprodukcji d więku filmowego. Odpowiednie rozlokowanie d więków 

w przestrzeni sprawia, że bez rozstawiania gło ników w pomieszczeniu możemy 
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poczuć namiastkę pełnoprawnego systemu kina domowego. Tutaj jedna uwaga: 

niestety system Home Cinema nie umożliwia podłączenia pozostałych gło ników 

tego systemu jako satelity dla uzyskania pełnoprawnego zestawu 5.1. Mam szcze-

rą nadzieję, że trwają prace nad tym rozwiązaniem i użytkownicy otrzymają taką 

możliwo ć w kolejnych aktualizacjach. Biorąc pod uwagę wsparcie takiej funkcji 

przez konkurencyjnego Sonosa, może to być punkt decydujący o wyborze przez 

potencjalnych nabywców.

W kwestii słuchania muzyki 
Home Cinema zapewnia wszystko to, co jego mniejsi bracia. Muszę jednak stwierdzić, 

że soudbar, który działa jako gło nik stereo, nie porwał mnie swoim brzmieniem. 

Będąc zupełnie szczerym, zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Jeszcze żaden system 

2.1 nie podbił mojego serca i wszystko wskazuje na to, że raczej nie ma szans na 

zmianę stanowiska. Biorąc jednak pod uwagę jego ograniczenia, gło nik ten w połą-

czeniu z subwooferem brzmi naprawdę dobrze. auważyłem jednak, że muzyka 

rockowa i wszystko, co potrafi być w swoim przekazie odrobinę bardziej krzykliwe, 
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powoduje, że zestaw ten brzmi hała liwie, zwłaszcza trudno nie odnie ć wrażenia 

bałaganu w d więku. Powoduje to, że przy gło niejszym odsłuchu można poczuć 

pewien dyskomfort.  tego powodu, jeżeli głównym przeznaczeniem tego urzą-

dzenia ma być odtwarzanie muzyki, to warto najpierw zorganizować sobie testy 

odsłuchowe, a jeszcze lepiej zainteresować się odpowiednim zestawem stereo. 

Oczywi cie moim odniesieniem są klasyczne zestawy stereo i dla wielu użytkowni-

ków to, co oferuje ten gło nik, prawdopodobnie okaże się więcej niż wystarczające.

Ogólnie  
rzecz biorąc, 
Heos Home Cinema na pewno jest jednym z najlepiej brzmiących w tej kategorii 

produktów urządzeniem. abryczne ustawienia korektora nie wymagają zmian i już 

po wyjęciu zestawu z kartonu można się cieszyć jego znakomitym d więkiem. Jego 

dynamika i klarowno ć na pewno są w stanie przekonać potencjalnego nabywcę do 

zakupu. Jak już wspomniałem, mimo pewnych braków w przypadku odtwarzania 

muzyki, przyjemno ć, jaką zapewnia ten system przy oglądaniu ulubionych filmów, 

na pewno jest w stanie stanowić argument do wydania niemałej kwoty na zakup 

tego sprzętu.

Heos Home Cinema  
to doskonałe uzupełnienie 
tej rodziny multiroom, oferowanej przez firmę enon. la osób, które postanowiły 

nagło nić swój dom tymi produktami, zakup soundbara powinien stanowić natural-

ny krok w kierunku budowania domowego systemu audio. W mojej ocenie jedyne, 

czego w tej chwili brakuje w tym produkcie, to możliwo ć podłączenia gło ników 

Heos jako satelity w celu stworzenia pełnoprawnego systemu kina domowego 5.1. 

Jeżeli kto  poszukuje wysokiej jako ci soundbara do swojego domu, to na pewno 

nie powinien przej ć obok tego produktu obojętnie. właszcza że drzemią w nim 

naprawdę potężne możliwo ci.

WITRYNA

CE
CH
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314  zł

www.denon.pl

 + ynamiczne i klarowne brzmienie
 + atwo ć konfiguracji
 + Mnogo ć portów
 + Wsparcie dla większo ci usług 

streamingowych

 Brak możliwo ci skon-
figurowania pełnego 
zestawu 5.1

 Brak fizycznych przy-
cisków wyboru ródła
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http://www.denon.pl/pl/heos
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REMEK RYCHLEWSKI 
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Cyfrowy styl życia
Ilo ć cyfrowych danych u wielu z nas przekroczyła już dawno pojemno ci, jakie 

możemy pomie cić na naszych komputerach. Pierwszą my lą jest zazwyczaj chęć 

dokupienia dysku zewnętrznego. Rozwiązuje to problem braku miejsca, ale utrud-

nia dostęp i zmniejsza dodatkowo bezpieczeństwo. Nasze laptopy są zazwyczaj 

wyposażone już w dyski SS  którym niestraszne wstrząsy a 2 3-terabajtowy dysk 

twardy na SB to zwykły talerzowiec w ładnej obudowie. o tego mały, przez co 

bardziej narażony na miertelny upadek. Wielu zapomina, że dane, które prze-

nie li my na dysk zewnętrzny, to jeszcze nie kopia. Ponieważ nadal istnieją tylko 

w jednym miejscu. 

Chcemy zatem zapewnić dodatkowe zabezpieczenie naszych plików, aby uchronić 

się przed awarią pojedynczego no nika. Ale jak to zrobić  

Ludzie dużo mądrzejsi od autora tego artykułu wymy lili strategię 3,2,1. Jest to 

rozwiązanie stosowane przez filmowców, fotografów i wielu innych profesjonali-

stów, którzy generują duże ilo ci danych, których utrata wiązałaby się z ogromnymi 

kosztami lub które są wręcz nie do odzyskania. Więc je li już co  robić, to może od 

razu robić to dobrze  A zatem  
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3 Kopie wszystkiego
Jak już pisałem, pliki zapisane w jednym miejscu, nawet je li na dysku czy pendri-

wie mamy napis Backup, nie stanowią kopii zapasowej. Wszystkie no niki danych 

są awaryjne, więc aby czuć się bezpiecznie, specjali ci wymagają, aby ważne dla 

nas dane znajdowały się w trzech miejscach

2 Nośniki danych
Czy jeste  dzi  w stanie odczytać swoje dyskietki sprzed 20 lat  Albo płyty C R  

ze wieżymi niemal legalnymi programami sprzed 10  ałożę się że nie. Aby się 

przed tym zabezpieczyć, należy korzystać z różnych no ników. Płyty , dyski, 

pamięci ash  do wyboru, do koloru, ale tak, aby nie wszystkie 3 kopie były w tym 

samym formacie.

1 Kopia oddalona
Pożar, powód , włamanie brzmią strasznie, ale nie muszą okazać się końcem wiata 

dla naszych danych. Tak długo, jak wszystkie nasze kopie danych nie będą znajdowały 

się w jednym miejscu. Jako miejsce oddalone można wykorzystać z powodze-

niem dysk chmurowy. Takie rozwiązanie załatwia nam przy okazji kwestię innego 
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no nika. Trzeba jednak pamiętać, że kopia online taka jak ropBox nie daje nam 

100  pewno ci zachowania danych ponieważ domy lnie synchronizuje wszystkie 

zmiany. Równie dobrze możemy trzymać jeden dysk z kopią zapasową u rodziców 

czy w pracy, a paranoicy mogą wybrać nawet skrytkę w banku. Musimy tylko pamię-

tać, aby regularnie aktualizować zmagazynowane tam dane o nowe ważne pliki.

Na koniec
Stare powiedzenie mówi że ludzie dzielą się na tych, którzy robią kopię zapasową, 

i na tych, którzy jeszcze nie stracili swoich danych i dopiero będą ją robić. Jak już 

pisałem, coraz więcej naszego życia uwieczniamy jedynie w postaci cyfrowej. ane, 

których nie jeste my autorami, łatwo choć nie zawsze tanio  możemy pozyskać 

ponownie. okumenty, prace dyplomowe napiszemy ponownie, choć będzie to 

wiązało się z dużym dodatkowym wysiłkiem. Ale zdjęć i filmów naszych bliskich, 

wspomnień z podróży nie odzyskamy już nigdy  Może więc warto o tym pomy leć 

jeszcze przed awarią

ZDJĘCIA: 
pixabay.com
fotolia.com
str. 122  Terrance 
Emerson
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QNAP.  
ŻYCIE W CHMURZE CZ. IX
JAROMIR KOPP
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Poprzednie dwa odcinki serii o  NAP opowiadały o tym, jak z NAS korzystać jako 

z własnej prywatnej i bezpiecznej chmury, a teraz opiszę, jakie ułatwienia oferuje 

NAP, gdy używamy zewnętrznych usług chmurowych . Jest ich kilka. Pierwszym 

jest wykorzystywanie chmur  do tworzenia kopii zapasowych danych z  NAP. 

Kolejna to podłączenie kont usług chmurowych do ile Station i centralne zarządza-

nie wszystkimi usługami za pomocą aplikacji www i mobilnych od NAP. Ostatnia 

i dla wielu z nas najciekawsza to synchronizacja wybranych zasobów pomiędzy NAP 

a chmurami, podobna do tej, jaką zapewnia mi aplikacja ropbox na komputerze.

Jak bez strat pozbyć się Dropboxa 
z komputera
Jaki  czas używałem aplikacji ropbox zainstalowanej na MacBooku Air, jednak 

irytowało mnie, że pliki synchronizowane z kontem ropbox zajmują mi miejsce na 

dysku, a aplikacja musi być stale uruchomiona. NAP rozwiązuje ten problem całkiem 

dobrze. Służy do tego aplikacja znajdująca się w App Center: Cloud ri e Sync.
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Cloud ri e Sync w obecnej wersji potrafi obsługiwać konta na ropbox, Google 

ri e, One ri e w tyn or Business  i  ubiC. Aby zacząć, musimy autoryzować 

naszego NAP do wybranych usług chmurowych, czyli wchodzimy w Cloud ri e 

Sync w zakładkę arządzanie kontem w chmurze , klikamy odaj  i dalej jeste my 

prowadzeni za rączkę. Warto zwrócić uwagę na możliwo ć ograniczania szybko ci 

transferu danych do i z danego konta, stale lub według harmonogramu.

Kolejnym krokiem
 w uwalnianiu komputera z obsługi ropbox czy innych chmur jest utworzenie zada-

nia synchronizacji. Wybieramy miejsce teczkę  w naszym NAP, której zawarto ć 

będzie synchronizowana do Chmurki  oraz miejsce w usłudze chmurowej, które 

będzie synchronizowane może to być katalog główny, czyli cało ć . alej ustawiamy, 

według jakiego harmonogramu ma przebiegać synchronizacja. o wyboru mamy 

między innymi: serię , czyli non stop taki wybrałem u siebie , okresowo  o okre-

lonych godzinach i w okre lonych dniach lub ręcznie. Bardzo ważny jest wybór 

polityki rozwiązywania kon iktów, czyli co ma się stać, gdy w chmurze i na NAP 

pojawią się nowe pliki o takich samych nazwach lub zostaną dokonane modyfika-

cje w plikach. W takiej sytuacji może zostać zmieniona nazwa plików lokalnych lub 

zdalnych powielenie , plik zdalny lub lokalny zależnie od ustawienia  może zostać 
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nadpisany u mnie pierwszeństwo mają pliki z chmury  lub nowszy plik wygrywa . 

alej możemy założyć filtry i okre lić, jakich plików nie chcemy synchronizować 

np. według wielko ci, daty lub rodzaju. Ostatnie ustawienie dotyczy ilo ci i często ci 

prób, jeżeli nastąpią problemy z dostępem do sieci. Po uruchomieniu utworzonego 

zadania synchronizacji możemy podglądać jego przebieg w  zienniku zdarzeń  

ogólnym lub dotyczącym konkretnego zadania. I w ten oto sposób mamy wygod-

ny dostęp do zawarto ci serwisów chmurowych bez konieczno ci za miecania  

komputera. Aby co  wgrać do np. ropbox, wystarczy przesłać przez sieć NAP, 

a  NAP wy le nowe pliki do Chmurki  samodzielnie, bez naszego zaangażowania.

Wszystko w jednym miejscu
Aplikacja NAP Connect to Cloud ri e  daje dostęp do usług chmurowych z pozio-

mu ile Station. Po jej zainstalowaniu możemy autoryzować różne serwisy, w tym 

chmurowe, a także zasoby TP oraz Web A  i zarządzać plikami w nich tak jak zaso-

bami w  NAP. Będą one widoczne również z poziomu aplikacji mobilnych w iPhonie. 

To bardzo wygodne, zwłaszcza kiedy chcemy skopiować lub przenie ć między nimi 

większe ilo ci danych. Po rozpoczęciu kopiowania możemy się wylogować z  NAP, 

a on dokończy zadanie samodzielnie.

Zdalna kopia danych
Odkąd używam NAP, potrafił on wykonywać kopie i synchronizację wybranych 

zasobów na dyskach lokalnych zewnętrznych SB, eSATA  i zdalnych w kilku proto-

kołach sieciowych np. RTRR, Rsync. Teraz dzięki nowej Hybrid Backup Sync doszły 



130PORADY

kolejne możliwo ci w tym wykonywanie kopii w usługach chmurowych jak Azure, 

Amazon, Google, a nawet ropbox. ane mogą być kopiowane na lub z zewnętrzne-

go zasobu usługi  na żądanie lub według harmonogramu. odatkowo mamy opcję 

synchronizowania jednokierunkowego lub w obie strony.

Hybrid Backup Sync
jest nową aplikacją NAP obecnie jeszcze czę ciowo w wazie beta, dlatego poza 

Time Machine bo teraz ustawienia Time Machine w niej się znalazły  nie używam 

jej stale. Niebawem jednak może zastąpić Cloud ri e Sync.

Po skończeniu tego artykułu
skopiuję plik tekstowy i zdjęcia na podłączony do mojego MacBook Air zasób  NAP, 

a on już samodzielnie wy le te tre ci na konto redakcyjne ropbox. Jeżeli czytacie 

te słowa, to znaczy, że wszystko działa dobrze
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MAC OS SERVER  
— WPROWADZENIE
REMEK RYCHLEWSKI 

http://twitter.com/rzog
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Czemu wybrać macOS serwer,  
a nie NAS?
Mamy wiele plików którymi chcemy dzielić się z innymi, a zarazem zależy nam, aby 

mieć do nich maksymalnie szybki dostęp. sługi chmury, choć bardzo wygodne 

w użyciu, nie zawsze się w takich przypadkach sprawdzają. Naturalnym wyborem 

staje się wówczas urządzenie NAS, czyli popularny dysk sieciowy. Jest to niewąt-

pliwie rozwiązanie typu kup, podłącz i zapomnij. Jednak może istnieją lepsze, 

bardziej uniwersalne rozwiązania  Jednym z nich jest niewątpliwie macOS Ser er. 

o pracy nie potrzebuje on najnowszej maszyny. oskonale będzie funkcjonował np.  

na kilkuletnim Macu Mini, który posiadamy albo możemy kupić używany za naprawdę 

niewielkie pieniądze. Niniejszy artykuł jest pierwszą serią cyklu, w którym postaram 

się przedstawić zalety tego rozwiązania. W kolejnych czę ciach opiszę jak wydając 

1 ,  euro zbudować własny PN, serwer Wiki, kalendarz, pocztę, kontakty, Time 

Machine, współdzielić pliki z Mac, Windows i iOS oraz wiele innych. Wybór Mac 

zamiast dysku sieciowego powoduje, że korzystamy z usług producenta naszych 

urządzeń, więc są one najlepiej dopasowane do zmian w systemach. Nie jeste my 

ponadto ograniczeni do kilku aplikacji, jakie oferują producenci NAS. Możemy 

zainstalować wszystko, z czego korzystamy na naszych komputerach. Ja od począt-

ku na swoim serwerze mam centralną bibliotekę iTunes i oprogramowanie Plex,  
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więc serwer pełni również rolę centrum multimediów w domu. Oczywi cie macOS 

Serwer przyda się nie tylko w domu, w małym biurze czy szkole, szczególnie je li 

korzystamy ze sprzętu z logiem nadgryzionego jabłuszka. Ale zacznijmy od początku

Na początku był serwer
Mac OS  Ser er został oficjalnie zaprezentowany 16 marca 1  roku. Była to pierw-

sza finalnie dostępna wersja systemu operacyjnego Apple zawierająca fragmenty 

kodu stworzonego przez firmę Ne T. Przez kolejne lata OS  Ser er był oddzielnym 

systemem zgodnym z numeracją wersji desktopowej. Poza aplikacjami znanymi ze 

zwykłego systemu zawierał on narzędzia potrzebne do zarządzania innymi kompute-

rami Mac i ich użytkownikami, budowy serwisów WWW, baz danych, współdzielenia 

plików i drukarek oraz innymi funkcjami, które są wykorzystywane przez działy IT 

w wielu firmach. Cokolwiek by jednak mówić o Mac OS , to nie zdobył sobie popu-

larno ci w firmach. Tym samym OS  Ser er też nie był przesadnie popularny. 

mieniło się to w 200  roku wraz z premierą wraz z premierą Mac Mini Ser er.  

Nie była to może szczególnie wydajna maszyna, ale w cenie komputera Apple ofero-

wał licencję na całkowicie pełnoprawny i pozbawiony jakichkolwiek ograniczeń 

system serwerowy. Kupiony osobno kosztował on wówczas bagatela 500  za wersję 

pozwalającą obsłużyć nieograniczoną ilo ć użytkowników. Może się to wydać dużo, 

ale była to i tak do ć niska cena w  wiecie biznesowym, gdzie systemy serwerowe 

warte są tysiące dolarów i zawierają do tego ograniczenia ilo ci połączeń.

Kolejnym przełomem
w życiu systemów serwerowych Apple było u miercenie w 2011 roku serii ser e. 

Był to wyra ny znak, że OS  Ser er firmy Apple musi się zmienić, aby pozostać  

na rynku. W tym samym roku wraz z pojawieniem się Mac OS  Lion w Mac App 

Store narodziła się kolejna rewolucja. Serwer przestał być osobną wersją systemu 

operacyjnego, a stał się aplikacją instalowaną dodatkowo.

Życie w Mac App Store
mianie też uległa cena. System desktopowy stał się darmowy, a Serwer został 

wyceniony na 3 ,  euro. miany objęły też funkcjonalno ci zawarte w pakiecie. 

System zaczął być powoli dostosowywany do zwykłych użytkowników, a nie wyspe-

cjalizowanych administratorów. la przykładu, aby uruchomić usługę buforującą 

poprawki systemowe w systemach Microsoftu, trzeba przej ć proceduję zawierającą 

około 40 kroków. la macOS Serwera wszystkie opcje znajdują się w jednym oknie 

i po okre leniu zaledwie dwóch parametrów możemy włączyć podobną, a nawet 

lepszą usługę. Wraz z kolejnymi wersjami OS  firma nie tylko upraszczała konfigu-

rację kolejnych modułów, lecz także dodała wiele nowych, szczególnie przydatnych  

do zarządzania urządzeniami pod kontrolą iOSa. 
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Jak zacząć?
Na początek potrzebny jest oczywi cie komputer Mac. Wymagania macOS Serwer 

są takie same jak samego systemu operacyjnego, więc nie musimy szukać specjalnie 

mocnej jednostki. Warto jednak mieć na uwadze, że serwer z założenia pozostawia-

my włączony 24h na dobę. Więc superwielka i prądożerna maszyna nie sprawdzi się 

w tym zastosowaniu, chyba że wydatki na elektryczno ć i hałas są nam nie straszne. 

Warto przemy leć, jakie pliki będziemy na nim trzymać i wybrać wcze niej pamięć 

masową odpowiedniej pojemno ci. Oczywi cie możemy skorzystać z dobrodziejstw 

dysków zewnętrznych.

Polecałbym też aby na maszynie, która będzie pełniła rolę serwera, system opera-

cyjny zainstalować od zera. Nie są to jakie  Windowsowe zabobony, ale zmieniamy 

kompletnie zastosowanie komputera i nie warto ciągnąć za sobą starych, niepotrzeb-

nych już ustawień. Po instalacji systemu i poprawek należy zakupić w Mac App Store 

i uruchomić macOS Ser er. Ale o tym już w następnym odcinku cyklu. Niecierpliwi 

mogą znale ć więcej informacji na witrynie Apple.

ZDJĘCIA: 
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