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TVS-682T TVS-882T TVS-1282T

Ochrona, wydajność rozwiązań DAS, NAS i SAN

Seria TVS-x82T 
Pozycjonowanie danych | Partycjonowanie na 

poziomie aplikacji | Dystrybucja ruchu sieciowego  

Wyjątkowe technologie Thunderbolt™ 2 DAS, NAS, 
iSCSI SAN 
Seria TVS-x82T łączy zaawansowane rozwiązania Direct 
Attached Storage (DAS), Network Attached Storage (NAS) 
i iSCSI-SAN w jednym urządzeniu. Sprzęt TVS-x82T wyposażono 
w technologię ThunderboltTW2 oraz 2 porty 10GBase-T 
zapewniające niewiarygodną wydajność.

Technologia Pozycjonowania Danych
Zaawansowane rozwiązanie QNAP QtierTM w urządzeniach 
TVS-x82T zapewnia wydajność i maksymalne wykorzystanie 
przestrzeni dyskowej nośników M.2 SSD, SSD, PCIe NVMe SSD 
oraz SATA.

Partycjonowanie na poziomie aplikacji 
– maksymalna wydajność i stabilność
Urządzenia z linii TVS-x82T wspierają trzy typy nośników 
danych: M.2, SSD i SATA. Każdy dysk może zostać skon�gurowa-
ny jako niezależna partycja na której działają inne aplikacje. 
Takie rozwiązanie zapewnia niedoścignioną wydajność podczas 
działania programów.

Dystrybucja ruchu sieciowego
TVS-x82T posiada cztery porty Gigabit Ethernet oraz dwa porty 
10GBase-T dzięki czemu pozwala aplikacjom na dedykowane 
wykorzystanie portów w celu najkorzystniejszego przesyłu 
danych w sieci.

TVS-882T

Thunderbolt i logo Thunderbolt są znakami towarowymi Intel Corporation lub �rmom zależnym w U.S. i/lub innych krajach 

DDR4 2133
Max 32GB RAM 2 x M.2 Slots

M.2

Built-in

10GbE

UltraHD

https://www.qnap.com/pl-pl/
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Mamy wówczas premiery nowych iPhone’ów. Na sklepowych półkach zaczynają 

wyrastać także nowe komputery.  Dla wielu z nas to okazja do namysłu nad zaku-

pem nowych  gadżetów z Cupertino i sprzętów tworzących nasze środowisko pracy.  

To równocześnie moment, gdy szukamy sposobu pozbycia się naszych starych 

komputerów, aby budżet wytrzymał nowe zakupy. Sprzedaż i kupno iPhone’a czy 

Maca nie jest jednak tak prosta, jak może się nam wydawać. Ze względu na korzy-

stanie z iCloud i innych chmur wiele naszych danych jest niejako powiązanych  

z informacjami zapisanymi gdzieś w sieci. Dziś podpowiemy Wam, jak bez więk-

szych kłopotów sprzedać i bezpiecznie kupić komputer. Zabieramy Cię na zakupy  

i już dziś życzymy udanych łowów.

Jesień to ciekawy sezon  
dla użytkowników sprzętu Apple

Serdecznie pozdrawiam 
Przemysław Marczyński
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MICHAŁ KORALEWSKI

Piękna panorama Tatr z Antałówki. Widać Jastrzębią Turnię i Krokiew, nieco z lewej 

Kasprowy Wierch i Świnicę, a z prawej Giewont, skąpany w promieniach zacho-

dzącego słońca. Zdjęcie zrobione iPhone’em SE przy pomocy aplikacji ProCamera.

https://twitter.com/m_koralewski
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Nowości sprzętowe

Case Logic Larimer

HEOS z serii X

GripTight POV Kit

Denon zaprezentował amplitunery wyposażone w tech-

nologię HEOS. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy 

mają dostęp do serwisów streamingowych jak Spotify, 

SoundCloud, Deezer i w bardzo łatwo mogą być obsługiwa-

ne przez smartfony, w tym również iPhone’a. Topowy model 

AVR-X6300H posiada 11 kanałowy wzmacniacz, obsługę 

AirPlay, Dolby Atmos i DTS: X. Ceny: Denon AVR-X6300H 

— 10995 zł, Denon AVR-X4300H — 6995 zł.

www.denon.pl

Seria plecaków Larimer, która właśnie 

pojawiła się na rynku, nawiązuje swoim 

wyglądem do lat 70. W plecaku wygodnie 

i bezpiecznie przeniesiemy laptopa z ekra-

nem 15 i 14˝ oraz tablet o przekątnej 10,1˝. 

Case Logic może się również pochwalić 

sprytnym zagospodarowaniem przestrzeni 

plecaka przez wyposażenie go w praktycz-

ne kieszenie i schowki. Cena od 199 zł.

www.caselogic.com

Nowy uchwyt od firmy Joby pozwala na wygodne i pewne 

zatrzymanie w kadrze telefonu najważniejszych chwil. 

GripTighty zapewni stabilny obraz podczas rejestracji obra-

zów przy pomocy iPhone’a. Na wyposażeniu urządzenia 

znajduje się bezprzewodowy pilot pozwalający zdalnie 

wywołać zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie filmu.

www.joby.com

http://www.denon.pl/pl/product/homecinema/avreceiver/avrx6300h
https://www.caselogic.com/en/es/collections/laptop/larimer
http://joby.com/griptight-pov-kit
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Review
Nagrywacie dłuższe rozmowy na iPho-

ne? Chcecie oznaczyć rozdziały i/lub ważne 

momenty, a  może dodać notatki do które-

goś z nich? Review pomoże Wam wykonać 

powyższe czynności na Waszym telefonie oraz 

wyeksportować powyższe znaczniki i notatki 

do pliku. Osobiście brak mi tylko zgodności 

z SoundCloud, aby to był hit.

CENA: 2,99 €

Program w App Store

Polska gra, która mimo młodego wieku zdąży-

ła już zebrać bardzo pochlebne opinie w AppStore. 

Niesamowicie zręcznościowa, wymagająca podczas 

rozgrywki użycia wszystkich manualnych umiejęt-

ności — jednocześnie! Rozrywka zarówno dla dzieci, 

rodziców, jak i dziadków.

CENA: Bezpłatna

Gra w App Store

Aplikacja wspomagająca osoby niewidome 

i słabo widzące w nawigowaniu jachtami, usta-

wianiu zadanego kursu, jego zmiany i bieżącej 

kontroli. Działa także w trybie samolotowym 

oraz z wygaszonym ekranem — dla oszczędza-

nia baterii. Do nawigacji używa precyzyjnego 

satelitarnego sygnału GPS.

CENA: Bezpłatny

Program w App Store

Mindvision

Przegląd aplikacji iOS

Zobaczyć morze

10INFORMACJE

https://itunes.apple.com/pl/app/review-podcast-chapter-marks/id1148381183?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/us/app/mindivision/id1019189943?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/seeing-assistant-zobaczyc/id1143485723?mt=8
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Przegląd aplikacji Mac OS

Forklift 3
Jeden z najpopularniejszych menedżerów plików na 

mac OS pojawił się w wersji testowej. Został napisany 

od podstaw. Nowy wygląd interfejsu oraz tryb nocny-

to tylko część zmian w aplikacji. Poprawiono funkcje 

synchronizacji plików i obsługę FTP.

CENA: 29,95 $

www.binarynights.com

Piszecie scenariusze do seriali na HBO, Netflix, TVN?  

A może chcecie pisać? Odpowiedzieliście twierdząco? 

To znaczy, że dziesiąta, najnowsza wersja Final Draft jest 

stworzona właśnie dla Was. Tej aplikacji trzeba używać, 

żeby zaistnieć w kwitnącym dolarami świecie seriali.

CENA: 199.99 $

Program w Mac App Store

Używacie sporadycznie Dropbox i nie chcecie inte-

grować go z systemem macOS? Nie chcecie także do 

tego celu używać przeglądarki? Jest spora szansa,  

że ProBox jest stworzony właśnie dla Was. Oferuje 

przejrzysty interface i bogaty zestawem funkcji.

Cena: 2,99 €

Program w Mac App Store

Final Draft 10

ProBox dla Dropbox

http://www.binarynights.com/forklift/
https://itunes.apple.com/us/app/final-draft-10/id1141007044?mt=12
https://itunes.apple.com/us/app/probox-for-dropbox-edition/id1152378887?mt=12


http://macpodcast.pl
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PO CO APPLE WATCH 
I DLACZEGO AKURAT TERAZ
JAROMIR KOPP
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Lubię zegarki… 
miałem ich sporo różnej maści. Przeszedłem też wiele mód, w tym szał na pierw-

sze elektroniczne „z melodyjką” na przełomie lat 70. i 80. zeszłego wieku. Czynnik 

„smart” w zegarkach również wcześnie zaczął mnie pociągać. W technikum używa-

łem zegarka z kalkulatorem. To był szał! Te maleńkie guziczki wciskane paznokciem 

lub czubkiem długopisu. Jednak najdłużej używałem pięknego, klasycznego, mecha-

nicznego Tissota PR 50, który dostałem od żony na wigilię w 2002 roku. Niestety 

w 2014 odmówił posłuszeństwa, co odebrałem jako zwiastun rychłego pojawienia 

się zegarka Apple. Spełniło się.

Jak wiecie, od zapowiedzi Apple Watch do jego debiutu (zwłaszcza w Polsce), minęło 

sporo czasu. Bardzo podobnie było z pierwszymi iPhone’ami. Cierpliwie czeka-

łem, śledząc newsy zwłaszcza dotyczące tworzenia oprogramowania na watchOS. 

Jednak gdy już można było oglądać zegarki Apple u polskich resellerów starałem się 

tego unikać. Nawet po obietnicy mojego Taty, że dostanę Apple Watch w prezencie, 

postanowiłem cierpliwie czekać na jego kolejną wersję. Tak samo nie śpieszyłem 

się z pierwszym iPhone’em i czekałem na lepszą wersję (3G). Co mnie powstrzy-

mywało, choć naprawdę bardzo chciałem go mieć? Kilka rzeczy.
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Wady Apple Watch „zero” 
wg Jaromira
Brak pełnej wodoodporności. Za czasów mojego dzieciństwa trzeba było zdejmować 

zegarek nawet do mycia rąk (sporo zegarków gubiło się i znajdowało w publicznych 

toaletach). Teraz nie chcę zdejmować zegarka nawet do pływania w morzu.

Zbyt słaby procesor. Wiele osób skarżyło się, że Apple Watch „zero” pod kontrolą 

watchOS 2 nie jest demonem szybkości. O tym, że Apple planuje dość gruntow-

ne zmiany w procesorze napędzającym kolejne wersje zegarków, było wiadomo,  

bo deweloperzy obligatoryjnie musieli wysyłać swoje aplikacje „zegarkowe” z dołą-

czonym Bitcode. Ta technologia pozwala na przystosowanie aplikacji będących 

w App Store do nowych procesorów bez udziału dewelopera.

Nie przeszkadzał mi brak GPS ani niezbyt wielki czas pracy na baterii, choć nie lubię 

zdejmować zegarka z ręki, to myślę, że 18 czy 22 godziny pracy mi wystarczą.

Po niemal dwóch latach wyczekiwania pojawił się on… Apple Watch godny znale-

zienia się na moim nadgarstku. Apple za jednym zamachem w nowej wersji zwanej 

„s2” skasował trzy największe wady poprzednika. Zastosował nowy, dwurdzeniowy 

procesor ze znacznie szybszym układem graficznym. Uczynił zegarek odpornym 

na pływanie nawet w morskiej wodzie (ale nie nurkowanie), a dla stęsknionych 

biegania bez iPhone’a dodał GPS. Dodatkowo zastosował znacznie, bo ponad dwa 

razy jaśniejszy wyświetlacz. Jednocześnie odświeżył znanego już Apple Watcha, 
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dodając mu taki sam procesor jak w s2 (ale pozbawiony GPS) i dla odróżnienia  

od pierwszych modeli nazwał go „s1”.

Apple ułatwił mi wybór. Gdyby nie to, że „s1” nie jest odporny na pływanie, długo 

bym się wahał, czy płacić 500 zł więcej za GPS, bo o tyle są droższe odpowiednie 

wersje „sport” „s2” od „s1”. Jak już pisałem, GPS nie był na szczycie moich życzeń  

co do nowego wcielenia Apple Watch. I tak praktycznie nie wychodzę z domu bez 

iPhone’a, a najczęstszymi moimi aktywnościami są spacery i jazda rowerem, podczas 

których nawet iPhone „plus size” nie przeszkadza. Zdecydowałem się na wersję 

„s2” sport, ale nie firmowany przez „Nike” (z racji niechęci do biegania), głównie 

z powodu wodoodporności i wyświetlacza.

Jak już wiecie, starałem się nie gromadzić zbyt wielu informacji o użytkowaniu Apple 

Watch, aby gdy już będę go miał (według Apple powinien do mnie dotrzeć pomię-

dzy 25 października i 7 listopada) cieszyć się z odkrywania jego funkcji. Najbardziej 

liczę na wygodnie i dyskretne powiadomienia, analizę aktywności i systematyczny 

pomiar tętna. Cieszę się, że wraz z watchOS 3.0 będzie możliwa zdrowa rywalizacja 

„na aktywności” z innymi użytkownikami zegarków od Apple. Dość często używam 

Apple Maps. Liczę na to, że zegarek pozwoli mi również w tym przypadku rzadziej 

wyciągać iPhone’a z kieszeni. Obsługa aparatu za pomocą zegarka też wydaje się 

kusząca. Wiele programów, których używam, ma już wersje czy dodatki zegarkowe 

i mam nadzieję, że zdadzą one u mnie test praktyczny. Mam również wielką ochotę 

zrobić adaptacje paru moich programów na zegarek oraz stworzyć nowe aplikacje.

O tym, czy Apple Watch s2 spełni moje oczekiwania, czy mnie coś zaskoczy lub czy 

będę rozczarowany, dowiecie się prawdopodobnie dopiero z grudniowego wyda-

nia magazynu lub trochę wcześniej z artykułów na blogu. Na wszelki wypadek dziś 

oddałem do zegarmistrza wspomnianego we wstępie popsutego Tissota PR 50.  

Mam odebrać go z naprawy 15 listopada.

ZDJĘCIA: 
pixabay.com
Remek Rychlewski
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INTEL.  
HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ?
REMEK RYCHLEWSKI 

http://twitter.com/rzog
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Zamierzchła historia
Firma Intel została założona w 1968 roku przez panów Gordona Moore’a i Roberta 

Noyce’a. Dołączył do nich Andrew Grove, który przekonał kolegów, aby zająć się 

budową raczkujących zintegrowanych wówczas układów scalonych. Tym samym 

Intel stał się producentem pierwszego komercyjnego układu, który dziś powszech-

nie nazywamy mikroprocesorem. Był to układ 4-bitowy i pierwotnie miał mieć 

zastosowanie w kalkulatorach, jednak dzięki temu, że jednostka była programo-

walna, znalazł swe miejsce również w innych rozwiązaniach. Kolejne, już 8-bitowe 

układy 8008 i 8080, nie zdobyły dużej popularności, lecz czwarty układ Intela 8086 

okazał się strzałem w dziesiątkę. Chip ten był już 16- bitowy, co samo w sobie stano-

wiło rewolucję, lecz przeszedł do historii z innego powodu. IBM zdecydował się na 

użycie właśnie tej jednostki w swoich komputerach PC, a to zapewniło mu niespo-

tykaną wcześniej popularność.

Intel od samego początku był pionierem wśród producentów układów scalonych. 

Kolejne oferowane przez nich chipy nosiły ze sobą piętno zgodności z poprzed-

nimi, ale właśnie to zapewniało im dużą bazę oprogramowania głównie ze stajni 

Microsoft. Dzięki zmianom w litografii i samej budowie kolejnych układów Intel 

zawsze pozostawał najważniejszym graczem na rynku. Układy 286, 386, 486 i kolej-

ne generacje Pentium zwykle nie pozostawiły konkurencji dużego pola do popisu. 

Owszem, AMD, VIA, Cyrix i kilku mniejszych producentów tworzyło swoje rozwią-

zania zgodne z architekturą x86, a produkty takich firm jak Motorola, ARM, Sun czy 

Mips często były wydajniejsze, lecz na rynku królował niepodzielnie Intel.
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Błąd roku 2000
Historia odwróciła się w roku 2000. Wówczas Intel zaprezentował innowacyjny, 

ale nie pozbawiony niestety wad układ Pentium 4. Był to bardzo odważny ruch, 

ponieważ producent postawił na długą kolejkę rozkazów. Samo w sobie nie wyda-

wało się to złym pomysłem, ale do rozwinięcia skrzydeł wymagało dostosowanego 

oprogramowania. Chaotycznie napisane Windows nie mogły korzystać z dobro-

dziejstw nowej architektury, a w wielu przypadkach działały nawet wolniej niż na 

starszych układach. Z chwilowej niemocy giganta skorzystała znacznie mniejsza, 

a dzięki temu zdolna do szybszej reakcji AMD. Zaprezentowała światu znacznie 

mniej wyrafinowany inżynieryjnie, ale niesamowicie szybki jak na owe czasy układ 

Athlon. Pozycja AMD była wówczas tak silna, że właśnie ta firma zaproponowała 

rozszerzenie architektury x86 na 64 bity, które przyjął nawet Intel po burzliwym 

romansie z Itanium, zdecydowanie odrzuconym przez rynek. Na obronę Intela 

można jedynie podać, że jego architektura NetBurst była przewidziana do rozwoju 

aż do nieosiągalnych nawet dziś prędkości 10 GHz. Niestety, ograniczenia fizyczne, 

a w zasadzie jedynie kwestie termiczne zatrzymały ją w jednej trzeciej tej drogi.

Intela z opresji uratował wówczas odział firmy z Izraela, który na potrzeby kompu-

terów przenośnych rozwijał architekturę Pentium 3. Natomiast tworzone w USA 

Pentium 4 i Itanium zostały uśmiercone, niestety wraz z dużą częścią znajdujących 

się tam działów projektowych. Jedynym, co nam pozostało z wojny na MHz i z ery 

Pentium 4, to układy zdolne pracować z temperaturami ponad 100°C.



20OPINIE

Era laptopów
Poprawiony energetycznie i dostosowany do laptopów układ Pentium 3 w wersji 

mobilnej został ochrzczony imieniem Pentium M, a Intel, widząc ślepą uliczkę, 

w jaką zabrnął z Pentium 4, przeniósł swoją uwagę na jedyny obiecujący produkt 

w swoim portfolio, czyli dziecko oddziału z Izraela. W tym samym momencie bliska 

naszemu sercu firm Apple, która nie raz w swoich reklamach wyśmiewała produk-

ty Intela, gdyż sama korzystała z rozwiązań PowerPC produkcji IBM, natrafiła na 

podobny problem. Rozwijane przez IBM procesory nie były dostosowane w zadowa-

lający sposób do zdobywającego dominację na rynku segmentu laptopów. W 2005 

oficjalnie Steve Jobs ogłosił, że Apple przesiada się na produkty Intela, co wówczas 

wydawało się szokujące, lecz z perspektywy czasu okazało się jedynym sensownym 

rozwiązaniem.

Intel po kolejnych usprawnieniach zmienił nazwę swojej architektury na Intel Core. 

W kolejnych latach powstało Core 2 i królująca do dziś już w siódmym wcieleniu 

core iX (gdzie X = 3, 5, 7). Konstrukcje zaprojektowane w Hajfie osiągnęły sukces nie 

tylko dlatego, że były dobrymi układami. Ale Intel metodycznie zwiększał dominację 

na rynku procesu produkcji samych układów. Poza wyścigiem na MHz i wydajność 

odbywał się bowiem wyścig na nanometry. Im mniejszy proces produkcyjny, tym 

układ zajmuje mniej miejsca, potrzebuje mniej prądu i może pracować szybciej.
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Wyścig do mobilności
Dotarliśmy więc do czasów obecnych. Procesory Intela znów niepodzielnie królują 

na naszych biurkach. Udział w rynku konkurencyjnych firm, a właściwie jednej,  

bo na rynku konsumenckim utrzymała się jedynie AMD, spadł do kilkunastu procent. 

Księgowi z Intela jednak nie mogą spać spokojnie. Za sprawą boomu na smartfo-

ny pojawiła się silna konkurencja w postaci procesorów ARM. ARM w odróżnieniu 

od innych bardziej tradycyjnych twórców układów scalonych nie zajmuje się ich 

produkcją. Ba, nie zleca jej nawet innym. Zajmuje się jedynie tworzeniem referen-

cyjnej konstrukcji, którą na różnych zasadach sprzedaje faktycznym producentom. 

Konstrukcje ARM są znane od lat 90. Procesory te zawsze były dość proste i nigdy 

nie walczyły o dominację z dużymi graczami na rynku. Za to doskonale przyjęły 

się we wszystkich konstrukcjach, gdzie ważna jest energooszczędność. Były więc 

naturalnym wyborem dla producentów naszych telefonów.

Konstrukcje Intela tradycyjnie skupiały się na wydajności kwestie poboru prądu 

i wydzielanego ciepła zawsze stały na drugim miejscu. Gdy uwaga konsumentów 

przeniosła się z tradycyjnych konstrukcji biurkowych na mobilne, niejako znów 

powtórzyła się historia z roku 2000. Intel nie przewidział rozwoju rynku. Jego proce-

sory, choć dalej bardzo wydajne, były zbyt skomplikowane, aby trafić do naszych 

telefonów czy tabletów. Owszem, powstały ich okrojone wersje znane jako Atom, 

ale jedyną ich faktyczną zaletą była możliwość uruchomienia kodu napisanego  

dla x86. Rynek zdominowały procesory zgodne z architekturą ARM
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Ja jestem Pan Tick-Tock
W  2006 roku Intel zaproponował koncepcję Tick-Tock. Aby uprościć proces 

produkcyjny i móc oferować co roku nowe, wydajniejsze konstrukcje, w kolej-

nych latach skupiał się na przemian na zmianie procesu produkcyjnego, czyli 

zmniejszaniu nanometrów i tworzeniu nowego jądra procesora. Tak brzmiała teoria,  

ale opóźnienia, problemy i zmieniające się zapotrzebowanie rynku niemal od począt-

ku nie pozwalały na trzymanie się ustalonego schematu. W tym roku problemy 

z procesem 10 nm zmusiły Intela do wypuszczenia 3 generacji procesorów w proce-

sie technologicznym 14 nm znanej jako Kaby Lake. A co gorsza, zapowiada jest  

jeszcze jedna generacja procesorów w tej litografii, zanim Intel przejdzie do 10 nm. 

Przeszliśmy więc teoretycznie płynnie na 3-letni proces produkcyjny zwany teraz: 

Proces, Architektura, Optymalizacja. Nawet na papierze nie wygląda to szczególnie 

optymistycznie. Ale o tym później, ponieważ…

Szukamy „The next bit thing”
A co tymczasem zrobił Intel? Kiedy zarząd firmy zorientował się, że pociąg z napisem 

„mobile” już odjechał, a co gorsza zabrakło w nim dla nich miejsca, postanowili zaata-

kować następny rodzący się właśnie i obiecujący rynek, czyli „internet rzeczy” (IoT) 

i „elektroniki ubieralnej” (Werable). Niestety, zrobili to z właściwą sobie arogancją. 

Firmie, która przez dekady sterowała ramię w ramię z Microsoft całym rynkiem 

PC, bardzo trudno było się odnaleźć w nowej sytuacji. Oferowane przez nich Intel 
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Edison i Galileo posiadały na pokładzie de facto procesory Atom, których interfejsy 

nie były przystosowane do współpracy z akcesoriami stworzonymi dla wyjątkowo 

prostego, lecz przebojowego Arduino. Intel nie chciał oczywiście zaczynać od zera, 

ale wybrana przez niego droga okazała się karkołomna, ponieważ poza procesorami 

zmuszony był umieścić elektronikę, która była pomostem pomiędzy komputerem 

PC siedzącym wewnątrz układu a światem IoT.

Teraźniejszość
Co roku procesory w naszych telefonach przyśpieszają o około 50%. Komputery 

natomiast jedynie o niecałe 10%. Zwolennicy Intela stwierdzą, że to nic nie znaczy, 

bo dalej firma z Mountain View ciągle produkuje najbardziej wydajne konstruk-

cje, a przyśpieszanie mało wydajnych konstrukcji jest znacznie prostsze. Według 

nich przyrost wydajności procesorów ARM zwolni, kiedy ich producenci natrafią  

na te same ograniczenia fizyczne co Intel. Jednak jak dotąd nic takiego nie nastąpi-

ło. ARM-y dorównują już niemal stopniem złożoności i liczbą jąder konstrukcjom 

opartym na x86, a mimo to wciąż potrzebują znacznie mniej energii. Nadal na rynku 

nie ma co prawda jednostek ARM mogących konkurować wydajnością z topowymi 

Core i7. Jednak gdy chodzi o ultrabooki czy tablety, to produkowane przez Apple 

A9x rozkłada na łopatki intelowe Core m.
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Pesymizm czy brak optymizmu?
Powiedzmy to twardo. Intel nie rozwija wnętrza swoich procesorów. Kilkuprocentowy 

wzrost ich wydajności rok do roku to jedynie zwiększenie prędkości układu, 

poprawianie magistrali zewnętrznej i modyfikacje mikrokodu układów. Wnikliwy 

obserwator zauważy, że od wprowadzenia w 2007 architektury Nehalem zmiany są, 

najdelikatniej mówiąc, kosmetyczne. Mija 10 lat, od kiedy pokazano nam coś nowe-

go. Owszem, integrowane są z CPU kolejne części, które wcześniej widzieliśmy  

na płytach głównych jako mostki północny i południowy czy obok jako karty graficz-

ne. Wprowadzono też oczywiście całe masy dodatkowych stanów energetycznych 

i innych rozwiązań zmniejszających pobór prądu. Ale istotnych zmian w samym 

CPU brak. Tu rodzi się pytanie: czy konstrukcja powstała niemal dekadę temu nadal 

pasuje do zmieniających się potrzeb rynku? A co nawet ważniejsze: czy Intel jest 

w stanie wyprodukować układ, który tak jak kiedyś Core wyprowadzi ich ze ślepej 

uliczki, w którą zabrnął poprzednik? Czy ktoś zdolny do tego jeszcze w ogóle pracu-

je w tej firmie?

Powtarzające się problemy z procesem produkcyjnym doprowadziły w dodatku 

do sytuacji, że firmy takie jak TSMC, Samsung i GlobalFoundries dogoniły, a nawet 

przegoniły Intela. Co gorsza, powstały przecież tylko po to, aby produkować proce-

sory na zlecenie innych w przeciwieństwie do Intela.

Przyjemny chłód serwerowni
Ekstremalnie wydajne procesory przestały być potrzebne, a  ich miejsce zaję-

ły rozwijające się w obłędnym tempie karty graficzne. Oczywiście, nie zawsze 

o grafikę tu chodzi. Układy produkowane dla pecetów przez Nvidię i AMD dosko-

nale nadają się do poważnych obliczeń w tym giełdowych czy inżynieryjnych.  
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Owszem, Intel posiada w swej koronie klejnot w postaci pozostałości po Silicone 

Graphics.  Jednak układy grafiki w ich konstrukcjach traktowane były zawsze po maco-

szemu. Próbą znalezienia się w nowej sytuacji jest oczywiście przejęcie w zeszłym 

roku giganta układów logiki programowalnej FPGA, czyli firmy Altera. Świadczy o tym,  

że Intel chciałby pozostać decydującym graczem w centrach obliczeniowych. 

Jednak równolegle do CPU rozwijane są przez firmy IBM i Google układy mogące je 

zastąpić. Mam tu na myśli zarówno układy symulujące sieci neuronowe SyNAPSE,  

jak i kolejne przełomy w pracach nad komputerem kwantowym.

Przyszłość?
Niestety, według mnie Intel kompletnie nie potrafi się odnaleźć w obecnej sytuacji. 

Prawo Moore’a o dublującej się co 18 miesięcy ilości tranzystorów w procesorze 

przestało działać. Jedynym wyjściem może być podzielenie firmy, wzorem AMD, 

na część produkującą układy scalone na zamówienie innych i taką, która będzie 

zajmowała się projektowaniem własnych układów. Myślę, że tylko wewnętrzna 

konkurencja może zmobilizować firmę do zmian. Niestety, ograniczenia fizycz-

ne krzemu oraz zmieniające się zapotrzebowanie rynku spowodowało, że jedna 

z podpór i niekwestionowany gigant Doliny Krzemowej znalazł się w sytuacji,  

do której nie jest kompletnie przygotowany. Intel poza marketingiem nie ma nic do 

zaoferowania na przyszłość, a ich własne plany rozwoju kończą się już w 2019 roku.

ZDJĘCIA: 
intel.com
wikipedia.com  
str. 18
estudisbarbera.es
str. 19
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APPLE WATCH SERIES 0
KUBA BARAN
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Jak pokazały informacje ujawnione w trakcie ostatniego keynote, zegarek Apple 

okazał się sporym sukcesem. Do tego zrobił konkretne zamieszanie na rynku 

zegarków w ogóle. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że znajduje się on tak 

wysoko w rankingach sprzedaży. Nie jest więc dziwne, że aktualnie do sprzedaży 

trafiają odświeżone Apple Watch oznaczone jako Series 1 i 2. W takiej sytuacji każde-

go maniaka produktów z Cupertino zaczynają świerzbić ręce, a jego portfel drży 

z przerażenia.

Nie da się ukryć,
że odświeżone wersje tego produktu zdają się panaceum na wszelkie dotychcza-

sowe zarzuty osób, które negowały użyteczność tych urządzeń. Wodoodporność, 

wbudowany GPS, szybszy procesor, który ma zapewnić sprawniejsze działanie. 

Wszystko wskazuje na to, że choroby wieku dziecięcego, na które zapadają chyba 

wszystkie sprzęty elektroniczne w swojej pierwszej premierowej wersji, odeszły 

w niepamięć. Z tego względu wszyscy, którzy dotychczas wstrzymywali się z zaku-

pem właśnie ze względu na znane ograniczenia, raczej nie mają już jak się bronić 

przed zakupem zegarka z logiem nadgryzionego jabłka.

Co w takim układzie z posiadaczami pierwszej wersji Apple Watch? Sam jestem 

jednym z nich, dlatego pozwolę sobie opowiedzieć Wam, jak to wygląda z mojej 

perspektywy. Biorąc pod uwagę nowości, jakie przynosi watchOS 3, potencjał star-

szego modelu znacząco wzrósł. Co prawda, nie jest on demonem prędkości, jednak 
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odświeżanie w tle wybranych aplikacji pozwoliło na znaczące przyspieszenie korzy-

stania z nich. To powoduje, że szybszy procesor w moim przypadku nie ma aż tak 

wielkiego znaczenia. Owszem, interfejs i część elementów mogłaby działać szybciej 

i płynniej, jednak pod kontrolą najnowszego systemu zegarek zaspokaja moje ocze-

kiwania, a wszystkie te spowolnienia nie powodują w żadnym stopniu negatywnych 

wrażeń w trakcie korzystania.

Podobnie sytuacja ma się z wodoodpornością. Mój Apple Watch towarzyszył mi 

w wielu kąpielach. Nie widzę również najmniejszego powodu, aby zdejmować  

go w sytuacji, kiedy wybieram się pod prysznic. Traktuję go w ten sposób od kilku-

nastu miesięcy i do dziś kompletnie nie zauważyłem, aby wpłynęło to na niego 

negatywnie. Owszem, mój komfort psychiczny byłby wyższy, gdyby wodoodpor-

ność była potwierdzona przez Apple, jednak jestem spokojny, że dopóki nie wybiorę 

się z nim na nurkowanie, to raczej woda nie stanowi dla mojego zegarka przeszkody.

Najważniejszy i najgłośniejszy brak
to moduł GPS. Ta niedogodność powodowała, że sam biłem się z myślami przed 

zakupem. Ostatecznie Apple Watch ma być urządzeniem, którego głównym zada-

niem jest śledzenie naszych codziennych aktywności. Ja zdecydowanie nie 

kwalifikuję się do miana sportowca i moje treningi rozpatrywać można bardziej 

w kategorii rekreacji. Dodatkowo nie zdarzało mi się wychodzić z domu bez telefonu.  

Mając swojego iPhone’a w kieszeni, bez problemu rejestrowałem trasy biegów czy 

wycieczek rowerowych. Ostatecznie najważniejszym zadaniem dla mojego zegarka 

było wyświetlanie danych dotyczących aktualnej aktywności, dzięki czemu wyeli-

minowałem potrzebę sięgania po telefon w trakcie wysiłku. Mało tego — watchOS 3 

w sytuacji, kiedy ma się przy sobie telefon, rejestruje trasy przy użyciu natywnych 

aplikacji do śledzenia aktywności. Nie trzeba więc korzystać z dodatkowych apli-

kacji, chociaż sam wciąż używam mojej ulubionej Stravy.

Reasumując
Jestem dumnym posiadaczem Apple Watch Series 0, bo tak pieszczotliwie nazywam 

ten model. W gruncie rzeczy można ten zegarek rozpatrywać w kontekście proto-

typu, który trafił do szerokiej rzeszy użytkowników. W mojej ocenie po premierze 

nowych modeli nie stracił nic ze swojej użyteczności. Można śmiało stwierdzić, 

że jego możliwości, dzięki nowemu systemowi, znów urosły. Dlatego możecie być 

spokojni: na Waszych nadgarstkach wciąż pozostają świetne i w pełni funkcjonalne 

urządzenia. Sam nie zamierzam wymieniać mojego zegarka i zapewne nie zrobię 

tego do momentu, kiedy nie nastąpi jego zmiana wizualna.
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CZY NINTENDO PRZYWITA SIĘ
Z APPLE NA DŁUŻEJ?
SEBASTIAN SZWARC

http://twitter.com/Behinder
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Wrześniowa konferencja Apple już dawno za nami. Kurz po zachwytach (lub nie) 

nad nowymi iPhone’ami dawno już opadł, tymczasem warto wspomnieć o jednym 

niebywałym aspekcie tej konferencji, jaką był pojawienie się na scenie Nintendo, 

które tym samym skradło nieco show Cookowi. Dlaczego to miniwydarzenie jest 

takie ważne, spróbuję opisać poniżej.

Nintendo to firma-legenda
Dla ludzi mojego pokolenia nazwa ta kojarzyła się z minigrami na kieszonko-

wych konsolach, które w latach osiemdziesiątych były obiektem westchnień, a ich 

szczęśliwi posiadacze mogli trochę pobłyszczeć w  towarzystwie. Pojawienie się 

pierwszych tytułów w kolorze na stojące w salonach i barach automaty, wśród 

których prym wiodły nieśmiertelny Donkey Kong oraz rewelacyjna matka wszyst-

kich platformówek, czyli Super Mario Bros, przyniosły Nintendo ogromny sukces 

i co za tym idzie spory dopływ gotówki. Gdy upadła żelazna kurtyna i nasz kraj 

zaczął nadrabiać technologiczne zaległości, to właśnie marka Nintendo błyszczała 

pełnym blaskiem, stając się nieomal synonimem konsoli do grania. Nie należy też 

zapominać o mocnym osadzeniu w popkulturze amerykańskiej — Mario i Luigi 

zagościli w aktorsko-animowanym serialu, który oglądaliśmy poprzez odbierany 

wówczas z satelity RTL, do tego jeszcze serial „Kapitan N” (1989) oraz pochodzący 

z tego samego roku film „The Wizard”, w którym uciekające z domu rodzeństwo 

przemierzy całe Stany w drodze na Mistrzostwa Kraju w grach komputerowych. 
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Jak pewnie wielu moich rówieśników oglądałem go na zdartej taśmie VHS wypo-

życzonej na ul. Bema w Poznaniu, gdzie na przełomie dekad wraz z uwolnieniem 

handlu pojawiło się targowisko, na którym handlowało się dosłownie wszystkim, 

a dystrybucja gier i filmów odbywała się na zasadach prawdziwie wolnego handlu 

i wymiany (ustawa o prawie autorskim miała być uchwalona dopiero za parę lat).

To wtedy pojawiły się GameBoye najpierw z czarno-białym, a później także koloro-

wym ekranem i masa gier na kartridżach, dzięki którym poza hydraulikiem Mario 

poznaliśmy także Donkey Konga, Kirby’ego i zagrywaliśmy się w Legend of Zelda. 

W 1993 r. pojawił się także pełnometrażowy „Super Mario Bros”, który jednak nie 

wzbudził wielkich emocji mimo udziału Boba Hoskinsa i Dennisa Hoppera (pojawiła 

się tam też młoda Samantha Mathis, którą obecnie możemy podziwiać w trzecim sezo-

nie serialu „The Strain”). Wydawało się, iż cała maszyneria do zarabiania pieniędzy 

będzie się kręciła wiecznie, ale niestety na przełomie wieków coś się w niej zaczy-

nało zacinać. Firma dostrzegła co prawda w porę potencjał bardziej stacjonarnych 

konsol, co zaowocowało rewolucyjnym na owe czasy modelem Wii, potem niestety 

było już tylko gorzej. Odkąd Microsoft przedstawił w 2001 roku pierwszą odsłonę 

Xboxa, a do gry włączyło się Sony, to właśnie te dwie firmy zdominowały rywalizację 

o serca i portfele graczy, spychając Nintendo mocno do defensywy. A kiedy giganci 

się biją, łatwo o przeoczenie wyrastającej pod bokiem konkurencji. Apple, produkując 

iPhone’a, a trzy lata później pierwszego iPada, nieoczekiwanie stał się udziałowcem 

w branży mobilnej rozrywki. Korporacja z Cupertino od samego początku podkreśla 

swoją troskę o developerów jako głównych autorów sukcesu całego swojego ekosys-

temu. Dodajmy do tego spójną politykę wynagradzania twórców, zoptymalizowany 

i bezpieczny system i coraz lepsze urządzenia i... mamy rynkowy sukces.

Tymczasem w Nintendo nie dzieje się najlepiej. Owszem, model 3DS był i wciąż jest 

sukcesem, ale już Wii U niekoniecznie, zwłaszcza gdy przez spory między współ-

pracującymi firmami zawalił się cały koncept infrastruktury towarzysko-sieciowej 

wzorowanej na Steam. (Stąd też biorą się moje przekomarzania z Kamilą z bloga 

expij.pl i żarty iż wszystkich Wii U w Polsce jest tylko pięć, z czego trzy w łódzkim 

Saturnie: P)

Być może zabrakło tam takiego wizjonera jak Jobs, ale przyczyn można upatry-

wać także w japońskim modelu robienia biznesu, modelu, który w swej treści jest 

bardzo średniowieczny i tradycyjny. W systemie, w którym należy odnosić się zawsze 

z dużym szacunkiem do ludzi starszych, nie podważa się ich decyzji, co sprawia,  

iż pomysły młodych nie zawsze są słuchane. Japonia, kiedyś stawiana za wzór inno-

wacyjności, obecnie ponad dwie dekady zmaga się z recesją i nie uchodzi za przyjazne 

miejsce do zakładania start-upów. Finansowymi potęgami są firmy, które zaczynały 

działalność jeszcze przed wojną albo zaraz po niej, a młodych tworów nie widać.

Firmę z pewnością osłabiła też śmierć w lipcu zeszłego roku prezesa Satoru Iwaty. 

Jego następca Tatsumi Kimishima to bardziej menadżer niż programista i gracz, 

stąd obawy, czy Nintendo pod jego kierownictwem da radę nawiązać walkę z Sony 

i Microsoftem. Nie brakuje też głosów, że Nintendo powinno przestać robić konsole 

http://expij.pl
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i otworzyć się na inne platformy, licencjonując jedynie swoje tytuły. Dotąd nie było 

o tym mowy, gdyż popularność 3DS nakręcała m.in. właśnie ta ekskluzywność 

tytułów.

Co więc się takiego dzieje, że flagowa postać z portfolio bohaterów Nintendo ma 

zawitać na iPhone? Czy jest to objaw kryzysu japońskiej korporacji, czy też właśnie 

do menadżerów dotarło, iż nie da się dłużej ignorować Apple?

Jeśli się bliżej zastanowić, to ten odważny krok ma jak najbardziej sens. Popularność 

Pokemon Go stworzonego przez partnerską firmę Nantic może napędzić sprzedaż 

najnowszej odsłony Apple Watch i choć wydatek kilkuset dolarów jedynie po to, by 

polować na pokemony, wydaje się absurdalny, to jednak branża nie takie już prze-

cież rzeczy widziała. W dodatku moda na lata osiemdziesiąte wraca, a dowodem tej 

nostalgii jest chociażby świetny serial Stranger Things. Pokolenie tamtych dzieciaków 

dzisiaj jest już dorosłe i ma już własne dzieci. Może więc dorośli, kupując swoim 

pociechom iPhone, właśnie na fali tej nostalgii zachęcą ich do grania w legendarne 

tytuły, w które sami pogrywali nocami? Na razie mamy jedynie zapowiedź Super 

Mario Run w sklepie, co jest nowością, gdyż dotąd developerzy nie mieli możliwości 

informowania o swoich produktach „na zaś”. Najbliższe kilka miesięcy pokaże, jak 

na przygody sympatycznego hydraulika zareagują użytkownicy iOS i czy będzie to 

początek dłuższej współpracy, która być może uratuje Nintendo przed upadkiem 

i odejściem w niebyt. 

https://www.netflix.com/pl/title/80057281
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ROZMIAR 
JEDNAK MA ZNACZENIE...
PIOTR WITEK
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Bardzo często zdarza mi się odpowiadać na pytania przyszłych właścicieli mobilnych 

urządzeń firmy Apple. W takich sytuacjach zawsze staram się dokładnie rozwiewać 

wszystkie pojawiające się wątpliwości. Najczęstsze obawy osób z różnymi dysfunk-

cjami wzroku dotyczą możliwości bezwzrokowej obsługi ekranów dotykowych, 

ale niemal równie często pojawia się cała grupa pytań w rodzaju: Jakie urządzenie 

wybrać? Który model iPhone’a będzie najlepszy? Jaki rozmiar iPada jest dla mnie 

najbardziej optymalny?

Oczywiście w takiej sytuacji zawsze należy wykazać się indywidualnym podej-

ściem, uwzględnić specyficzne potrzeby i oczekiwania. Niezależnie jednak od tego, 

dla przyszłych właścicieli mobilnego sprzętu Apple, posiadających różne wady 

wzroku, mam garść uniwersalnych wskazówek i podpowiedzi, jak wybrać dla siebie 

optymalne urządzenie.

iPhone
Zacznijmy od telefonów. To truizm, ale muszę to wyraźnie napisać — rozmiar jednak 

ma znaczenie. Dotyczy to w szczególności osób słabo widzących, które chętnie 

sięgają po różne formy powiększenia obrazu. W końcu na większym ekranie mieści 

się więcej powiększonej treści. Tak więc wybierając pomiędzy rozmiarem ekranu 

4, 4,7 i 5,5 cala, warto w takiej sytuacji zastanowić się nad modelem iPhone’a posia-

dającym największy z dostępnych wyświetlaczy.
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W przypadku niewidomych użytkowników sytuacja wygląda nieco inaczej. Oni nie 

potrzebują największego ekranu, aby wygodnie z niego czytać. Za to duża, dotyko-

wa powierzchnia przydaje się w sytuacji, gdy korzystają z funkcji VoiceOver zwanej 

Wejściem Ekranu Brajla. Za jej pomocą sześcioma palcami mogą bardzo szybko 

i wygodnie pisać brajlem na wszystkich mobilnych urządzeniach Apple. Oczywiście 

ma to znaczenie tylko dla tych niewidomych użytkowników, którzy brajla znają 

i potrafią z niego korzystać.

Co ciekawe, 
często najistotniejszy przy wyborze nowego lub pierwszego modelu iPhone’a okazuje 

się sposób rozłączania, kończenia rozmów telefonicznych. Bardzo wiele osób, szcze-

gólnie niewidomych, preferuje używanie do tego celu fizycznego klawisza blokady 

ekranu. Klasyczne zakończenie rozmowy najczęściej wymaga albo odnalezienia 

na ekranie przycisku Zakończ Połączenie, albo przy włączonej funkcji VoiceOver 

podwójnego stuknięcia w ekran dwoma palcami. Zazwyczaj użytkownik w takiej sytu-

acji musi skorzystać z obu dłoni. Za to jeśli w trakcie naszej rozmowy telefonicznej, 

jedną ręką np. trzymamy się jakiegoś uchwytu w komunikacji publicznej, znacznie 

łatwiej, szybciej i wygodniej jest nam palcem dłoni dzierżącej iPhone nacisnąć przy-

cisk blokady i zakończyć połączenie. Niestety, teraz ta zła wiadomość. Wspomniana 

funkcja działa już tylko w iPhonie SE. Modele 6, 6S i 7 już jej nie posiadają.

iPad
Z wyborem iPada jest podobnie jak z wyborem iPhone’a. Tu rozmiar również ma 

znaczenie. Jednak tym razem to, co duże, wcale nie jest najlepsze. Słabo widzący 

użytkownicy korzystający z powiększenia nadal niechętnie będą sięgać po iPada 

Mini. 7,9 cala to o wiele mniej powiększonej treści, niż może się zmieścić na 9,7-calo-

wym ekranie iPada Pro czy też jego starszego brata, modelu Air. Za to iPad Pro 

o przekątnej ekranu 12,9 cala jest już za duży. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, 

że użytkownicy słabo widzący trzymają ekran blisko oczu, a więc jedną ręką trzy-

mają go również w powietrzu. Największy iPad Pro jest zwyczajnie zbyt ciężki, aby 

w ten sposób można było wygodnie z niego korzystać.

Osoby niewidome również mają swoje zastrzeżenia co do wielkości iPadów. W tym 

wypadku sprawa jest jednak znacznie bardziej prozaiczna. Na mniejszym ekra-

nie jest im po prostu łatwiej zlokalizować poszczególne treści. Są one w całości 

prezentowane na mniejszej powierzchni, a dzięki temu wszystkie one znajdują 

się w zasięgu obu dłoni użytkownika, bez konieczności przesuwania rąk po całym 

wyświetlaczu. Dzięki temu osobie niewidomej jest się o wiele łatwiej zorientować 

i poruszać w układzie treści wyświetlanej na ekranie iPada Mini. Na większym, 

9,7-calowym ekranie jest to już znacznie trudniejsze. Analogicznie — największy 

iPad Pro dla osoby niewidomej korzystającej tylko z ekranu dotykowego stanowić 

może jedynie interesującą ciekawostkę.
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Dodatki
Firma z Cupertino oraz wielu innych producentów w swej ofercie posiada całą 

gamę najróżniejszych akcesoriów, mających za zadanie usprawnić, ułatwić lub po 

prostu uprzyjemnić nam korzystanie z mobilnych urządzeń Apple. W kontekście 

osób z dysfunkcją wzroku, przy omawianiu plusów i minusów mobilnych urządzeń, 

koniecznie muszę wspomnieć o klasycznej, bezprzewodowej klawiaturze Apple.

Osobiście znam sporo osób, które prawie do zera ograniczyły korzystanie z klasycz-

nych komputerów, większość swej cyfrowej aktywności przenosząc do środowiska 

iOS. Wszystkich, którzy się na to zdecydowali, łączy jedno — do mobilnych urządzeń, 

z których korzystają na co dzień, podłączone mają bezprzewodowe klawiatury.  

To właśnie za ich pomocą realizują najmniej wygodną aktywność, czyli wprowadza-

nie długich tekstów. W najnowszych systemach iOS klawiatury obsługują również 

liczne skróty klawiszowe, czyniąc obsługę mobilnych urządzeń Apple jeszcze 

bardziej przyjemną i wygodną. Ze swej strony szczególnie osoby dopiero noszą-

ce się z zamiarem nabycia mobilnego urządzenia Apple, zachęcam do rozważenia 

dodatkowej inwestycji w postaci bezprzewodowej klawiatury.
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DROIDS ON ROIDS
JAROMIR KOPP
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W cyklu „Rozmowa z programistą” staram się dobierać osoby, które samodzielnie 

wydają programy na bazie własnych pomysłów. Tym razem będzie odstępstwo  

od tej reguły, bo czasem dobrze jest poznać całkiem odmienny sposób robienia 

kariery na rynku aplikacji.

Rozmawiam z Tomaszem Muterem, z którym poznaliśmy się za sprawą cyklu dla 

programistów LET SWIFT organizowanego przez firmę, której jest współwłaścicielem.

Jaromir Kopp: Cieszę się, że w  swoim wypełnionym kalendarzu znalazłeś chwi-

lę na rozmowę. Nazwa Waszej firmy bardziej kojarzy się z Androidem niż iOS.  

Czy rzeczywiście miała to być „nazwa znacząca”?

Tomasz Muter: Naszym celem nie było wywołanie skojarzenia z Androidem, wyszło 

jednak inaczej i zdarza się, że klienci mają takie wrażenie. Firma istnieje ponad  

5 lat, a aplikacje na iOS tworzymy prawie od początku działalności. Specjalizujemy 

się w równym stopniu w obu technologiach oraz posiadamy podobną liczbę progra-

mistów obu typów. Nie ma żadnego rozróżnienia w tej kwestii.

JK: Cieszę się, że jednak Android „nie zalał świata”, a  platforma iOS jest nadal 

przewodnią. Czy możesz podać, jak kształtuje się podział na platformy w opro-

gramowaniu, jakie tworzycie? Przeważają rozwiązania uniwersalne, czy zdarzają 

się aplikacje na jeden system?

TM: Jeszcze dwa lata temu częsta była kolejność „najpierw iOS, a później Android”. 

Dzisiaj te dwie platformy są tak mocne, że klient nie może sobie pozwolić na opóź-

nienie w wydaniu wersji o np. rok, jak to się zdarzało w przeszłości.

JK: Przeglądając „Internet” i Waszą stronę, widać, że dobrze się dzieje „u Droidów”. 

Waszymi klientami są najbardziej znane firmy świata. Jakie były początki? Kiedy 

odczuliście, że nadszedł sukces?
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TM: Początki były bardzo trudne. Przez pierwszy rok działalności firmy utrzymy-

waliśmy zespół programistów mobilnych z pracy webowej. Wspólnie z Wojtkiem 

Szwajkiewiczem (prezes, współwłaściciel) pracowaliśmy jeszcze jako programiści 

i wszystkie zyski przeznaczaliśmy na dział mobilny mimo braku klientów na apli-

kacje. Wierzyliśmy tak mocno w nowo tworzącą się branżę, że przez długi czas 

żyliśmy na minimalnych wypłatach, pozwalających na przeżycie, walcząc o klien-

tów, szukając odpowiednich współpracowników i  popełniając po drodze masę 

błędów początkujących przedsiębiorców. Za sukces uważamy moment, w którym 

poczuliśmy, że mamy stabilność finansową, odpowiednich ludzi i kulturę, która 

pozwala nam na realizację najlepszych projektów z klientami, o których kilka lat 

wcześniej mogliśmy tylko poczytać, a dzisiaj rozmawiamy jak partnerzy.

JK: Nie tylko Wasi klienci są miarą sukcesu, przyznano Wam też cenne wyróżnienie.

TM: Znaleźliśmy się w gronie pięciu najszybciej rosnących młodych firm w Europie 

Centralnej według rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe.

JK: Podczas spotkań programistów iOS LET SWIFT, za które należą się Wam 

wyjątkowe podziękowania, doświadczyłem na własnej skórze, jak wysoki poziom 

reprezentują programiści z Waszego zespołu. Jak dobieracie ludzi? Szansę mieli 

tylko najlepsi, czy były również osoby, które właśnie w  Waszej firmie zdobyły 

wiedzę i doświadczenie?

TM: Na spotkaniach do tej pory zdarzało się, że jednym z prelegentów jest osoba 

z naszego zespołu. Nie jest to jednak zasada. Dla wielu osób marzeniem jest wystą-

pić przed większą publicznością na spotkaniu branżowym, dlatego wspieramy 

wszelkie takie inicjatywy i pomagamy w przygotowaniu do wystąpień na poziomie 

merytorycznym oraz technicznym każdemu chętnemu i  odważnemu członkowi 

zespołu, oraz każdemu, kto się do nas zgłosi.



40WYWIAD

JK: A jak wygląda u Was nabór i dobór pracowników?

TM: Rekrutujemy na dwa sposoby. Jednym jest wybór spośród nadesłanych CV. 

Drugim jest iOS Bootcamp, tydzień całodniowych warsztatów programowania 

pod okiem naszych developerów. Spośród wszystkich uczestników zapraszamy 

od 2 do 4 osób na roczny staż. Zależy nam, aby wybrane osoby pasowały do nas 

oraz podzielały w równym stopniu naszą pasję do programowania oraz rozwijania 

dodatkowych umiejętności przydatnych w tej branży.

JK: Dzielicie się wiedzą za pomocą bloga i projektów open source. Czy to się firmie 

opłaca?

TM: Korzyści z  dzielenia się wiedzą jest wiele i  nie są one tylko biznesowe. 

Przygotowując materiały, sami porządkujemy informacje w głowie oraz poznaje-

my je dokładniej. Tworząc projekty open source, staramy się, aby kod był czytelny 

oraz napisany zgodnie z najlepszymi standardami. Bezsprzecznie jest to sytuacja 

win-win dla nas oraz naszych odbiorców.

JK: Widziałem Wasze zdjęcia z pracowitych wakacji na Bali. Podczas ostatniego 

LET SWIFT #3 zauważyłem, że Wasz zespół entuzjastycznie wspominał tę przy-

godę. Opłacało się? Takie „wypady” będą kontynuowane?

TM: Podczas pobytu na Bali poznaliśmy się o  wiele lepiej, niż byłoby to możli-

we w  biurze. Potwierdziliśmy również, że taka forma pracy jest możliwa bez 

uszczerbku dla jakości, dostępności lub zaplanowanej pracy. Postawiliśmy sobie cel, 

który razem zrealizowaliśmy i zgodnie z wcześniejszą obietnicą daną zespołowi,  
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że jeżeli wyjazd się powiedzie, będziemy realizować tego typu projektu w przyszłości.

JK: Jest jakiś szczególny projekt, którym chciałbyś się pochwalić? Możesz zdra-

dzić, dla jakich klientów obecnie pracujecie?

TM: Obecnie pracujemy dla giganta w branży gifów firmy Giphy oraz nad dwoma 

projektami z branży hardware/gadgets, w których aplikacja służy do kontrolowania 

urządzenia, dla klientów z USA. Niestety nie mogę wyjawić szczegółów.

JK: Czy mi się wydawało, czy używasz smartfona z Androidem?!?

TM: Zgadza się. Na co dzień korzystam z komputera Macbook Pro oraz tabletu iPad, 

ale jako główny telefon jest to zawsze Android. Ten system rozwija się niesamowi-

cie dynamicznie i oferuje dużą liczbę innowacji, które są wprowadzane w trybie 

ciągłym, a nie tak jak to robi Apple, w odstępach półrocznych. Żeby być na bieżąco 

oraz móc porównywać obiektywnie dwa główne systemy, korzystam z telefonów, 

które otrzymują aktualizację jako pierwsze.

JK: Tu mnie zaskoczyłeś! Większość ludzi jednak skarży się na brak aktualiza-

cji lub znaczne opóźnienia w przypadku Androida. Czy to znaczy, że tak często 

zmieniasz smartfony?

TM: Jako pierwsze na rynku aktualizacje otrzymują telefony, oficjalnie wspierane 

przez Google, serii Nexus. W następny wtorek (4.10) ogłoszona będzie nowa gene-

racja telefonów o nazwie Pixel. Czekam niecierpliwie na konferencję produktową 

oraz samo urządzenie.

JK: Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym Let Swift!

TM: Mam nadzieję, do zobaczenia na kolejnym Let Swift #4 już 27 październi-

ka w  czwartek. Będą jak zwykle trzy prelekcje, około 100 uczestników oraz 

niespodzianki!
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http://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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NAPRAWY SPRZĘTU APPLE
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Czy wiecie, jaki sprzęt Apple najrzadziej się psuje? A może zainteresuje Was, dlacze-

go na wymianę szybki w iPhonie trzeba czekać kilkanaście dni? O tym, jak wygląda 

proces naprawy sprzętu Apple, rozmawiamy z Mateuszem Masłowskim, kierowni-

kiem Autoryzowanego Serwisu Apple Cortland.

Przemysław Marczyński: Jaki sprzęt można nazwać najmniej awaryjnym?

Mateusz Masłowski: Najrzadziej w naszym serwisie pojawiają się komputery z serii 

Mac mini. Posiadają one prostą i sprawdzoną konstrukcję oraz niewielką liczbę 

elementów, które mogłyby ulec uszkodzeniu. Nie mają ekranu, baterii, klawiatury 

ani touchpada. Są to komputery stacjonarne, a więc nie podróżują wraz z użyt-

kownikiem, co dodatkowo mogłoby je narazić np. na ujemne temperatury czy 

przypadkowe zalanie napojem w kawiarni. Mniejsza liczba podzespołów oraz brak 

mobilności sprawiają, że nie są tak bardzo narażone na ryzyko uszkodzeń jak inne 

urządzenia.

PM: Jeśli Mac mini jest komputerem, który najłatwiej naprawić, to zdradź nam, 

proszę, który sprzęt wymaga skomplikowanych zabiegów serwisowych.

MM: Wspomniany przed chwilą Mac mini to w zasadzie bardzo prosta konstrukcja, 

w przeciwieństwie do Maca Pro, w którego obudowie skrywa się wiele drobnych 
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elementów, umieszczonych w niewielkich odstępach między sobą, a to sprawia,  

że jego diagnostyka i naprawa stanowi nie lada wyzwanie.

PM: Na naprawę jakiego sprzętu trzeba czekać najdłużej i dlaczego?

MM: Najdłuższy czas naprawy dotyczy wszelkiego rodzaju usterek modułu wyświe-

tlacza w iPhone’ach, gdyż naprawa jest wykonywana przez zagraniczne Centrum 

Naprawcze Apple. W tym przypadku czas naprawy może wynieść nawet około  

14 dni roboczych, podczas gdy w pozostałych sytuacjach zazwyczaj okres serwiso-

wania trwa nie dłużej niż 3—5 dni roboczych.

PM: Czy zdarzają się sytuacje, że gwarancja minęła, a mimo to urządzenia można 

naprawić bezpłatnie?

MM: Tak. Takie sytuacje mają czasem miejsce, jednak dotyczy to w zdecydowa-

nej większości przypadków gdy urządzenie objęte jest programem naprawczym 

ogłaszanym przez Apple, jak np. wymiana wadliwych kart graficznych czy kamer 

iSight. Informację o programach darmowej naprawy pogwarancyjnej znaleźć można  

na stronie wsparcia Apple.

PM: Jak Użytkownik może samodzielnie sprawdzić, czy jego komputer ciągle podle-

ga darmowej naprawie gwarancyjnej?

MM: Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnego sprawdzenia gwarancji swoje-

go urządzenia. W tym celu wystarczy wpisać jego numer seryjny na tej stronie.

PM: Jak wygląda procedura oddania urządzenia do serwisu?

MM: Aby zgłosić wadliwe urządzenie do naszego Autoryzowanego Serwisu Apple, 

wystarczy odwiedzić jeden z  salonów Cortland, których adresy znajdują się  

http://www.apple.com/pl/support/exchange_repair/
https://checkcoverage.apple.com/pl/pl
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na stronie, a w przypadku osób, które zdecydują się na naprawę door-to-door, 

wystarczy wypełnić wniosek online. Jeśli Klient posiada dodatkowe pytania, to od 

poniedziałku do piątku w godzinach 9—17 możliwy jest kontakt z infolinią serwiso-

wą pod numerem telefonu 22 257 00 02.

PM: Jakie dokumenty powinien mieć ze sobą Klient, który chce oddać urządzenie 

na gwarancję?

MM: Aby zgłosić urządzenie do naszego serwisu, wystarczy sam numer seryjny, 

choć zaznaczamy, że serwis w niektórych przypadkach ma prawo poprosić Klienta 

o dostarczenie dowodu zakupu. Nie jest natomiast konieczne dostarczenie pudełka 

oraz pozostałych akcesoriów, które dołączone były przy zakupie.

PM: Jak wygląda oddanie urządzenia w przypadku naprawy door-to-door?

MM: W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz na stronie, a następnie czekać 

na wiadomość zwrotną, w której znajdują się szczegółowe informacje. W przypad-

ku napraw gwarancyjnych koszty przesyłki ponosi Cortland. W przypadku napraw 

pogwarancyjnych koszty wysyłki zostaną doliczone do ostatecznej kwoty naprawy.

PM: Ile kosztują naprawy pogwarancyjne?

MM: Tutaj wszystko zależy od urządzenia, a wachlarz cen jest szeroki. Przykładowo 

wymiana baterii w iPhonie to koszt 349 zł, natomiast wymiana ekranu rozpoczyna 

się od 659 zł.

PM: Jak wyglada kwestia serwisu sprzętu kupionego w USA i Europie (poza grani-

cami Polski)?

MM: Gwarancja Apple jest międzynarodowa, co oznacza, że przez 1 rok od daty 

pierwszego zakupu każde urządzenie Apple może być serwisowane na dowolnym 

kontynencie, bez względu na to, gdzie zostało ono pierwotnie zakupione.

ZDJĘCIA: 
fotolia.com
str. 43 © Stanisic  
Vladimir
ifixit.com str. 45,46

http://www.cortland.pl/salony.html
http://www.cortland.pl/serwis.html
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KOMPUTER IDEALNY
Każdy z wybierających platformę Apple stanie kiedyś przed pytaniem „jakiego Maka 

kupić”. Nie jest łatwo odpowiedzieć jednym zdaniem na tak postawiony problem. 

Mamy inne potrzeby, różne oczekiwania oraz rozmaite budżety. W tej publikacji 

postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jaki komputer jest idealny. Redaktorzy 

Mój Mac Magazyn w rozmaity sposób używają swoich komputerów i podzielą się  

z Wami swoim doświadczeniem o tworzeniu własnego, idealnego środowiska pracy.

REDAKCJA MMM
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Przed dylematem  
wyboru nowego komputera 
stanąłem w 2012 roku, gdy Apple przestał wspierać mojego MacBooka „białasa” 2007. 

Wahałem się do połowy 2013 roku, gdy zaprezentowano nową wersję MacBook Air 

z ultraszybkim dyskiem SSD PCIe. Mogłem zainwestować 6000 zł. W tej cenie można 

było mieć MacBooka Pro 13˝ Retina, iMaca lub bogatszą wersję Air 13˝ z procesorem 

i7. iMac odpadł ze względu na dysk mechaniczny, który wyjątkowo go spowalniał. 

Retina okazała się mało atrakcyjna przy mojej ostrości widzenia, za to MacBook Air 

przekonał mnie proporcjami ceny do szybkości pracy.

Będąc teraz w takiej samej sytuacji jak trzy lata temu, wybrałbym podobnie, czyli 

również Air. Przekonuje mnie szybkością w wersji z procesorem i7, bardzo spraw-

nym dyskiem twardym, zazwyczaj cichą pracą, nawet po trzech latach bardzo długim 

czasem pracy na baterii, dwoma portami USB i wyjściem Thunderbolt, z którego 

korzystam dość często. Do tego jest lekki, zgrabny i wytrzymały. Mój egzemplarz 

przetrzymał upadek z dwóch metrów na drewnianą podłogę (podłoga bardziej 

ucierpiała) oraz atak krzesłem (ma lekkie wgniecenie na pokrywie zalepione naklej-

ką Mój Mac).

Nadal uważam, że MBA przedstawia najlepszy stosunek szybkości pracy do ceny, 

dla osób niewymagających większych niż 13˝ ekranów, okraszony dodatkowo 

bardzo długą pracą na baterii nawet przy mocniejszym 

obciążeniu. Dodatkowo, jak na swą wielkość i wagę, 

ma przyzwoite możliwości rozbudowy o urządzenia 

zewnętrzne bez większych wyrzeczeń.

JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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MAREK TELECKI

Podobno jak coś jest  
do wszystkiego,
to jest do niczego… I w sumie to ja się z tym zgadzam. Życie to sztuka wyboru, 

umiejętność dokonywania i akceptowania mądrych kompromisów. Dlatego decy-

dując się na MacBooka Pro 15˝ Retina (którego szczegółową recenzję pt. „Piękny 

i bestia” znajdziecie w numerze 7/2015 MMM), brałem pod uwagę, że będzie to jedy-

ny i główny wół roboczy, z którego będę korzystał. Że przyda się od czasu do czasu 

mobilność i możliwość poważniejszej pracy bez prądu. Że zyskam nieco miejsca 

na biurku i wyeliminuję część kabli. A ilość i zróżnicowanie dostępnych portów 

zapewnią w razie potrzeby podłączenie wielu różnych urządzeń. Czy mój kompu-

ter jest pozbawiony wad? Oczywiście, że nie! Gabaryty maszyny do najmniejszych  

nie należą, a masę da się odczuć — to zdecydo-

wanie zawodnik wagi ciężkiej. Piętnaście 

cali to nie to samo co dwadzieścia kilka 

w  iMacu. Dwa wentylatory potrafią 

wystraszyć, gdy bardziej wymagające 

zadanie zacznie zajmować procesor. 

Ale uwielbiam ten sprzęt i wierzę, że 

będzie mnie wspierać przez następ-

ne kilka lat, dzięki wystarczającemu 

zapasowi mocy oraz pozostałym „para-

metrom życiowym”. Co nie jest również 

bez znaczenia — żywię nadzieję, że 

rodzice (Apple), nie osierocą swojego 

dziecka zbyt szybko i kolejne wersje 

systemu macOS będą ochoczo na nim 

„śmigać”. Rzecz jasna nie wyobrażam 

sobie, by zabrakło mu odpowiednie-

go towarzysza z iOS-em, np. iPhone. 

Tak, MacBook Pro 15˝ Retina to na dziś 

najlepszy komputer dla mnie. Na dziś. 

Dla mnie.

https://twitter.com/mantis30
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Nikomu nie udało się stworzyć  
idealnej maszyny „liczącej” 
i raczej nigdy to nie nastąpi. Jednak gdy zastanawiam się nad urządzeniem, które 

najlepiej dopasowuje się do moich kryteriów, to przyznam, że jest tylko jedno, które 

mogę śmiało wskazać. Jest to Mac Mini. I nie mam na myśli najnowszej jego wersji, 

lecz używaną! Konkretnie — model „Late 2012” z procesorem i5 lub i7. Przyznam się 

Wam, że jestem szczęśliwym posiadaczem jednego egzemplarza z dwurdzeniowym 

procesorem i5.

Wady? Ten komputer nie ma wad, wprawdzie nie jest idealny, ale dotychczas wad 

nie odkryłem. A zalety? Tani, niezawodny, konfigurowalny. Cena zakupu najtańsze-

go nowego egzemplarza (w 2012/2013 r.) oscylowała w okolicach połowy ceny, jaką 

trzeba było dać za nowego, najtańszego MacBooka Air 13 cali, czyli śmiesznie mało 

jak na urządzenie z systemem OSX. Jak wiadomo, rozbudowa i zmiana konfiguracji 

komputerów Apple już od jakiegoś czasu staje się coraz trudniejsza, bardzo kosztow-

na lub wręcz niemożliwa. Szczęśliwie Mac Mini Late 2012 nadal umożliwia wymianę 

dysku HDD na SSD, a nawet umieszczenie w nim dwóch dysków i połączenie ich 

w macierz Raid. Ceny tych zmian są śmiesznie niskie w porównaniu do oferty, którą 

daje nam Apple podczas konfiguracji nowego urządzenia. Ważny jest także fakt,  

że możecie je zrobić rok, dwa, trzy lata po zakupie — kiedy chcecie. Dzięki tym zmia-

nom wydajności starczy mu jeszcze na kilka lat. Dla mnie HIT!

ADAM MILK

https://twitter.com/lokin
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Kupiłem ten komputer  
dwa lata temu
Chociaż już wówczas miał swoje lata świetności za sobą, to wiedziałem, że linia 

komputerów Mac Pro 4.1 (z 2009 roku) była tworzona dla wymagających użytkow-

ników, którzy nie zmieniają swoich maszyn co sezon. Potrzebowałem sprzętu, który 

będzie w stanie udźwignąć obróbkę grafiki, skład audio czy wideo oraz pracę z apli-

kacjami typu CAD. Miał to być sprzęt uniwersalny, gotowy do każdej pracy. Mac Pro 

był dla mnie oczywistym wyborem. Za sam sprzęt zapłaciłem około czterech tysięcy 

złotych. To nie jest wygórowana kwota za podzespoły, jakie drzemią w tym kompu-

terze. I może dziś nie jest to najszybsza maszyna, to jednak doskonale sprawdza się 

jako centrum wszystkich prac przy wielu projektach, które tworzę. Dodatkowym 

argumentem przemawiającym za tym komputerem jest to, że łatwo mogę go rozbu-

dować do prawdziwego „potwora” z dwunastordzeniowym procesorem i 128 GB 

pamięci RAM. Nic też nie stoi na przeszkodzie, abym użył w nim dysków SSD oraz 

zamontował karty rozszerzeń, 

muzyczne czy inne stosowa-

ne przez profesjonalistów. 

Jeśli poszukujecie stosun-

kowo taniego komputera, 

na którym zrobicie wszyst-

ko, co tylko przyjdzie Wam 

do głowy, to Mac Pro z linii 

4.1 lub 5.2 będzie idealnym 

wyborem.

PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

ZDJĘCIA:
fotolia.com

str. 47 © Billion-

Photos.com

apple.com 

http://twitter.com/pemmax
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ZAKUPEM UŻYWANEGO MACA
KUBA BARAN



53TEMAT MIESIĄCA

W obiegowej opinii mówi się, że Maki potrafią zapewnić użytkownikowi wyso-

ki komfort korzystania przez zdecydowanie dłuższy okres czasu niż komputery 

konkurencyjnych marek pod kontrolą systemów Windows. Z mojego doświadcze-

nia wynika, że 5 lat to okres, w którym użytkownik nie posiadający ciągłej potrzeby 

zwiększania mocy obliczeniowej swojego sprzętu nie będzie musiał zaprzątać sobie 

głowy myślą o kolejnym zakupie. Z tego samego względu dość kuszącą koncepcją 

jest nabycie sprzętu używanego. W wielu przypadkach jest to najłatwiejsza droga 

do stania się właścicielem swojego pierwszego Maca.

Niestety zakup sprzętu z drugiej ręki niesie ze sobą pewne ryzyko. Dlatego warto 

zachować sporą dozę ograniczonego zaufania i podjąć odpowiednie kroki w celu 

weryfikacji stanu produktu, który zamierzamy kupić. Z tego względu przygotowa-

łem dla Was kilka kroków, które upewnią Was we właściwym wyborze i pozwolą 

zweryfikować ewentualne problemy ze sprzętem.

1. Sprawdź dokładnie model komputera
Przez ostatnie lata komputery od Apple nie zmieniają swojego wyglądu. Z tego 

względu warto zweryfikować, z jakiego okresu pochodzi sprzęt, który planujemy 

zakupić. Aby to zrobić, należy w systemie macOS kliknąć na logo jabłuszka, znajdu-

jące się w lewym górnym rogu ekranu, i wybrać opcję *Ten Mac…*. Tutaj znajdują 

się wszelkie informacje dotyczące komputera. Dodatkowo zachęcam Was do zwery-

fikowania numeru seryjnego na stronie Apple.

Sprawdzenie zakresu serwisu i wsparcia Apple.

https://checkcoverage.apple.com/pl/pl/
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2. Sprawdź wygląd fizyczny komputera
O ile zadrapania dolnej pokrywy komputera nie stanowią istotnego mankamentu 

i wynikają często z zupełnie normalnej eksploatacji sprzętu, to warto zwrócić uwagę 

na wszelkie śruby mocujące. Jeżeli widać, że są naruszone, zdarte lub uszkodzone, 

to należy wyjaśnić dlaczego Mac był otwierany. Zupełnie normalne są wymiany 

dysków i pamięci RAM w starszych modelach. Jednak takie znaki mogą świadczyć 

o naprawach, które niekoniecznie musiały być dokonywane w autoryzowanych 

serwisach. Podstawową kwestią jest również sprawdzenie, jak zachowuje się klapa 

ekranu. Powinna ona stawiać delikatny opór i utrzymywać matrycę w pozycji, w jakiej 

ją zostawiliśmy. Chwiejność i luzy mogą wskazywać na uszkodzenia mechaniczne 

zawiasów. Oczywiście ogólny wygląd komputera szybko daje pełen obraz, w jaki 

sposób był on traktowany przez właściciela. Myślę, że każdy z Was będzie unikał 

zaniedbanych egzemplarzy.

3. Czy sprzęt się uruchamia?
Rzecz oczywista, jednak w przypadku kiedy komputer nie posiada zainstalowa-

nego systemu operacyjnego, nie tak łatwa do sprawdzenia. Po pierwsze należy 

zweryfikować, czy przy starcie słychać charakterystyczny dźwięk uruchamianego 

Maca. Jeżeli go nie znacie, to warto sprawdzić jego brzmienie w sieci. Gwarantuję,  
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że zapadnie Wam w pamięć. Jeżeli na komputerze nie ma OS, możecie przygotować 

bootowalną wersję systemu, którą odpalicie z dysku USB. W tym celu przy star-

cie należy nacisnąć przycisk *Alt*, który wywoła menadżer umożliwiający wybór 

dysku startowego. Jeżeli na komputerze jest instalator systemu macOS, to jego pełne 

uruchomienie również możecie traktować jako potwierdzenie działania.

4. Brak hasła sprzętowego
Komputery Apple posiadają możliwość założenia hasła sprzętowego. Warto zweryfi-

kować, czy sprzęt, który planujemy kupić takowego nie posiada. Jest ono niezwykle 

istotne w przypadku potrzeby działań w trybie Safe Mode czy Single-user Mode, 

które służą rozwiązywaniu problemów z systemem. Aby to sprawdzić, należy  

po dźwięku inicjującym działanie komputera — o którym wspominałem wcześniej 

— nacisnąć klawisz Alt. Jeżeli pojawi się wybór dysków startowych, to hasło nie 

zostało ustawione. W innym przypadku na ekranie zostanie wyświetlona prośba  

o jego podanie.

5. Prawidłowe działanie matrycy
Martwe piksele zdarzają się wszędzie. Nic więc nic dziwnego w tym, że mogą poja-

wić się na używanym przez dłuższy czas ekranie. Warto to zweryfikować przy 

użyciu aplikacji, które wyświetlają jednobarwne plansze, co umożliwia wyłapanie 
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nieproszonych gości w postaci wypalonych punktów. Dodatkowo w ten sposób 

łatwo wychwycić wszelkie przebarwienia i inne anomalie.

Pomoże Wam w tym darmowa aplikacja: Screen Utility.

6. Klawiatura i Trackpad
Co prawda rzadko słyszę o problemach z klawiaturą czy trackpadem, jednak dobrym 

krokiem z pewnością będzie zweryfikowanie działania tych dwóch elementów.  

Sam trackpad to kwestia sprawdzenia czy ma odpowiedni klik w trakcie nacisku i czy 

wraca bez problemu na swoje miejsce. Jeżeli chodzi o klawiaturę, to najprostszym 

sposobem będzie uruchomienie edytora tekstu i sprawdzenie działania poszcze-

gólnych klawiszy.

7. Porty
Ostatnio komputery z Cupertino mają coraz mniej złączy. Jednak kupując star-

sze urządzenia, wciąż będziecie mieli do czynienia z USB, mini jack, Thunderbolt, 

a nawet FireWire. Z tego względu warto uzbroić się w urządzenia, które wykorzy-

stują te złącza i po kolei sprawdzić działanie poszczególnych portów.

8. Kamera FaceTime
Tutaj wystarczy uruchomić aplikację Photo Booth, która jest dołączona do macOS.

9. Dyski twarde i napędy optyczne
Jeżeli planujecie zakup Maca, który posiada dysk twardy HDD czy napęd optycz-

ny, to zdecydowanie warto zweryfikować ich działanie. W przypadku dysku należy 

http://apple.co/2cA20dA
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udać się do systemowego *Narzędzia Dyskowego* i sprawdzić status S.M.A.R.T. 

oraz wykonać testy kondycji systemu plików. Jeżeli chodzi o napęd DVD, testujcie 

nie tylko odczyt, ale również spróbujcie wypalić płytę. Na szczęście powoli wcho-

dzimy w epokę dysków SSD, które mimo swoich wciąż ograniczonych pojemności 

charakteryzują się zdecydowanie większą odpornością na uszkodzenia i błędy.

Zdaję sobie sprawę, że powyższa lista 
nie należy do najkrótszych. Wziąłem jednak pod uwagę fakt, że zakup Maca z regu-

ły jest dość kosztowny, zatem warto mieć pełną świadomość, co kupujemy. Jeżeli 

dokona się dobrego i sprawdzonego wyboru, to możemy być pewni, że zakupio-

ny na rynku wtórnym komputer posłuży nam przez kolejne lata. Toteż zachęcam 

do wnikliwej oceny dostępnych ofert, a ta rozpiska powinna Wam zdecydowanie 

ułatwić sprawdzenie poszczególnych elementów w Waszych nowych nabytkach.

Powodzenia w zakupach.
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http://twitter.com/mantis30
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Planując zakup nowego, a tym bardziej używanego komputera (jak również smart-

fona czy tabletu), zwracamy uwagę na jego parametry. Jak będzie szybki, czy poradzi 

sobie z zadaniami, do których zechcemy go wykorzystać oraz czy jest w pełni spraw-

ny. Na szczęście nie potrzebujemy szklanej kuli, ani wizyty u wróżbity Macieja,  

bo na znakomitą większość platform dostępnych jest wiele aplikacji, które nas w dużej 

mierze wyręczą. Poniżej przedstawię zestaw wybranych programów, z których sam 

najczęściej korzystam.

Testery wydajności
To zdecydowanie najatrakcyjniejsza kategoria aplikacji, dzięki którym przekonamy 

się, o ile nasz nowy nabytek jest szybszy od wcześniejszego, albo tego, który posia-

da nasz znajomy. Komputer to skomplikowane urządzenie, w którym praktycznie 

każdy komponent ma znaczenie i wpływ na ogólną wydajność. Najczęściej jednak 

weryfikacji poddajemy:

 > procesor i pamięć

 > procesor graficzny

 > dysk twardy
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Geekbench 
(macOS/iOS) — to chyba najbardziej popularny i wiarygodny program testujący szyb-

kość komputerów i urządzeń mobilnych (pomiar osiągów jednego oraz wszystkich 

rdzeni). Niewątpliwą zaletą jest dostępność programu na różne platformy (poza 

Apple są wersje dla OS-ów: Windows, Linux i Android). Ilość mierzonych parame-

trów oraz różnorodność testowanych operacji wręcz przytłacza. Czwarta odsłona 

pozwala również na testowanie wydajności kart graficznych (OpenCL). Wersja 

darmowa (na komputery) nie pozwala na testy architektury 64-bitowej. Alternatywa 

(choć dość uboga): Novabench.

Cinebench
to w pełni darmowy tester komputerów pod względem wydajności w operacjach 

graficznych. Testy obejmują zarówno procesor główny, jak i procesor karty graficz-

nej. Program dostępny jest na platformy Mac/PC w postaci pojedynczego archiwum. 

Na Windowsa znacznie popularniejszy jest Futuremark 3D Mark, jedna nie ma 

on wersji na system macOS. Mimo to wymagający zestaw testów oraz możliwość 

porównania wyników z innymi urządzeniami powodują, że produkt firmy Maxon 

(odpowiedzialnej za świetne programy graficzne, jak np. Cinema 4D), to godna pole-

cenia aplikacja.

http://www.geekbench.com/
http://www.geekbench.com/download/mac/
https://itunes.apple.com/us/app/geekbench-4/id1130770356?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/novabench/id411466132?l=pl&mt=12
https://www.maxon.net/en/products/cinebench/
http://http.maxon.net/pub/benchmarks/CINEBENCH_R15.zip
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Heaven 
— atrakcyjny, choć już dość stary benchmark możliwości graficznych komputerów, 

dostępny dla macOS, Windowsa i Linuksa. Wspiera wiele trybów 3D oraz konfigu-

rację z wieloma monitorami. Wyświetla m.in. temperaturę i taktowanie procesora 

graficznego.

GFXBench GL 
(macOS/iOS)/GFXBench Metal (macOS /iOS) — pozwoli na sprawdzenie, jak szybkie są 

nasze komputery (min. OS X 10.9 — Open GL, OS X 10.11 — Metal), oraz iUrządze-

nia (z systemem w wersji iOS 9 lub nowszym), w operacjach graficznych. Aplikacja  
dostępna jest również na systemy Windows, Linux oraz Android.

Wybrane bezpłatne alternatywne benchmarki dla iOS: 3DMark Ice Storm/3DMark Sling 
Shot/3DMark API Overhead Feature Test/AnTuTu Benchmark.

Blackmagic Disk Speed Test 
najczęściej wykorzystywany na platformie macOS, darmowy program do testowa-

nia wydajności dysków twardych (talerzowych, SSD i Flash) oraz np. kart pamięci 

i pendrajwów. Sprawdzimy nim nie tylko szybkość operacji zapisu i odczytu danych 

o określonej wielkości (od 1 GB do 5 GB), ale i zobaczymy jak bardzo nadaje się nasz 

„twardziel” do pracy z obróbką materiału wideo. 

Alternatywy: płatny, ale rewelacyjny Intech Software QuickBench (składnik pakietu 

Speed Tools), darmowy AJA System Test.

https://unigine.com/products/benchmarks/heaven/
https://assets.unigine.com/d/Unigine_Heaven-4.0.dmg
https://itunes.apple.com/us/app/gfxbench-gl/id905672969
https://itunes.apple.com/pl/app/gfxbench-gl/id627547197?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/gfxbench-metal/id1044629456?mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/gfxbench-metal/id989080902?mt=8
https://gfxbench.com/result.jsp
https://itunes.apple.com/pl/app/3dmark-ice-storm-benchmark/id642839144?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/3dmark-sling-shot-benchmark/id1015301759?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/3dmark-sling-shot-benchmark/id1015301759?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/3dmark-api-overhead-feature/id1015302310?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/antutu-benchmark-hardware/id803837129?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/blackmagic-disk-speed-test/id425264550?mt=12
http://www.speedtools.com/STTpro.html#quickbench
https://www.aja.com/products/aja-system-test
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Testery sprawności
Zwłaszcza przy nabywaniu urządzeń z drugiej ręki warto sprawdzić — nie tylko orga-

noleptycznie — czy wszystkie komponenty sprzętowe są sprawne, jaki jest stopień 

ich zużycia oraz czy za ewentualne konflikty nie odpowiada oprogramowanie.

coconut Battery 
prosty i niewielki, ale bardzo przydatny program wyświetlający informację o stanie 

baterii. Znajdziemy tu dane na temat fabrycznego/maksymalnego/aktualnego 

poziomu naładowania baterii, symbolu modelu, daty produkcji, ilości cykli czy 

temperatury baterii. Co więcej, gdy podłączymy iPhone, iPada lub iPoda touch, 

coconut Battery wyświetli również informację o kondycji baterii w urządzeniu 

mobilnym.

Better Battery 
poza wyświetlaniem szczegółowych informacji, korzystając z Centrum powiado-

mień, pomaga zadbać o baterię, sugerując, kiedy warto podłączyć zasilacz. 

Apka wymaga systemu OS X w wersji 10.10 lub nowszej i kosztuje 1,99 €.

http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/
http://www.batteryapp.at
https://itunes.apple.com/pl/app/better-battery-keeps-your/id1028815744?l=pl&mt=12
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EtreCheck 
narzędzie diagnostyczne przeprowadzające ponad 50 różnych testów i wyświe-

tlające przejrzysty raport zbiorczy z wynikami tychże testów. Program pozwala  

na weryfikację hard- i software naszego komputera, wylistowanie zainstalowanych 

rozszerzeń, wtyczek, uruchomionych daemonów i agentów, ze wskazaniem ich 

stanu oraz domniemanego źródła potencjalnych problemów.

Większość użytkowników wie, że wiele informacji o oprogramowaniu i sprzęcie 

dostarcza systemowa aplikacja Informacje o systemie. Mało kto jednak zdaje sobie 

sprawę, że Apple dostarcza zaawansowane narzędzie obsługiwane w Terminalu: 

sysdiagnose. Wywołanie tej komendy:

sudo sysdiagnose -f ~/Desktop/

gdzie parametr -f pozwala wybrać ścieżkę do folderu, w którym otrzymamy zwrotnie 

raporty diagnostyczne (domyślnie „lądują” one w/var/tmp), rozpoczyna gruntowne 

skanowanie i analizę komponentów systemowych oraz sprzętowych komputera. 

Trwa to kilka minut i w efekcie zwraca archiwum.tar.gz, które po rozpakowa-

niu uraczy nas ogromną ilością raportów. Większość z nich będzie zagadką dla 

normalnych użytkowników, ale geekom ułatwią namierzenie powodów dysfunkcji 

komputera. Narzędzie pozwala na sprecyzowanie np. diagnozowanego procesu czy 

nawet załączenie trybu śledzenia kernela (Thorough Mode). Jestem przekonany,  

że sysdiagnose przyda się nie tylko pechowym macuserom, ale też programistom.

Powyższe subiektywne zestawienie  zawiera wyłącznie najpopularniejsze aplika-

cje, które wyselekcjonowałem z naciskiem na wersje bezpłatne. Ciekaw jestem, 

z jakich programów do wyciskania ostatnich soków ze swoich urządzeń korzystają 

Czytelnicy Magazynu Mój Mac?

ZDJĘCIA: 
fotolia.com
str. 58 © Melpomene

https://etrecheck.com/
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SPRZEDAŻĄ IPHONE’A?
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Dziś nie wystarczy, że oddasz swój telefon nowemu właścicielowi. W czasach, gdy 

iPhone przechowuje coraz więcej naszych prywatnych danych, byłoby to mocno 

niemądrym posunięciem. W telefonie mamy zapisane dane naszej karty kredytowej, 

gdyż coraz częściej dokonujemy zakupów aplikacji w iTunes. Jeśli rezerwowali-

śmy hotel lub dokonywaliśmy zakupu biletu lotniczego, to wrażliwe dane znajdują 

się również w aplikacji Portfel. Nie sądzę również, że mamy ochotę, aby ktoś oglą-

dał nasze zdjęcia, które zrobiliśmy telefonem. A na domiar wszystkiego często 

hasła, jakich używamy do przeglądania stron internetowych, zapisujemy w Safari.  

iPhone staje się zatem bardzo osobistym urządzeniem, którego zawartość nie powin-

na trafić w niepowołane ręce. Właśnie dlatego przed sprzedażą telefonu powinniśmy 

wykonać kilka czynności, które zapewnią nam spokój i bezpieczeństwo naszych 

wrażliwych danych.

Kopia zapasowa
Musimy mieć pewność, że dane z telefonu będzie można odtworzyć na drugim urzą-

dzeniu, które kupimy. Dlatego obok prostej czynności, jaką jest wysłanie wszystkiego 

w chmurę iCloud, warto podpiąć telefon do iTunes i tam zapisać kopię na dysku 

komputera. Tak na wszelki wypadek gdyby podczas zapisywania danych w chmu-

rze coś poszło „nie tak”. A dane te są tak cenne, że warto mieć je zapisane w dwóch 

niezależnych miejscach.

Jak wykonać archiwizację w chmurze z iOS:

Wybieramy Ustawienia/iCloud/Archiwum. Włączamy tę opcję, jeśli nie jest aktyw-

na, i wybieramy Archiwizuj teraz.
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Wyloguj się z iCloud
Niby każdy z nas wie, że ważnym elementem bezpieczeństwa jest pamięć o tym, 

aby się wylogowywać z serwisów internetowych. Jednak przy zaprzestaniu używa-

nia iCloud sprawa staje się wyjątkowo poważna. Nasz telefon i iPad podłączony 

do konta w chmurze Apple ma dostęp do Kontaktów, Pęku kluczy zawierającego 

hasła, danych kalendarza i wielu plików, jakie tworzymy w rozmaitych aplika-

cjach. Co ważne, dane te synchronizują się w tle bez konieczności podawania hasła. 

Oznacza to nic więcej jak fakt, że wystarczy podać raz hasło podczas konfiguracji 

iCloud, aby dane te automatycznie zapisywały się na naszym urządzeniu. Musimy 

zatem odłączyć (wylogować) nasz sprzedawany telefon aby nikt nie mógł zaglądać  

w nasze dane.

Jak wylogować się z iCloud?

Wybieramy Ustawienia/iCloud i na samym dole odnajdujemy opcję Wyloguj się.

Usuń z listy swoich urządzeń
Każdy sprzęt, jaki kupimy i na którym się zalogujemy do Apple ID, automatycznie 

zostanie przypisany do listy naszych urządzeń. Dzięki temu będziemy mogli korzy-

stać z funkcji „Znajdź…” — lokalizowania komputerów i urządzeń z iOS. Kiedy już 

pozbywamy się iUrządzenia, ta funkcja nie będzie nam już potrzebna.
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Usuń urządzenie na iOS
Pobierz aplikację „Znajdź”. Na liście urządzeń przesuń palcem od prawej do lewej, 

aby pojawiła się opcja „Usuń”. Wybierz ją i potwierdź kasowanie.

Usuń urządzenie przez stronę www

Wchodząc na stronę iCloud.com, wybieramy ikonę Znajdź. Następnie z rozwijalne-

go menu na górnej części strony wybieramy interesujące nas urządzenie. Kolejnym 

krokiem jest wskazanie „Usuń z konta”.

Wyzeruj telefon
Czasem do sprawy należy podejść brutalnie. Jeśli nie chcemy, aby w telefonie pozo-

stały żadne dane po naszym użytkowaniu telefonu, możemy całkowicie opróżnić 

jego zawartość oraz ustawienia. Aby tego dokonać, należy korzystając z opcji Wyzeruj 

wykasować całą zawartość i ustawienia.

Jak wyczyścić zawartość iPhone’a?

Wybieramy Ustawienia/Ogólne/Wyzeruj/Wymaż zawartość i ustawienia
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Najlepiej go po prostu używać! Gdy padło to pytanie w redakcji, okazało się, że jestem 

jedynym użytkownikiem iPada pierwszej generacji (tego z 2010 roku). Użyłem 

słowa „użytkownik” nie na wyrost, bo choć czasem trzeba zetrzeć z ekranu lekką 

warstwę kurzu, to pracuje przynajmniej kilka razy w tygodniu. Jakby tego było mało, 

to drugim moim iPadem jest „2”, czyli ten z 2011 roku i również nie leży odłogiem.

Stare i starsze
Wraz z nastaniem jesieni Apple odesłał do lamusa kolejne dwa modele iPadów.  

Do grona niewspieranych już nowymi wersjami systemów dołączył iPad 2 i „Nowy” 

iPad (generacja trzecia). Z tego powodu pozwolę sobie je również zaliczyć do grupy 

„starych”. Jednak zacznijmy od starszego.

Stary iPad, a może
Choć najwyższą wersją systemu dla niego jest iOS 5.1.1, to nadal do wielu zastosowań 

iPad 1 się nadaje. Największą jego bolączką jest bardzo mała ilość pamięci RAM, tylko 

256 MB. Na szczęście Safari wbudowane w iOS 5.1.1 potrafi nadal poprawie wyświe-

tlać większość popularnych stron, nawet tych z dość zaawansowanymi animacjami. 

Oczywiście nie będzie demonem prędkości, ale mniej nerwowi użytkownicy będą 

zadowoleni. Największą bolączką jest brak aktualizacji aplikacji. Bardzo niewielu 

deweloperów wspiera jeszcze iOS 5, a dodatkowo wraz z nastaniem Xcode 8 będzie 

to trudniejsze. Jednak nadal po 6 latach mój iPad potrafi długo pracować na baterii 

i jest pomocny w zastosowaniach, które zaraz omówię.
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YouTube
Jakiś czas temu Google wyłączył „stare” metody dostępu do YouTube, przez co 

przestały działać preinstalowane dawniej w iOS aplikacje dla tego serwisu wideo.  

Na szczęście nadal można oglądać YouTube w mobilnej wersji www tego serwisu, 

ale i sam Google poszedł po rozum do głowy i wypuścił wersję swojej aplikacji, która 

działa na iOS 5 i można ją pobrać na iPad 1 (sprawdziłem, pisząc ten artykuł — nadal 

jest dostępna i działa pięknie jak na możliwości urządzenia).

Dzięki wsparciu dla YouTube dostępne są praktycznie wszystkie materiały z tego 

serwisu, czyli np. możemy zająć dzieci bajkami, sami obejrzeć jakiś film czy, jak mi 

się to zdarza dość często, pomagać sobie w kuchni poradami wideo serwowanymi 

z iPada. Właśnie u mnie w kuchni iPad 1 (i 2) jest często używany i to nie w charak-

terze deski do krojenia.

Przeglądanie stron WWW
Jak już pisałem, może nie jest tak szybkie, jak chcieliby i jak przywykli przyzwyczaje-

ni do komfortu użytkownicy Apple, ale i tak działa znacznie sprawniej niż większość 

tabletów „konkurencyjnych” za 300 zł. Bez problemu daje się używać go do czytania 

newsów, przeglądania przepisów kulinarnych, a nawet dość rozbudowane animacje 
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ze strony WWW Apple działają na nim poprawnie. Mankamentem jest częste prze-

ładowywanie stron z powodu małej ilości pamięci RAM. Dobrze jest też zablokować 

„obracanie” ekranu, gdy nie jest potrzebne, bo przy pomyłkowej zmianie orientacji 

możemy stracić kilka, a nawet kilkanaście sekund.

Muzyka
Wbudowana aplikacja nie obsłuży Apple Music, ale z muzyki wgranej przez iTunes 

możemy się cieszyć bez przeszkód. Nadal działa wiele aplikacji, które mogą zapewnić 

dostęp do plików muzycznych jak np. DropBox. Działa również AirPlay, pozwala-

jący na przesyłanie dźwięku i obrazu na inne urządzenia zgodne z tym systemem. 

Dzięki temu iPad 1 nadal sprawdzi się jako odtwarzacz „szafa grająca”.

Zdjęcia
Choć wiele lat minęło, ekran iPada 1 nadal świeci przyzwoicie, deklasując wiele 

współczesnych tabletów. Zdjęcia wgrane przez iTunes możemy oglądać za pomo-

cą wbudowanej aplikacji, ale podobnie jak z muzyką możemy nadal używać wielu 

programów z App Store zapewniających dostęp do plików, w tym zdjęć.

Pogodynka
Moje ulubione aplikacje z prognozą pogody są nadal odstępne w wersji na iOS 5, 

więc iPad dobrze się spisuje w roli „stacji pogody” i całkiem ładnie wygląda z np. 

WeatherProHD na ekranie.

Czytnik eBook
Z racji przyzwoitego ekranu i wciąż długiego czasu pracy na baterii iPad 1 bardzo 

dobrze sprawdza się w roli czytnika książek. iBooks nadal działa i pozwala na 

wygodne pobieranie, instalowanie (wczytywanie) i czytanie e-booków oraz pdf.  

Mnie osobiście w czytaniu książek na iPadzie przeszkadza jedynie jego masa (ponad 

0,6 kg), świecący ekran przy dobrze ustawionym kolorze, wielkości czcionek i jasno-

ści nigdy nie sprawiał mi dyskomfortu.

Inne aplikacje
Nawet jeśli już deweloper publikuje aktualizacje wspierające tylko nowsze systemy,  

to nadal są dostępne wcześniejsze wersja zgodne z iOS 5 (oczywiście jeżeli kiedykol-

wiek takie były i nie zostały wycofane z App Store z innych względów). Dzięki temu 

nadal mamy dostęp do wielu programów i gier, które w miarę sprawnie działają na 

iPadzie 1. Oczywiście należy wykazać się cierpliwością, bo nawet sam App Store 

wymaga kilkunastu sekund na uruchomienie, a i nawigacja po nim jest dość powolna.
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Z mojej praktyki: Bez większych problemów można używać iPada 1 jako terminala 

VNC, działa sprawnie i nawet szybko.

Uwaga: Apple iD — logowanie do usług Apple

Wraz watchOS 3 i macOS 10.12 dzięki możliwości odblokowywania komputera 

za pomocą zegarka bardzo rozpowszechniło się uwierzytelnianie dwupoziomo-

we (nowsze niż weryfikacja dwustopniowa). Nie jest ono dostępne dla systemów 

wcześniejszych niż iOS 9 i macOS 10.11, jednak nie lękajcie się! Apple zadbał o użyt-

kowników starszych urządzeń.

Jeżeli włączycie uwierzytelnianie dwupoziomowe, to przy logowaniu się do star-

szych systemów po podaniu hasła do iCloud (konta App Store itp.), zobaczycie 

komunikat o konieczności ponownego logowania z podaniem 6-cyfrowego kodu 

wyświetlanego na innych zaufanych urządzeniach, na końcu hasła. Jeżeli przykła-

dowe hasło do konta Apple iD wygląda tak: „1234Abcd”, a na zaufane urządzenie 

przyjdzie kod: „123456” to podajecie jako hasło: „1234Abcd123456”. Przy kolejnych 

logowaniach wystarczy już podawanie samego hasła bez kodu.

Niestety brak kamer jest sporym ograniczeniem, jeżeli chodzi o programy do komu-

nikacji, ale np. Skype, jak i kilka innych komunikatorów działa w trybie połączeń 

głosowych dobrze.
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Nowszy iPad również 
dla bardziej cierpliwych
Mój iPad 2 z iOS 9 niestety w praktyce nie jest szybszy od iPada 1, jednak ma te zale-

ty, że działa na nim bardzo dużo współczesnego oprogramowania, w tym nawet 

Garage Band. Można też korzystać z dobrodziejstw iCloud Drive, Biblioteki zdjęć 

iCloud, Apple Music itp. Czyli do wyżej wymienionych funkcji, z jakimi radzi sobie 

iPad 1, dochodzą między innymi:

Komunikacja za pomocą FaceTime (audio i wideo) — działa bez problemu również 

w kontaktach z urządzeniami wyposażonymi w nowsze systemy. Skype i inne 

komunikatory spisują się również dobrze.

Muzyka wzbogacona jest o dostęp do Apple Music i osobistej kolekcji muzycznej 

w iCloud. Działa też aplikacja Podcasty.

iTunes U — czyli edukacja. Z tego również skorzystamy na iPad 2 i „3” bez problemów.

Aplikacje, gry i zabawa… tu też wiele jeszcze można uzyskać, choć część najnow-

szych tytułów nie będzie działać dobrze lub wcale, to pozostaje spora kolekcja, 

w której każdy znajdzie coś dla siebie.

Podsumowując: stare, ale jare!
W wielu przypadkach używany iPad 1 za 200–300 zł będzie znacznie lepszym 

rozwiązaniem niż „nowy” tablet z Androidem w podobnej cenie, który wymaga 

jeszcze więcej cierpliwości, choć oferuje mniej w zamian.



http://pokonajstwora.pl
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GRAPHICCONVERTER
JAROMIR KOPP
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Największą zaletą tego programu jest ogromna ilość możliwości i funkcji, i to chyba 

jest również jego największą wadą. Wadą, bo przy pierwszych kontaktach z progra-

mem ilość opcji w Menu potrafi przytłoczyć! Dowodem na to niech będzie fakt,  

że niektóre z menu nie mieszczą się na ekranie 13-calowego MacBook AIr i trzeba 

je przewijać. Z drugiej strony mamy przysłowie „od przybytku głowa nie boli”.

W  1992 roku program odmienił nasze wczesnoapplowskie życie w  Polsce.  

Gdy zawitał do firmy, skończyły się problemy z plikami graficznymi (obrazkami). 

Nie musieliśmy już, aby obejrzeć, przyciąć czy skonwertować byle obrazek, urucha-

miać Photoshopa, a dziwne formaty graficzne z PC (.BMP) czy Amigi (.IFF) przestały 

być problemem dla naszych Macintoshy.

Bardzo długo, mniej więcej do czasu pojawienia się iPhoto, GraphicConverter był, 

nie tylko u mnie, najważniejszą przeglądarką do zdjęć. To przy nim gromadziły 

się rodziny, aby podziwiać fotografie zrobione pierwszymi aparatami cyfrowymi.  

Choć obecnie część zadań, do jakich go używałem, przejęły inne programy, to są 

takie, w których pozostanie niezastąpiony jeszcze długo.

Jak już mogliście zauważyć, jego nazwa jest mocno myląca, ponieważ konwer-

towanie formatów graficznych to tylko maleńka część jego możliwości. Bardziej 

pasowałaby nazwa „Szwajcarski scyzoryk do grafiki”.

Ważne: Jest to Shareware, więc bez ryzyka możecie wypróbować go sami, zanim 

zdecydujecie o zakupie.



77RECENZJE | MAC OS 

GraphicConverter, 
czyli zacznijmy od konwersji
Liczba otwieranych (ponad 200) i zapisywanych (ponad 80) formatów plików jest 

oszałamiająca, a są wśród nich takie perełki jak „Atari Portfolio Bitmap” czy „Sinclair 

QL”. To wszystko niezależnie od tego, czy pracujemy na pojedynczych obrazkach, 

czy przetwarzamy „wsadowo”. Dodatkowo przy zapisie mamy wiele opcji niespo-

tykanych w innych programach. Nie tylko precyzyjne określanie wielkości pliku, 

ale można też zapisać dane specjalnie do publikacji w Web czy włączyć dość egzo-

tyczne opcje swoiste dla danego formatu plików.

GraphicConverter, 
czyli wyrafinowana edycja kolorów
Dobrze pamiętam czasy, gdy najpopularniejszym formatem obrazków był GIF, 

który potrafi zachować jedynie 256 kolorów z dowolnie wybranej palety (indeks 

kolor). Wymagał on dobierania palety barw do zdjęcia tak, aby jak najmniej stracić  

na wierności odwzorowania. Dla GraphicConvertera redukcja użytych barw 

i zamiana z RGB do Indeks nie była nigdy problemem. Potrafi również wykonywać 

z kolorami np. konwersję na odmienne od RGB systemy kolorów i głębie bitowe. 

Moim zdaniem w tych zadaniach nie ma sobie równych.
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Osobny rozdział to wiele rozbudowanych efektów graficznych, jakie są w program 

wbudowane. Mamy do dyspozycji kilkaset filtrów i różnych metod modyfikacji 

grafiki lub kolorów. Jest tego tak dużo, że samo ich wymienienie zajęłoby połowę 

miejsca przeznaczonego na artykuł. Na szczęście, jak już wspomniałem, programu 

można używać za darmo w celach testowych.

Bardzo przydatną funkcją jest przeglądarka obrazków. Możemy zaznaczyć folder 

i od razu mieć dostęp do miniatur zdjęć, informacji o pliku, w tym EXIF i podgląd 

histogramu, oraz dokonać wyboru (selekcji) obrazków bezpośrednio w przeglądar-

ce. Dla zapominalskich są funkcje wyszukiwania grafik po dyskach lub w wybranych 

katalogach wg parametrów i dodatkowo oczywiście pokaz slajdów z eksportem 

w postaci filmu. Przydatne, choć rzadko spotykane w innych programach są funk-

cje łączenia obrazów w jeden (na różne sposoby) oraz podział większego obrazu na 

mniejsze wg różnych kryteriów.

Dla fanów animowanych GIF-ów, które właśnie przeżywają renesans, 

GraphicConverter również ma wiele do zaoferowania. Potrafi skonwertować film 

na GIF i daje możliwość ręcznego łączenia obrazków w animację poklatkową.

Oczywiście jak w każdym programie graficznym mamy typowe narzędzia edycyj-

ne, selekcje, pracę na warstwach, klonowanie, kształty, miejscową korekcję i retusz 

oraz rzadziej spotykane przybory jak miarka. Pracę ułatwiają okna z powiększe-

niem, nawigacyjne i z informacjami o edytowanym zdjęciu.

Supermoce
GraphicConverter oferuje pełne wsparcie dla Apple Script (z czego korzystam, 

zaprzęgając go do współpracy z  FileMakerem) oraz Automatora. Jednak sam 

jest wyposażony we własne ogromne możliwości przetwarzania „wsadowego”,  
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34,95 €

www.lemkesoft.de

 + Przeogromne możliwości
 + Przetwarzanie wsadowe
 + Wielka ilość obsługiwanych formatów
 + Wsparcie dla starych i najnowszych 

systemów

 − Brak polskiej wersji 
językowejNAZWA
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OCENA

czyli seryjnej obróbki wielu plików. Ta supermoc ukryta jest w menu File Convert 

& Modify. Do dyspozycji mamy praktycznie wszystkie efekty, filtry i narzędzia do 

konwersji. Dodatkowo możemy manipulować na plikach i ich nazwach, łączyć 

obrazki, przycinać, obracać, skalować, cudować… dodawać znaki wodne i tekst.  

To wszystko może być sterowane za pomocą komend warunkowych, a przetworzo-

ny plik może być zapisany w dowolnym z dostępnych formatów. Skrypty układa się 

metodą GUI, czyli tak jak przywykliśmy — graficznie, a już przygotowane możemy 

zapisywać do ponownego użycia. Praca „wsadowa” z GraphicConverterem pozwala 

na zaoszczędzenie dużych ilości czasu i jest stosunkowo łatwa do opanowania.

Dla nowego, dla starego
Program działa na najnowszych wersjach macOS, ale nawet posiadacze stareńkich 

komputerów jeszcze z procesorem PowerPC, ba! nawet Macintoshy z klasycznym 

systemem i Motorolą mogą pobrać odpowiednie (starsze) wersja dla swoich kompu-

terów i tchnąć w nie nowe życie.

Mam nadzieję, zachęciłem Was do przetestowania programu we własnym zakre-

sie. Niech Was nie onieśmieli ogromna ilość funkcji (niektóre menu nie mieszczą 

się na ekranie i trzeba je przesuwać), dość łatwo można opanować te, które są nam 

najpotrzebniejsze, pomaga w tym także spory zasób podręczników i filmów.

https://www.lemkesoft.de/en/products/graphicconverter/
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Dom to jedna z najważniejszych rzeczy, które tworzymy. Każdy z nas ma swoje 

marzenia i plany, aby to miejsce było jak najpiękniejsze, praktyczne i wyjątkowo 

zaprojektowane. Przy okazji remontu czy rzucenia sobie wyzwania wybudowa-

nia mieszkania warto wszystko szczegółowo zaplanować. Nie bez powodu krąży 

powiedzenie, że dopiero czwarty dom budujemy dla siebie. Wiąże się to z tak dużą 

ilością detali, o które trzeba zadbać, że stworzenie tego wymarzonego projektu jest 

niewyobrażalnie trudne. Tutaj z pomocą przyjdzie nam nowa aplikacja od Belight 

Software — Live Home 3D.

Projektuj. To jest proste
Nowa odsłona aplikacji prezentuje swój minimalistyczny interfejs, który mocno 

odbiega od tego, co znamy z programów dla architektów. Dla zwykłego użytkownika 

to ogromny atut, który za chwilę przerodzi się w chęć tworzenia, gdy tylko zorien-

tujemy się, że zaprojektowanie wizualizacji mieszkania ze wszystkimi wymiarami 

pomieszczeń, do tego wypełnionych modelami mebli, jest bardzo łatwe i przyjemne. 

Cała przygoda z tworzeniem budynku może rozpocząć się od gotowych propozy-

cji, jakie odnajdziemy na liście szablonów (New from Gallery). Nic jednak nie stoi 

na przeszkodzie, aby z menu narzędzi (Tools) rozpocząć kreślenie ścian, murów 

i pięter. Każdy ruch myszką buduje nam elementy domu, a program informuje przy 

tym o długości ścian i wielkości powierzchni (metry kwadratowe). Po nakreśleniu 



82RECENZJE | MAC OS 

zarysu projektu możemy przystąpić do umieszczania w nim obiektów wyposażenia 

oraz wzorów materiałów, z jakich wykonano ściany. Wszystkie elementy podzielo-

ne są na kategorie, co pozwoli łatwo znaleźć interesujące nas wyposażenie kuchni, 

łazienki czy wstawienie drzwi wejściowych do domu. Wszystkie odległości łatwo 

zwymiarujemy dzięki narzędziu Dimension. Niestety import gotowych projek-

tów z plików graficznych nie pozwalał na bezbłędne automatyczne uchwycenie 

wymiarów i wszystko będziemy zmuszeni wykonać ręcznie. W panelu Inspektora 

znajdującego się po prawej stronie okna głównego będziemy mogli dostosować 

najdrobniejsze detale każdego elementu do naszych potrzeb. Wszystkie zmiany 

natychmiast pojawiają się na tworzonym projekcie. Na domiar wszystkiego niemal 

„w locie” jesteśmy w stanie zobaczyć, jak nasze aktualizacje projektu prezentują się 

podczas spaceru po nowym budynku.

Zajrzyj w każdy zakamarek
Ogromnym atutem programu jest możliwość natychmiastowego wejścia do środka 

domu. Zmieniamy kolor ścian, dodajemy oświetlenie i dzięki jednemu kliknięciu 

będziemy w stanie zobaczyć, jak nasza koncepcja się prezentuje. Widok 3D tworzo-

ny jest natychmiast bez potrzeby generowania podglądu. Co więcej, każda zmiana, 

przesunięcie mebli, zastosowanie innego materiału widoczne są na bieżąco. Ciekawą 

opcją jest sposobność tworzenia wizualizacji za dnia i w nocy. Doskonale nadaje się 

to do oceny, jak dobraliśmy nasze oświetlenie.
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29,99 $

www.livehome3d.com

 + Łatwe tworzenie projektów
 + Świetna wizualizacji mieszkań
 + Wsparcie dla iCloud
 + Szczegółowe określanie parametrów

 − Brak możliwości 
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skanowanej dokumen-
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Dziel się
Live Home 3D daje możliwość dzielenia się naszymi wizualizacjami w mediach 

społecznościowych. Nowością jest funkcja eksportu do panoramicznego pliku JPEG 

pozwalającego rozejrzeć się po domu w pełnej trzystusześćdziesięciustopniowej 

panoramie. Jednym kliknięciem obrazy wyślemy na Facebooka i Twittera, a wirtu-

alny spacer zaprezentujemy na YouTubie.

Dla każdego
Live Home 3D jest świetnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą poświęcić 

swój czas na tworzenie projektu mieszkania. Wygoda przygotowywania projektu 

sprawia, że każdy może wejść w skórę architekta i przenieść swój pomysł na ideal-

ny dom do realnego świata. Narzędzia do pomiarów i świetnie zaimplementowana 

wizualizacja pomogą też przy każdej przeprowadzce i remoncie mieszkania.

https://www.livehome3d.com/mac/live-home-3d
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Od czasu gdy w 2005 roku zawieszono serial „Enterprise”, Star Trek nie ma szczę-

ścia ani do telewizji, ani do dużego ekranu — owszem, mamy już trzy nowe filmy 

po tzw. reboocie, ale niewiele mają one wspólnego z klimatem starej serii. Pozostają 

więc gry, ale w ostatnich latach poza wydanym w 2010 Star Trek Online to właściwie 

bieda i posucha. Dlatego jako miłośnik tej serii z tym większym zainteresowaniem 

powitałem pojawienie się na iOS gry Star Trek Timelines, ale czy jestem zadowo-

lony? Nie do końca.

Punktem wyjścia całej historii jest pojawienie się niezwykłej anomalii czasowej 

w Galaktyce, na skutek której linie czasu mocno się wymieszały. Gracz wciela się 

w kapitana małego statku, któremu nagle objawia się Q i wyjaśnia całą sytuację... 

no, może nie do końca. Nie wiemy, czy cała akcja jest jakimś żartem wszechmoc-

nej istoty z Continuum czy też to przypadek, a Q oferuje nam jedynie swoją pomoc. 

Najważniejsze jest to, iż dzięki pomieszaniu linii czasowych w jednym kwadrancie 

galaktyki spotykają się postacie różnych ras z różnych czasów, a nawet z wszech-

światów równoległych. Każda z afiliacji ma niewątpliwie jakąś swoją agendę i to na 

nas będzie spoczywało rozplątanie tego węzła gordyjskiego.

Krótko mówiąc, gra polega na rozwiązywaniu misji. Sekwencje misji pogrupo-

wane są w tzw. epizody. Misje mogą być planetarne lub kosmiczne. Aby przejść 

misję planetarną, należy wybrać załogę, która będzie posiadać odpowiednie skil-

le, a następnie przydzielać oficerów do poszczególnych zadań, których sekwencja 

złoży się na ewentualny sukces lub porażkę. Każda postać posiada jakiś poziom 

umiejętności w specjalizacji Command, Diplomacy, Engineering, Medical i Science. 

I  tu zaczynają się schody — zaczynamy z bardzo podstawową załogą, chociaż 

mnie się poszczęściło i na samym początku otrzymałem Jean-Luc Picarda. Innych 

załogantów musimy dopiero wygrać w dabo, wylosować albo kupić w pakiecie.  
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Walutą gry są kredyty, ale także kryształy dilithium — te ostatnie niestety kosztują 

realne pieniądze i tu już widać od razu, w jaki sposób gra chce na nas zarobić. Ja co 

prawda gram już ze trzy tygodnie i nie kupiłem ani jednego kryształu, gra się wtedy 

jednak naprawdę ciężko.

Kolejnym elementem jest trenowanie naszych postaci. Domyślnie każdy posiada 

maksymalny poziom równy 10, ale można go podnieść o kolejne 10, wyposażając go 

w odpowiednie przedmioty. Każdy ludzik posiada cztery sloty na różne artefakty. 

Gdy zdobędziemy wszystkie, klikamy „Advance” i już — możemy dalej trenować. 

Niestety poziom umiejętności nie wzrośnie zbyt mocno, jeśli nie dokonamy upgra-

de’u postaci. W tym celu musimy mieć szczęście i zdobyć identyczną kopię postaci 

i następnie dokonać fuzji. Brzmi to nieco skomplikowanie, ale zaręczam, że po paru 

minutach grania zrozumiecie cały ten mechanizm.

I tutaj pojawia się mój największy zarzut do całej gry — po jakimś czasie staje się 

przeraźliwie nudna. Jest to co prawda quasi-MMORPG i producent raz na jakiś czas 

ogłasza specjalne eventy, w czasie których zdobędziemy lepszy sprzęt, owszem, 

możemy tworzyć ze znajomymi floty — ale po co? I tak walczyć musimy samot-

nie. Co gorsza, wykonywanie misji zamienia się po jakimś czasie w nudne klikanie 

i wybieranie wciąż tych samych załogantów, bo w końcu jak mamy już jakichś kafa-

rów, to po co do misji brać słabiaków? Nieco więcej urozmaicenia jest w bitwach 
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kosmicznych, jednak nasz wpływ na przebieg starcia jest mocno iluzoryczny.  

Po prostu pakujemy na statek załogę, która w trakcie starcia daje różne bonusy, 

i nasza rola ogranicza się do uruchamiania tychże premii w trakcie walki, toczącej 

się właściwie samoistnie.

To, że wytrzymałem z grą Timelines tyle czasu, zawdzięczam chyba przywią-

zaniu do całej serii. Miłośnicy Gwiezdnych Wojen raczej nie poczują klimatu,  

a co gorsza odniesiemy wrażenie, iż gra jak każde freemium służy jedynie do wyciąga-

nia pieniędzy za nic. Misje są powtarzalne i niestety należy je wykonywać wielokrotnie,  

bo inaczej nie zdobędziemy cennego przedmiotu, który akurat jest potrzebny, bo bez 

niego nie awansujemy Garaka, który przez to nie pomoże nam w kolejnej misji, więc 

nie skończymy epizodu, więc utkniemy itp., itd. Na plus należy dodać prześliczną 

grafikę, nie ma bowiem dwóch planet, które wyglądają identycznie. Wszystko pozo-

stałe wydaje się wtórne, dlatego polecam Star Trek Timelines jedynie wyznawcom 

serii, inni po prostu najzwyczajniej w świecie się zanudzą.

WITRYNA
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YStar Trek: Timelines

Bezpłatna

 + Ładna grafika
 + Interesujący pomysł na wątek fabularny

 − Szybko się nudzi
 − Denerwujący system 
awansowania postaci

 − Brak interakcji z inny-
mi graczami
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Apple przedstawił nam nowego iPhone’a 7. Liczyliśmy na duże zmiany, na przełomo-

wy produkt. Jednak już na pierwszy rzut oka telefon nie zmienił się zbyt radykalnie. 

Ale pozory lubią mylić. Przyjrzyjmy się więc nowemu dziecku giganta z Cupertino, 

by ustalić, czy warto się nim zainteresować.

Rozpakowanie
Gigant z Kalifornii przyzwyczaił nas do szczególnej dbałości o pierwsze zetknięcie 

z produktem. Nawet opakowanie wskazywało, że mamy do czynienia z produktem 

klasy premium. Tym razem było trochę inaczej. Pudełko gorzej spasowane, brak 

etui na słuchawki i plastikowej tacki na telefon. To oczywiście detale, które nie mają 

większego znaczenia, ale pokazują, że Apple stara się redukować „niepotrzebne” 

wydatki do minimum. Wyciągając z pudełka bohatera naszego testu, szybko zapo-

mniałem o nieudanym rytuale rozpakowywania.

Wygląd telefonu nie został poddany znaczącym zmianom dokonywanym co dwa 

lata. Wymiary zupełnie nie zmieniły się w stosunku do 6s, to nadal ta sama znana 

i lubiana bryła. Jedynie masa zmieniła się o 5 gramów na korzyść modelu 7. W prak-

tyce ta różnica w wadze nie jest odczuwalna. Zmiany wizualne ograniczyły się do 

tylnej części obudowy telefonu. Poziome pasy anten, pogardliwie nazywane przez 

wielu „fugami”, zostały usunięte. Zlikwidowano popularny port mini jack, a tele-

fon wyposażono w dwa głośniki stereo. Brzmią bardzo dobrze i zdecydowanie 
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zwiększają przyjemność słuchania dźwięków bezpośrednio z telefonu. Dodatkowo 

paleta kolorystyczna została wzbogacona o dwa nowe kolory: czarny i onyks (jet black).  

Tak, czarny iPhone wrócił do oferty i to w dwóch opcjach: matowej i błyszczącej. 

Przyznam, że brakowało mi tego koloru, ale etui ochronne zaspokoiło tę potrze-

bę. Pozwalało też zapomnieć o wspomnianych „fugach”. Telefon wygląda świetnie, 

więc świętokradztwem byłoby zakładanie na niego popularnych „plecków”. Jedyny 

problem w tym, że kolor czarny jest trudny w „utrzymaniu”. Widać na nim odci-

ski palców i każdą ryskę lub odbarwienie. Podobnie jest z kolorem onyks, jednak  

tu samo Apple na swojej stronie poleca zaopatrzenie się w etui ze względu na więk-

sze zagrożenie porysowaniem. Jednym słowem: wygląd telefonu nie rozczarowuje. 

Chociaż tak powinna wyglądać już szóstka dwa lata temu.

Pamięc i procesor
Sercem nowej siódemki jest wydajny czterordzeniowy procesor A10 Fusion.  

Nie zwiększyła się pojemność pamięci operacyjnej i podobnie jak w ubiegłorocznym 

modelu wynosi 2 GB. Telefon jest bardzo szybki i nie powoduje żadnego dyskomfor-

tu nawet przy silnym obciążeniu. W porównaniu z modelem 6s wzrost wydajności 

jest zauważalny, ale nie powoduje depresji. Gorzej jest z wyposażonym w 1 GB RAM 

iPhone’em 6. Tu opóźnienia są już bardziej odczuwalne. Apple dokonało także korek-

ty w wielkościach pamięci wewnętrznej i powiększyło je dwukrotnie. Obecnie mamy 

do wyboru 32 GB, 128 GB, 256 GB. Wreszcie kupno podstawowego modelu nie będzie 

ciągłą walką z monitem o braku dostępnej pamięci. Przynajmniej przez jakiś czas.
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Aparat
iPhone 7 nie został wyposażony w podwójny aparat, który zarezerwowano tylko dla 

modelu „plus”. Taka mała apple’owska dyskryminacja. Mimo to aparat jest bardzo 

dobry. Wyposażony w nową matrycę o rozdzielczości 12 Mpx, sześcioelementową 

optykę o jasności f/1,8 i lampę błyskową z czterema diodami LED. Odziedziczył także 

optyczną stabilizację obrazu z zeszłorocznego Plusa. Wyprodukowane zdjęcia są 

bardzo dobre jakościowo, a jasne szkło radzi sobie lepiej z trudniejszymi warun-

kami oświetleniowymi. Każde ulepszenie aparatu w iPhoneie przyjmuję z wielką 

satysfakcją, gdyż korzystam z niego w codziennej fotografii. Pamiętajmy jednak, że 

to nadal aparat fotograficzny wbudowany w telefon i nie oczekujmy od niego jako-

ści z lustrzanki. Należy wspomnieć, że także przednia kamera FaceTime otrzymała 

aktualizację sprzętową. Zwiększono jej rozdzielczość do 7 Mpx.

Ekran
Modyfikacji uległ także ekran Retina. Byłem ciekaw, co się zmieniło, ponieważ 

wpatruje się w niego tysiące godzin i jego jakość jest dla mnie niezwykle istotna. 

Już na pierwszy rzut oka widać, że jest zdecydowanie jaśniejszy, a kolory żywsze 

i bardziej nasycone. Po spędzeniu kilku godzin z nową Retiną powrót do ekranów 

montowanych w poprzednikach jest bardzo przykry.
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Bateria
Apple obiecuje przedłużony o godzinę czas pracy na baterii. Nie ma za bardzo się 

czym chwalić, tym bardziej że nie udało mi się tego specjalnie odczuć. Akumulator 

nadal nie jest w stanie zapewnić mocy na cały dzień niekoniecznie intensywnej 

pracy, więc nie należy sobie tych zapewnień brać szczególnie do serca.

Wodoodporność a właściwie „zachlapanioodporność” to kolejna cecha charakte-

ryzująca dzieło inżynierów z Cupertino. Cieszy mnie to ze względu na praktyczne 

zastosowanie tej funkcjonalności w życiu codziennym. I nie chodzi mi tu o zabiera-

nie telefonu pod prysznic, lecz o przypadkowy kontakt z cieczą. Sam zalałem kiedyś 

iPhone’a, kiedy w torbie wylała się woda z butelki. Niestety, nie udało się go wówczas 

uratować. Teraz uniknięcie takiej sytuacji jest dużo bardziej prawdopodobne,  

a to już bardzo dużo. Czas pokaże, ile warta jest ta ochrona.

Haptyka
Apple wykorzystało technologię haptyczną znaną z Apple Watch w nowym iPhonie. 

Te przyjemne i subtelne wibracje to kolejny zestaw nowych doświadczeń w obcowa-

niu z telefonem dotykowym. Listy przewijane mogą subtelnie drgać przy obracaniu, 

a sygnały wibracyjne są przyjemniejsze, choć trochę słabiej wyczuwalne.

Przycisk Początek
W nowej słuchawce z Cupertino zrezygnowano z mechanicznego przycisku Początek. 

Zastąpiono go płytką rozpoznającą siłę nacisku. Do wyboru mamy trzy tryby wybo-

ru stylu działania dla nowego przycisku Początek. Zaręczam Wam, że zmiana jest 

zupełnie bezbolesna i wykorzystywanie nowego początku naturalnie szybko wcho-

dzi w krew. Awarie mechanicznego przycisku były często spotykaną dolegliwością 

nie tylko iPhone’ów, ale także iPadów. To z pewnością kolejna zmiana na lepsze 

i krok w kierunku zintegrowania przycisku Początek z ekranem dotykowym.

Mini jack
Stało się faktem to, czym żyła branża przed oficjalną premierą telefonu. Apple 

pozbawiło nowego iPhone’a popularnego złącza słuchawkowego. Mleko się rozlało 

i powrotu mini jacka nie należy się spodziewać. Pozostają nam przynajmniej trzy 

możliwości. Skorzystać ze słuchawek bezprzewodowych, słuchawek wyposażo-

nych w złącze lightning lub wykorzystać przejściówkę dołączaną do zestawu i dalej 

korzystać z mini jacka. Zawsze to jakiś wybór, jednak mniej komfortowy dla posia-

daczy dobrych przewodowych słuchawek. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż muzyka 

słuchana za pośrednictwem przejściówki dołączanej do zestawu brzmi lepiej niż 

za pośrednictwem standardowego złącza mini jack w iPhonie 6s. Jest to zasługa 
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wbudowanego w nią przetwornika cyfrowo-analogowego, który jest tu odpowie-

dzialny za brzmienie. Dzieje się tak dlatego, że ze złącza lightning wyprowadzany 

jest tylko cyfrowy sygnał, który musi zostać przetworzony do postaci analogowej. 

Nasuwa się pytanie czy pojawią się na rynku przejściówki firm trzecich wyposażone 

w jeszcze lepsze przetworniki. Nie rozpaczajmy, że mini jack odchodzi w przeszłość. 

Jego likwidacja wymusi postęp w dziedzinie bezprzewodowego przesyłania dźwię-

ku i spowoduje rozwój rynku bezprzewodowych słuchawek.

Podsumowanie
Apple daje sobie czas, nie śpieszy się, nie chce nas już tak bardzo elektryzować. 

Nowy iPhone 7 posiada tę samą bryłę, ale jest szybszy, robi lepsze zdjęcia, jego ekran 

cieszy oko, niestraszne mu zalanie i wygląda naprawdę świetnie. Z pewnością nie 

jest przełomowy. Jest lepszy, przemyślany i jeszcze bardziej dopracowany. A to dla 

mnie znaczy dużo więcej niż „przełomowy”. Warto się zastanowić, co tak naprawdę 

jest dla nas najważniejsze — to że nowy iPhone będzie „inny” czy „lepszy”? A iPhone 

7 na pewno jest lepszy. Dużo lepszy.

http://apple.com
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Apple Watch Series 2 został zaprezentowany na wrześniowym evencie firmy Apple. 

Wzbogacony o dwurdzeniowy procesor, GPS i wodoodporność do 50 metrów 

ewidentne próbuje zdobyć przychylność stale rosnącej grupy amatorów sportu. 

Przekonajmy się, czy modyfikacje poczynione w nowej wersji zegarka są przekony-

wującymi argumentami dla osób uprawiających sport.

Pudełko
Do testów otrzymałem aluminiową wersję czasomierza w  rozmiarze 42 mm. 

Eleganckie opakowanie zawiera zegarek, instrukcję, pasek w dwóch rozmiarach 

i ładowarkę. W sumie standard, niby nic się nie zmieniło. Nie do końca. Apple Watch 

Series 2 także padł ofiarą polityki oszczędnościowej giganta z Cupertino. Przewód 

ładowania został skrócony o metr. Ładowanie zegarka tak krótkim przewodem 

zwłaszcza z wykorzystaniem opcjonalnych stojaków jest bardzo niewygodne.

Wygląd
Z zewnątrz zegarek nie różni się niczym od poprzednika. To samo wypukłe, aż proszą-

ce się o zarysowanie szkło i zaokrąglona koperta. Jedynie dekielek został wykonany 

z ceramiki, w przeciwieństwie do poprzednika. Doskonale leży na nadgarstku i szybko 

zapominamy o tym, że tam się znajduje. Jego waga jest także praktycznie nieodczu-

walna w trakcie uprawiania sportu.
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Procesor
Nowy dwurdzeniowy procesor S2 sprawia, że sprzęt działa szybko i płynnie. 

Oczekiwanie na uruchamianie aplikacji nie jest denerwujące i na tym polu nie ma 

żadnego powodu do narzekania.

Ekran
Jasność ekranu zegarka została podwojona i jest to zdecydowanie odczuwalne 

w zestawieniu ze starszym modelem. Wrześniowe słońce, choć nie jest może najlep-

szym obciążeniem testowym, żadnego wrażenia na nim nie zrobiło. Nie sadzę,  

by w bardziej ekstremalnych warunkach ekran powodował dyskomfort w odczyty-

waniu danych. Należy także wspomnieć, że obsługa ekranu mokrą ręka, co podczas 

treningu zdarza się często, jest także bardzo zadowalająca.

Bateria
Bateria sprawuje się bardzo dobrze. Zegarek bez problemu wytrzymuje dzień pracy. 

Maksymalnie wytrwał 32 godziny normalnego użytkowania. Przy korzystaniu 

z wbudowanego GPS przez ponad 4 godziny bateria wytrzymała 20 godzin. Możemy 

więc z naszym sprzętem spokojnie wybrać się na maraton i nie martwić się o brak 

energii. Ładowanie trwa prawie 2 godziny, warto więc wprowadzić cykl wieczorne-

go lub porannego ładowania i się do niego przyzwyczaić.



98TESTY

Wodoszczelność
Apple zalegalizowało wodoszczelność w swoim zegarku. Mimo że seria pierwsza 

nie była oficjalnie wodoszczelna, wiadomo, wielu użytkowników używało go regu-

larnie na basenie bez większych szkód dla elektroniki. Teraz mamy to na papierze 

i możemy z nim bezkarnie pływać. Za wypłukiwanie wody z czeluści Apple Watcha 

odpowiada system, który usuwa ją za pośrednictwem drgań wywołanych dźwiękiem 

o wysokiej częstotliwości. Pozostaje nam tylko pamiętać, że szczelność zegarków 

maleje z czasem, więc trzeba będzie pamiętać o okresowym przeglądzie uszczelnień.

GPS
Tu muszę się dłużej zatrzymać i wyjaśnić dlaczego GPS w zegarku jest dla mnie 

tak istotny. Jak każdy fan marki oczywiście czekałem na pierwszy zegarek Apple. 

Wyobrażałem go sobie jako uniwersalne urządzenie, które wykorzystam nie tylko 

do sportu. Spowoduje ono, że na mojej półce będzie leżał tylko jeden czasomierz. 

Kiedy na prezentacji zobaczyłem, że jest tylko „rozszerzeniem” iPhone’a bez modu-

łu GPS, mój zapał zmalał i zabrakło mi argumentów, aby go kupić. Jednak świat 

elektroniki nie stoi w miejscu i wraz z kolejnymi systemami wiele się zmieniło. 

Urządzenie to stało się coraz bardziej użyteczne. Jednak stałe brakowało mi samo-

dzielnego modułu GPS do biegania czy jazdy na rowerze. Przygoda z bieganiem 
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rozpoczęła się u mnie właśnie dzięki technologii GPS. Możliwości pomiarów prze-

biegniętego dystansu i analiza swoich postępów motywowały mnie do dalszego 

wysiłku i dawały wiele frajdy. Montowane w owym czasie w telefonach czujniki GPS 

pozwalały na bieżące podglądanie danych, ale były mocno niedokładne. Poza tym 

bieganie z telefonem w kieszeni jest mało komfortowe i ryzykowne. Przekonałem 

się o tym osobiście – zgubiłem telefon w trakcie treningu. Wielu amatorów biega-

nia, by uniknąć takich sytuacji, korzysta z pokrowca mocowanego na ramieniu. 

Używanie takiego „uchwytu” było dla mnie dramatem. By uniezależnić się od ciężkie-

go telefonu w kieszeni zakupiłem zegarek wyposażony w GPS (Garmin Forerunner 

405). Czujnik w Garminie jest w miarę precyzyjny i dosyć szybko „chwyta” lokaliza-

cję. Pomimo „leciwego” już wieku jego wskazania (np. na zawodach) nie mijały się  

z prawdą i traktuję go tutaj jako punkt odniesienia. Ma tylko jedną wadę. Zupełnie 

nie nadaje się do codziennego użytkowania ze względu na rozmiary i sztywność. 

Uwolnił mnie jednak od konieczności zabierania na treningi telefonu.

Apple Watch serii 2 także pozwala korzystać z GPS niezależnie o iPhone’a. Bardzo 

szybko łapie GPS-owego fixa. Jest gotowy do pracy w kilka sekund po uruchomie-

niu aplikacji, nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Do precyzji 

pomiarów również nie mam żadnych zastrzeżeń. Szereg testów w terenie (bieganie 

i rower) z dwoma urządzeniami na nadgarstkach pokazał, że wskazania czujników 

w obu zegarkach pokrywały się. Czas pokaże jak sprawdzi się w porównaniu z topo-

wymi modelami zegarków sportowych.

Trening
Kluczem do satysfakcji sportowca amatora jest odpowiednie oprogramowanie.

Natywna aplikacja Trening jest prosta, ale bardzo mało praktyczna. Obsługuje 

najpopularniejsze dyscypliny sportowe, tylko brak w niej podstawowych narzę-

dzi treningowych, jak choćby interwałów. O  ile wyświetlane statycznie dane  
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są czytelne, o tyle w ruchu odczytanie interesującej nas wartości jest mocno utrud-

nione. Dodatkowo aby w ogóle móc zobaczyć dane wyświetlane przez Apple Watch, 

należy poruszyć ręką i dopiero po lekkim opóźnieniu ekran się wzbudza. Korzystanie 

ze wskazań zegarka w trakcie aktywności jest na początku trochę niekomfortowe 

i wymaga przyzwyczajenia się. Kolejna problem to brak możliwości skorzystania 

z fizycznego przycisku do wstrzymania lub zakończenia treningu. Trzeba przycią-

gnąć ekran i tapnąć w jeden z trzech małych przycisków. To wyższa szkoła jazdy 

przy krótkich czasówkach, kiedy każda setna sekundy jest istotna. Mam wrażenie, 

że projektował to ktoś, kto nie miał do czynienia ze sportem, nawet w wersji czysto 

amatorskiej i rekreacyjnej. Osobiście wierzę w siłę aplikacji firm trzecich i widzę 

tu ogromny potencjał. Niestety na dzień pisania tego tekstu żadna z popularnych 

aplikacji (Endomondo, Strava, Runkeeper, Runtastic) nie obsługiwała modułu GPS 

Watcha. Jedyna aplikacja, która działała bez iPhone’a (ale bynajmniej nie rewelacyj-

nie), to Nike+ Run Club, co jednak nie powinno nikogo dziwić, gdy się weźmie pod 

uwagę fakt, że pod koniec października będzie dostępna wersja zegarka sygnowana 

właśnie przez Nike, wykorzystująca zmodyfikowaną wersję tej aplikacji.

Podsumowanie
Kto więc powinien kupić Apple Watch Series 2? Przede wszystkim osoby aktywne 

fizycznie. W przeciwnym wypadku różnica w cenie względem Series 1 (różniącym się 

brakiem gps i wodoszczelnością) to zbędny wydatek. Podobnie będzie w przypadku 

osób, które te aktywności fizyczne i tak będą wykonywać z telefonem. Właściwymi 

odbiorcami tego zegarka są osoby, które szukają w treningu wolności i oderwania 

od ciężaru telefonu czy choćby odtwarzacza plików muzycznych (AW współpracuje 

z bezprzewodowymi słuchawkami i można zapisać w jego pamięci pliki muzyczne), 

oraz osoby pływające. Nowa odsłona Apple Watcha nie jest atrakcyjna dla ambitnych 

amatorów, o zawodowych sportowcach nie wspominając. Dla nich to za mało.

Zastanówmy się zatem, czy jesteśmy na tyle profesjonalnymi sportowcami,  

by z góry odrzucić propozycję Apple. Jeśli przymkniemy oko na pewne manka-

menty i damy szansę nowemu Watchowi, odwdzięczy się nam z nawiązką swoim 

sprytem i funkcjonalnością poza treningami. To naprawdę uniwersalne urządzenie,  

nie tylko do uprawiania sportu, ale na każdą okazję. Z każdą chwilą uświadamiamy 

sobie, w jak wielu drobnych rzeczach nam pomaga. Tych kilka drobnych rzeczy 

połączonych w całość daje naprawdę wiele. Mnie to przekonuje, ja jestem tylko 

sportowym amatorem. Dziękuję zatem mojemu Garminowi za kilka lat współpracy,  

a na pokładzie witam Series 2.

http://www.apple.com/
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Plecaki ułatwiają wygodne noszenie wielu przedmiotów. Jednak trudno nazwać 

je „eleganckimi” elementami pasującymi do spotkań biznesowych. Jeśli widujemy 

się z klientami, powinniśmy poszukać wygodnej i eleganckiej torby. Nowa kolekcji 

firmy Moshi powinna zainteresować wszystkich lubiących wyjątkowe wzornictwo 

oraz wygodę użytkowania.

Dbamy o szczegóły
Pierwsza rzecz, jaką dostrzeżemy po wyjęciu torby Moshi Urbana z kartonu, to przy-

wiązanie firmy do szczegółów. Logo widnieje na wielu elementach torby, zaczynając 

od suwaka na pasku i na sprzączkach kończąc. To drobna rzecz, ale pokazuje, jak 

firma dba o każdy detal swojego produktu. Materiał, jaki został użyty, przeszycia, 

wnętrze torby robią fenomenalne wrażenie. Czujemy, że obcujemy z produktem, 

którego każdy element konstrukcji przemyślano i nie zawiedziemy się na jakości, 

z jaką Moshi Urbana została wykonana.

Zmieścisz wszystko
Moshi Urbana to dwie duże komory w środku, do których spokojnie zmieścimy lapto-

pa razem z dużą ilością kabli oraz i pokaźnym plikiem dokumentów. Oddzielająca 

je ściana została tak zaprojektowana, aby można w  jej środek włożyć iPada  
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oraz druga komora na rzeczy, które chcemy szczególnie chronić przed uszkodze-

niem. Dodatkowo mamy tu trzy ściągane gumką kieszenie, do których włożymy 

dokumenty, wizytówki czy inne mniejsze przedmioty, aby mieć do nich łatwy 

dostęp bez konieczności szukania ich w dużych przestrzeniach torby. Na zewnętrz-

nych ścianach torby mamy dwie zasuwane kieszenie. Jedna idealnie pasuje na 

duży telefon (iPhone w rozmiarze „plus” swobodnie się tam mieści). Do drugiej 

natomiast włożymy długopisy oraz kartki i notatniki. Miejsca jest naprawdę tak 

dużo, że swobodnie będziemy mogli transportować laptop o rozmiarze matrycy  

15 cali. Zabrakło mi w całej konstrukcji kieszeni na zewnątrz, która nie posiadałaby 

suwaka. Podczas używania torby chciałem szybko coś wsunąć do niej bez koniecz-

ności używania drugiej ręki i byłem zmuszany do odsuwania suwaka. Drobnostka,  

ale w moim sposobie użytkowania torby zaburzała nieco komfort użytkowania.

W miejskim zgiełku
Torba jest pojemna i może zamienić się w naprawdę ciężki balast. Na szczęście została 

tak zaprojektowana, że nawet przy dużej masie jej noszenie jest bardzo komfortowe. 

Wygodna, miękka osłona na ramię sprawia, że pasek nie będzie nas uwierał. Innym 

elementem, który znacząco wpływa na wygodę, jest sprężysta część paska, który 

jak resor w aucie absorbuje drgania torby podczas noszenia. Bardzo przemyślane 

rozwiązanie, które w znaczący sposób pozwoli nam spędzić nawet długie godziny 

z Moshi Urbana. Chociaż materiał, z którego wykonano torbę, robi wrażenie bardzo 
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YMoshi Urbana

479,00 zł

www.b2btrade.eu

 + Dopracowane szczegóły
 + Dużo schowków na kartki, długopisy 

i elektronikę
 + Doskonała jakość wykonania
 + Pasek z elastyczną gumą

 − Brak otwartej kieszeni 
na zewnątrz

 − Brak stopek pod spodem 
torby 

NAZWA

CENA

OCENA

wytrzymałego i faktycznie zapewnia ochronę przed wodą, jak zapewnia producent, 

zabrakło mi w konstrukcji spodu torby dodatkowej ochrony. Mimo wszystko kontakt 

bezpośredni materiału z asfaltem będzie działał niekorzystnie na jego trwałość. 

Zastosowanie podgumowanego spodu lub nóżek przedłużyłoby żywotność torby.

Czasem zastanawiam się, po co mi te wszystkie przedmioty, które zabieram ze sobą 

na spotkania. Laptop, notatnik, długopisy i rzecz jasna dokumenty to niewątpliwie 

minimum, jakie każdy z nas nosi codziennie do pracy. Potrafię jednak zabierać ze 

sobą przenośny modem na wypadek braku dostępu do sieci, kilka przejściówek  

bo nie wiem, jaki rzutnik zastanę na miejscu, ładowarkę, słuchawki…  

Nowa torba firmy Moshi bez problemu zmieści wszystkie rzeczy, które do tej pory 

tak pieczołowicie układałem w plecaku. Model Urbana jest doskonałym produktem, 

ponieważ łączy w sobie elegancki styl i wygodę przenoszenia wielu przedmiotów.  

Jakość materiałów oraz dbałość o detale budują wyjątkowość tej torby i wyróżniają 

ją na tle innych podobnych produktów. 

https://www.b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/8205/1/moshi-urbana---torba-13-15-kieszen-na-ipada-f
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FREECOM MSSD 256
REMEK RYCHLEWSKI 

http://twitter.com/rzog
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Co w pudełku?
W moje ręce dzięki uprzejmości dystrybutora marki Freecom trafił dysk twardy 

mSSD 256. W tym przypadku dysk wydaje się jednak złym słowem, ale nazwanie tej 

konstrukcji pendrive’em też nie byłoby idealne. Zatem najlepszym słowem będzie 

chyba napęd.

Do testów otrzymałem wersję o pojemności 256 GB. Poza nią dostępna jest w ofer-

cie jeszcze mniejsza — 128 GB. Urządzenie jest naprawdę bardzo małe; mierzy  

8 x 35 x 9 mm i waży jedynie 29 gramów. W przeciwieństwie do popularnych pendri-

ve’ów nie posada wbudowanego męskiego złącza USB, lecz gniazdo micro USB 3.0. 

Do zestawu dołączony jest oczywiście stosowny poręczny kabelek. Niestety, jeden 

tylko, do zwykłego USB 3.0. Szkoda, że Freecom nie zdecydował się na nowsze 

złącze USB Type-C, które jest znacznie łatwiejsze w użyciu. Napęd jest umieszczo-

ny w bardzo przyjemnie wyglądającej obudowie ze szczotkowanego aluminium.  

Jest do wyśmienity wybór, ponieważ zapewnia trwałość mechaniczną dzięki bardzo 

dużej odporności na zarysowania. Całość prezentuje się bardzo elegancko, co jest 

ważne dla wielu miłośników nadgryzionych jabłek.

Oczywiście urządzenie jest zasilane z portu USB, więc nie musimy troszczyć się 

o dodatkowe zasilacze.
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Prędkość
Tak jak zapowiada producent, dysk powinien działać z prędkością do 430 MB/s. 

Mnie udało się osiągnąć wyniki 318 MB/s dla zapisu i 412 MB/s odczytu. Jest więc 

bardzo przyzwoicie. Bez problemu możemy użyć mSSD Freecoma jako magazynu 

dla bibliotek zdjęć czy innych plików, do których chcemy mieć wygodny i szybki 

dostęp. Wewnątrz użyto komponentów Toshiby, co powinno gwarantować trwa-

łość zapisanych danych. Było nie było — to Toshiba jest twórcą technologii pamięci 

Flash, która została tu użyta. Posiadanie w swoim zestawie akcesoriów przenośne-

go pojemnego nośnika jest bardzo wygodne. Wielu z nas używa lub używało do tego 

celu nośniki oparte na dyskach 2,5˝. Czas życia popularnego talerzowca, który często 

przenosimy, nie jest jednak duży. A skoro decydujemy się już na nośnik SSD, możemy 

również skorzystać z mniejszych gabarytowo nośników. Trzeba pamiętać, że wybie-

rając mniejszy napęd, nie rezygnujemy z wydajności, a często wręcz przeciwnie.

Dołączone oprogramowanie
Producent zapewnia kilka programów pozwalających nam bardziej cieszyć się 

z nabytku. Dostarczone oprogramowanie powinno działać zarówno na macOS, jak 

i Windows. Piszę, że powinno, bo niestety okazało się niezgodne z macOS Sierra. 

Jest to najpewniej przypadłość przejściowa i bardzo możliwe, że kiedy czytacie  

te słowa, producent już uporał się z problemem. Na Mac i Windows dostępne są:

 > Freecom SSD Eraser — Program do kasowania (również bezpiecznego zawar-

tości dysku).

 > Freecom SSD Formatter — Ułatwia zakładanie partycji. Co dziwne, nie jest wspie-

rany format extFat, znany wszystkim nowoczesnym systemom operacyjnym, 
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który pozwala zapisywać pliki większe niż 4 GB. Oczywiście nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby samemu podzielić dysk na partycje i wybrać dowolne syste-

my plików.

Dodatkowo użytkownicy Windows mają możliwość zainstalowania:

 > Freecom Product Update — Pozwala na aktualizację firmware w napędzie.

 > Freecom Hard Drive Info — Pokazuje status parametrów życiowych dysku.

 > Nero BackItUp — Zestaw narzędzi do tworzenia kopii zapasowych.

Dziwne jest trochę, że cześć oprogramowania dostępne jest jedynie pod Windows. 

Ale tak zdecydował producent.

Ogólne wrażenia
Powiem tak: byłem przygotowany, oględnie mówiąc, na produkt miernej jakości. 

Na naszym rynku jest bardzo wiele brandowanych chińskich produktów masowych. 

Podejrzewałem, że trafię na kolejnego przedstawiciela tej niezbyt szlachetnej rodzi-

ny. Jednak od samego początku Freecom zaskakiwał mnie pozytywnie. Podczas 

wszystkich bardzo intensywnych testów sprawiał się wyśmienicie. Mechanicznie 

również nie można mu niczego zarzucić. Wygląd bardzo dobrze współgra ze styli-

styką Maców.
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YFreecom mSSD 256

199 £

www.freecom.com

 + Niewielki rozmiar
 + Bardzo przyzwoita prędkość
 + Gustowna obudowa ze szczotkowanego 

aluminium

 − Brak szyfrowania
 − Maksymalna pojemność 
256 GB

 − Złącze microUSB 3.0 
zamiast USB Type-C

NAZWA

CENA

OCENA

Nie byłbym sobą,
gdybym nie znalazł kliku niedociągnięć. Przede wszystkim pojemność. Tak, wiem, 

duże SSD są drogie, ale myślę, że w tak małej obudowie udałoby się zmieścić przy-

najmniej terabajt pojemności. Jeśli taki się pojawi, na pewno ustawię się w kolejce.

Drugim drobnym mankamentem jest gniazdo micro USB 3.0. Wiem, że popularne, 

ale niepraktyczne i brzydkie. Liczę zatem, że wzorem innych producentów nowa 

wersja produktu Freecom otrzyma już USB Type-C i będziemy mogli zapomnieć  

o tym, że kabelek należy podpinać w odpowiednią stronę.

Jeśli zatem, drogi czytelniku, zapragniesz nabyć zewnętrzny napęd SSD, nie musisz 

wybierać spośród produktów Samsunga i SanDisk. Możesz śmiało wybrać Freecom 

mSSD, którego niższa cena w tym przypadku nie idzie oznacza gorszej jakości.

ZDJĘCIA: 
Remek Rychlewski

http://www.freecom.com/product/mssd-256gb-usb-3.0-56314
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MEIZU EP51
MAREK TELECKI

http://twitter.com/mantis30
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Podczas prezentacji
w dniu 7 września br. Apple pokazało bezprzewodowe słuchawki AirPods. Nie będę 

się na ich temat wymądrzał, bo na razie (to jest gdy piszę ten tekst) nie miałem okazji 

ich ani dotknąć, ani wetknąć (w uszy oczywiście) i posłuchać. Wierzę, że zastoso-

wane technologie uzasadniają choć częściowo wysoką cenę, a produkt znajdzie 

zadowolonych użytkowników.

Sam zastanawiałem się
wcześniej nad zakupem słuchawek, których nie będę musiał łączyć żadnym przewo-

dem z komputerem lub telefonem. Dużo jeżdżę autem, spaceruję, biegam i podczas 

tych czynności lubię posłuchać muzyki, porozmawiać ze znajomymi. W przypadku 

rozmów zadanie spełniłaby pojedyncza słuchawka Bluetooth. Jednak prawdziwą 

radość słuchania muzyki, gwarantuje dostarczenie jej do receptorów dźwięku po 

obu stronach głowy. Przyznam szczerze, że fakt użycia komunikacji Bluetooth, jakoś 

mnie od tych wszystkich ustrojstw odpychał i nie zgłębiałem ani oferty rynkowej, 

ani zmieniających się na rynku tendencji. W efekcie drogą przypadku dowiedziałem 

się o słuchawkach EP51 chińskiej (a jakże!) firmy Meizu. Nazwa tej firmy kojarzyła mi 

się zawsze dość pozytywnie — jako marka premium — na tle innych azjatyckich 

producentów. Przychylne opinie i promocyjna cena w jednym z internetowych 

sklepów przekonały mnie do nabycia tego modelu. Zamówienie złożyłem w poło-

wie sierpnia, a towar dostarczono w pierwszym tygodniu września. Mniej więcej 

trzy tygodnie zajęła dostawa z magazynu w Chinach z tranzytem przez… Czechy. 

http://www.meizupolska.pl/meizu-ep-51-sluchawki-dla-aktywnych/
http://meizu.com/en/about.html


112TESTY

Po otworzeniu bąbelkowej koperty moje oczy ujrzały solidne i estetyczne pudełko.

Chwilę później podziwiałem imponującą zawartość. Tak, imponującą. Zaskoczony 

jestem tym, jak porządnie te — przecież niedrogie — słuchawki są konfekcjonowa-

ne. Zobaczcie zresztą sami, choć zdjęcia nie oddadzą pełni pozytywnego wrażenia.

W komplecie otrzymujemy:
 > słuchawki z założonymi gumowymi tipsami (rozmiar L — duże),

 > 3 dodatkowe pary tipsów w rozmiarach S, M i XL (małe, średnie i bardzo duże),

 > zapinane na suwak sztywne etui

 > krótki kabel do ładowania USB — Micro USB,

 > dość powściągliwą, ale wystarczająco informatywną instrukcję obsługi w dwóch 

językach: chińskim oraz angielskim.

Po wyjęciu EP51 przez dłuższą chwilę podziwiałem wyjątkową staranność ich wyko-

nania. O ile wzornictwo nie każdemu może się podobać, a nie tylko logo firmy 

zdradza, że nie mamy tu do czynienia z produktem z jabłuszkiem, to zarówno 

jakość materiałów, jak i spasowanie elementów nie pozostawiają cienia wątpliwości,  

że Meizu postanowiło godnie walczyć o klienta. Najsłabiej prezentuje się kabel 

łączący oba przetworniki, choć tak naprawdę trudno — poza brakiem oplotu czy 

mniejszą, niż by się oczekiwało, sztywnością — mu coś zarzucić. Tak naprawdę 

istotne jest przecież, by zniósł trudy eksploatacji, a o tym przekonam się dopiero po 

dłuższym czasie. Według wskazówek zawartych w instrukcji szybko sparowałem 

„epki” z iPhone’em i przystąpiłem do instalacji w moich kapryśnych uszyskach. 
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Jestem przyzwyczajony do słuchawek dokanałowych, które dość mocno nale-

ży wepchnąć w głąb. Po kilku nieporadnych próbach i uspokojeniu wzrastającej 

irytacji udało mi się odrzucić przyzwyczajenia i osadzić przetworniki zgodnie 

z zamysłem producenta. Dobra wiadomość dla tych, którzy nie przepadają za ciałem 

obcym w kanale usznym oraz całkowitą izolacją od dźwięków otoczenia — tu to 

nie występuje. O dziwo, udało się (dzięki budowie gumowych nakładek, wyposa-

żonych w specyficzne „pętle”) uzyskać wystarczające tłumienie hałasu, tak że nie 

zakłóca odbioru dźwięku, bez nadmiernego zwiększania głośności. A co ważniejsze: 

przetworniki mimo swojej wagi pewnie trzymają się w małżowinach usznych i nie 

wypadają nawet podczas intensywnych ruchów głową. Co prawda, przy dłuższym 

biegu, gdy człowiek się już nieco spoci, co jakiś czas trzeba poprawiać „mocowanie”.

Czas posłuchać, co potrafi ten zestaw słuchawkowy. Na pierwszy ogień poszło Spotify 

i różne utwory od folku do metalu. Kolejne miłe zaskoczenie. Mimo iż trudno uznać 

EP51 za analityczne, grają zadziwiająco dobrze! Dynamicznie — choć bas nie zalewa 

pozostałych pasm. Przestronnie — choć scena nie przeniesie nas do sali koncerto-

wej. Chyba największy niedosyt odczuwa się w tonach wysokich. Oczywiście, gdy 

odtworzyłem utwory w formatach bezstratnych, różnicę było słychać. Reasumując: 

jest przyzwoicie, żeby nie napisać — porządnie. Moim zdaniem wystarczająco 

dobrze, jak na sprzęt o przeznaczeniu do użytku w trakcie prowadzenia aktywno-

ści sportowej. Adekwatnie do ceny. Przesłuchałem sporo różnych słuchawek, wielu 

firm, w szerokim zakresie cenowym, i naprawdę Meizu EP51 zawstydzą niejedną 

droższą konkurencję bez problemu.



114TESTY

Producent „chwali się”,
że zastosował komunikację Bluetooth 4.0 + EDR, a jakość dźwięku poprawia zasto-

sowanie technologii aptX Lossless. O ile przy zachowaniu widoczności urządzeń 

spokojnie można słuchać muzyki na odległość do ~10-12 m, to gdy pojawią się 

ściany lub co gorsza gruby strop, bezpieczny dystans maleje nawet więcej niż 

o połowę. Nie powinno stanowić to problemu podczas aktywności sportowej,  

bo telefon będzie nie dalej niż metr-półtora od słuchawek. Zdarza się jednak,  

że podczas odsłuchu pojawiają się przerwy, „dropy” na zaledwie ułamek sekundy.  

Czasem występują ot tak (prawdopodobnie jako rezultat zakłóceń spowodowanych 

przez urządzenia w otoczeniu) lub podczas wykonywania innych czynności na tele-

fonie. Wciąż używam staruszka — iPhone 5s, może brak mu chwilami mocy.

Dużo większym problemem jest
jakość rozmów. O ile rozmówcę w większości przypadków słychać czysto i wyraź-

nie (pod warunkiem, że nie korzysta z takiego samego zestawu słuchawkowego), 

to nasz głos niestety zdecydowanie w High Definition przesyłany dalej nie jest. 

Prawdopodobnie do transmisji głosu wykorzystywany jest starszy, mniej zaawan-

sowany profil Bluetooth, stosujący dużą kompresję oraz zgodność z telefonami 

wyprodukowanymi w zeszłym stuleciu… Tu duży minus dla EP51. Pogadać można, 

ale najtańsze słuchawki przewodowe wypadną tu lepiej.

http://www.fast-and-wide.com/images/stories/White_papers/apt-x-lossless.pdf
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Skoro jestem przy rozmowach, to nie można pominąć mikrofonu. Jest on nieco 

większy niż w normalnych zestawach słuchawkowych, a wynika to z faktu, że 

zawiera w sobie baterię, która według producenta starcza na około 6 godzin pracy. 

Po dwóch tygodniach testów potwierdzam, że rzeczywiście 5—6 h pracy da się 

spokojnie uzyskać. Natomiast ładowanie do pełna trwa nawet krócej (~ 1,5 h),  

niż deklaruje Meizu. Bardzo przyjemnym dodatkiem jest współpraca z iOS w kwestii 

wyświetlania poziomu naładowania baterii — informacja taka widoczna jest zarów-

no na górnej belce ekranu iUrządzenia, jak i w widgecie BATERIE. Szkoda tylko,  

że wartość aktualizowana jest co 20%. Przy dziesięciu procentach słuchawki zaczynają 

sygnalizować „pipczeniem”, że wkrótce wyzioną ducha i warto rozejrzeć się za źródłem 

energii do ponownego ich naładowania. Mikrofon wyposażony jest w stosunkowo 

ciasne gniazdo Micro USB, trzeba się trochę natrudzić, by wyciągnąć wtyk. Gniazdo 

zabezpiecza się gumową zatyczką — nie lubię takich rozwiązań, bo obawiam się,  

że z czasem ten element się urwie. Trzy przyciski pozwalają na typowe dla słuchawek 

operacje: zwiększanie/zmniejszanie głośności, przełączanie następny/poprzed-

ni utwór, pauza oraz parowanie/włączenie/wyłączenie. Trzeba trochę poobcować 

z mikrofonem, by wyczuć i oswoić się z oporną pracą przycisków. Pozytywne jest 

to, że np. podczas biegania, ten cięższy, wiszący pod prawym uchem element,  
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od 29 $

www.meizusale.com

 + Długi czas pracy na baterii
 + Wysoka jakość wykonania i użytych 

materiałów
 + Estetyczne opakowanie i bogate 

wyposażenie

 − Toporny zintegrowany 
mikrofon

 − Słaba jakość rozmów 
telefonicznych

NAZWA
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nie wpływa znacząco na to, co dzieje się z przewodem łączącym przetworniki, ani 

nie wyciąga słuchawek z uszu. Podobnie jak w przypadku zdecydowanej większości 

słuchawek, daje o sobie znać efekt mikrofonowy oraz głuchy dźwięk przetworników 

przemieszczających się w małżowinach naszych uszu.

Choć zapewne nie są najlepszym produktem dostępnym na rynku, to bardzo udane 

słuchawki i zdecydowanie rozsądny wybór, jeśli kierujemy się kosztami zakupu.

Warto wspomnieć,
że producent zapewnia o  wodoodporności EP51 — myślę jednak, że chodzi  

tu o możliwość eksploatacji przy opadach lekkiego deszczu, a nie podczas nurkowania 

w basenie… Miłym i przydatnym drobiazgiem jest fakt, że obudowy przetworników 

są magnetyczne, więc gdy nie słuchamy muzyki, mogą bezpiecznie czekać na swój 

czas, złączone ze sobą pod naszą szyją. Parowanie i współpraca z komputerem 

(MacBook Pro) nie sprawia również żadnych problemów.

Specyfikacja Meizu EP51:
 > przetworniki dynamiczne o średnicy 8,6 mm

 > częstotliwość: 20 Hz ~ 20 kHz

 > Bluetooth 4.0 + EDR, aptX Lossless (protokoły: A2DP, AVRCP, HFP)

 > impedancja: 16 Ω,

 > czułość: 88 dB,

 > czułość mikrofonu: -42 dB

 > maksymalna moc: 10 mW

 > wymiary: 16 x 23 x 25 mm

 > waga: 15,3 g

 > złącze: Micro USB

 > czas pracy (muzyka/rozmowy/czuwanie): 6 h/6 h/400 h

 > czas ładowania: < 2 h

 > czip Bluetooth: CSR8645

 > pojemność baterii: 60 mAh

 > długość kabla: 55 cm

http://meizusale.com/meizu/EP51.html
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ZIZO BOLT COVER
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Mogliście zauważyć, że zazwyczaj lubię zbroić swoje iPhone’y w dość pancerne 

etui. Ostatnio jednak używałem bardziej delikatnego etui z drewna, które spisywa-

ło się dobrze, odpowiadało mi wyglądem i funkcjonalnością. Nie zmienia to faktu, 

że bardzo się ucieszyłem, gdy tuż przed poznańskim Bike Challenge dostałem  

do testowania ZIZO Bolt Cover.

Ucieszyłem się, ponieważ czekała mnie wyprawa pociągiem, 115 km szybkiej jazdy 

i powrót rowerem z Poznania, co opisałem na blogu Mój Mac „Škoda Poznań Bike 
Challenge, czyli od stresu do sukcesu”. Etui spisało się bardzo dobrze i może to ono przy-

niosło mi szczęście, o czym mogliście przeczytać.

Rzeczywiście pancerne
Choć konstrukcja jest bardzo wytrzymała i spełnia normę MIL-STD-810G (cokolwiek 

to znaczy), to jednocześnie w porównaniu z np. Otterbox Defender, której używałem 

dość długo, wydaje się wręcz subtelna.

Ważnym elementem jest dołączony do ZIZO Bolt Cover klips „na pasek”. Pozwala on 

nosić bezpiecznie iPhone, a nawet z nim biegać. Nie przeszkadza również podczas 

jazdy rowerem pod warunkiem przesunięcia go na bok (na biodro). Zaczep daje się 

obracać o 360°, tak że możemy dowolnie wybrać pozycję, w jakiej iPhone ma się 

znajdować względem „paska”. Klips dobrze się trzyma, również gdy jest zaczepiony 

o spodnie czy inny materiał bez paska. Dodatkowo dostajemy smyczkę, którą można 

zaczepić do specjalnego uchwytu w etui.

https://mojmac.pl/2016/09/16/skoda-poznan-bike-challenge-2016/
https://mojmac.pl/2016/09/16/skoda-poznan-bike-challenge-2016/
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Kolejnym dodatkiem do zestawu ZIZO Bolt Cover jest hartowane szkło ochronne 

o twardości wynoszącej 9H. Zizo Lightning Shield zapewnia pełną przeźroczystość 

i praktycznie zerowe zniekształcenia. Nie jest może najcieńsze (0,33 mm), ale pozwala 

na szybką instalację oraz zapobiega śladom palców na ekranie i dobrze go chroni.

Konstrukcja etui
jest dwuelementowa. Warstwę wewnętrzną stanowi elastyczne tworzywo lekko 

przypominające silikon, ale o mniej „gumowatej” powierzchni. Na zewnątrz zastoso-

wano polikarbon. Podczas „ubierania” iPhone’a najpierw zakładamy cześć bardziej 

elastyczną, a dopiero potem umieszczamy ją z iPhone’em w zewnętrznej.

Z tyłu obudowy mamy miłą niespodziankę, jest nią chowana nóżka pozwalająca 

podeprzeć iPhone w pozycji poziomej, bardzo wygodnej do oglądania np. filmów.

Całość jest ładnie wykonana, choć spodziewałem się bardziej przyczepnej powierzch-

ni, to ZIZO Bolt Cover jest miłe w dotyku i zapewnia pewny uchwyt (również dzięki 

wyżłobieniom). Dziura „na logo” pozwala łatwo zlokalizować górę iPhone’a podczas 

wyjmowania z kieszeni. Przyciski głośności i usypiania są zakryte, ale działają pewnie. 

Reszta portów jest odkryta. Całość nie zapewnia większej ochrony przed wodą niż 

ta, którą posiada sam iPhone, ale nie musimy się martwić, gdy telefon wyleci nam 

z ręki nawet ze sporej wysokości.
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WITRYNA

CE
CH

YZIZO Bolt Cover

149,00 zł

www.b2trade.eu

 + Niewielkie wymiary
 + Bardzo pewny klips
 + Nóżka (podpórka)
 + Dołączone szkło chroniące ekran
 + Uchwyt do zaczepienia smyczek

 − Praktycznie brak 
możliwości używania 
lampy błyskowej

NAZWA

CENA

OCENA

Niestety etui
ma jedną, ale dość poważną wadę (zwłaszcza jasna wersja kolorystyczna). Nie daje 

się robić w nim zdjęć z użyciem lampy błyskowej. Otwory na obiektyw i lampę 

zostały zrobione tak, że jej błysk oślepia aparat! Jest to trochę mniej widoczne 

w ciemnej wersji kolorystycznej obudowy (blask nie przebija się tak przez tworzy-

wo), ale jasna praktycznie uniemożliwia używanie lampy. Udało mi się to trochę 

zniwelować, umieszczając dodatkową osłonkę z folii aluminiowej, ale nie każdemu 

chce się bawić w takie majsterkowanie. Na szczęście wyjątkowo rzadko używam 

lampy błyskowej, więc ta wada nie niweluje innych zalet tego etui.

https://www.b2btrade.eu/ItemsCatalog/Details/8099
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BEOPLAY H5
REMEK RYCHLEWSKI 

http://twitter.com/rzog
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Na zakup słuchawek BeoPlay H5 zdecydowałem się właściwie natychmiast, gdy tylko 

usłyszałem o ich istnieniu. Było nie było, stoi za nimi Bang & Olufsen, więc liczyłem 

na bezkompromisową konstrukcję, mogącą zaoferować najwyższą możliwą jakość 

dźwięku w tej klasie. Miałem dość duże doświadczenie z konstrukcjami opartymi na 

łączności Bluetooth, jednak żadna z nich nie oferowała mi jakości, przy której zdecy-

dowałbym się delektować muzyką. Najwięcej czasu spędziłem ze słuchawkami 

Plantonics BACKBEAT GO 2 i do nich pozwolę sobie porównać H5. Oczywiście, znajdują 

się one na kompletnie innej półce zarówno pod względem ceny, jak i jakości ale na 

te właśnie słuchawki się zdecydowałem wcześniej i używałem ich codziennie przez 

ponad rok do słuchania książek audio i podcastów.

Wyjmujemy z pudełka
Jak przystało na produkt premium, pierwsze wrażenie było jak najbardziej pozy-

tywne. Eleganckie, funkcjonalne opakowanie świadczy o dobrym zainwestowaniu 

pieniędzy. Po odbiór słuchawek w dniu polskiej premiery udałem się na rowerze, 

ponieważ od razu chciałem je przetestować w warunkach, w jakich najczęściej będą 

używane. Szybko dobrałem pasujące do moich uszu gumki. Producent zapewnia 

oczywiście kilka rozmiarów i materiałów, więc tu nie było najmniejszego problemu. 

Parowanie przebiegło bez problemu, nawet bez zapoznawania się z instrukcją.

http://www.plantronics.com/us/product/backbeat-go-2
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Pierwszy kontakt z muzyką
Aby wykorzystać możliwości słuchawek warto zaopatrzyć się aplikację do kontro-

li urządzeń BeoPlay. Ku mojemu zaskoczeniu momentalnie zostałem poproszony 

o upgrade firmware słuchawek. W tym momencie wiedziałem, że dobrze trafiłem. 

Nawet jako rasowy geek nigdy nie słyszałem wcześniej o takiej możliwości i było 

to dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Niestety, podniesienie firmware podczas 

odtwarzania muzyki okazało się bardzo karkołomnym zajęciem, ponieważ system 

twierdził, że potrzebuje na to ponad 2 godziny. Zatem postanowiłem zostawić to na 

później i uzbrojony w nowe słuchawki postanowiłem sprawdzić, jak radzą sobie 

z ulubioną muzyką. Jest dobrze, nawet bardzo dobrze. Ale o tym później, ponieważ 

przebijanie się przez miejską dżunglę nie pozwala w pełni docenić szczegółów, jakie 

oferują nawet najlepsze słuchawki.

Kłopoty w raju
Niestety podczas jazdy słuchawki kilka razy wypadały mi z uszu. Oczywiście zapi-

sałem to na karb źle dobranych gumek, jednak niestety problem leży gdzie indziej. 

Słuchawki są połączone dość grubym i bardzo eleganckim, trwałym przewodem 

w tekstylnym oplocie. Posiadają też na końcówkach magnesy, które pozwalają szyb-

ko złączyć ze sobą słuchawki kiedy kończymy słuchanie. Wpływa to niestety na ich 

wagę i łatwość zaczepiania o ubranie. Moje poprzednie słuchawki firmy Plantonics 

były bez takich bajerów, za to miały dodatkowo wkładkę silikonową opierającą się 

o wewnętrzną część małżowiny usznej, co stanowiło dodatkowy punkt podparcia.

Koniec końców zdecydowałem się na największe wkładki do BeoPlay i problem 

może nie ustał, ale przestał być, aż tak naglący, jak mi się to wcześniej wydawało.

https://itunes.apple.com/pl/app/beoplay/id1072353091?mt=8
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Ładowanie
Słuchawki ładuje się przez bardzo gustowną ładowarkę w kształcie matowego 

sześcianu wyprofilowanego do kształtu słuchawek. Łączą się one z nim również 

magnetycznie. Wygląda to naprawdę pięknie w porównaniu z konkurencją, która 

zazwyczaj umieszcza gdzieś w słuchawkach port micro USB. Słuchawki ładują się 

niestety dość wolno. Nie ma mowy o ich odłożeniu na parę minut i cieszeniu się 

kolejną godziną muzyki. Co gorsza, nie ma mowy, aby dało się je naładować w pleca-

ku po podpięciu do PowerBanku. Na bank się odczepią! Specyfika mojej pracy, 

w której dość często muszę się przemieszczać po kilku lokalizacjach w Warszawie, 

pozwala mi poświęcić czas przejazdów na słuchanie. Pisząc ten artykuł, odkry-

łem, że pojawiła się możliwość dokupienia dodatkowej ładowarki za 179 zł. Muszę 

taką dokupić, abym nie musiał codziennie jej odpinać. Jedną będę miał przy sobie 

w torbie, a drugą zamontuję na stałe w domu.

Słuchawki działają prawie tak jak podaje producent — do 5 godzin. W praktyce jest 

to raczej 4—4,5 godziny, ale Bluetooth to radio, a w dużym mieście radio napotyka na 

swojej drodze dużo problemów z zakłóceniami, więc nie mam zamiaru się czepiać 

w tym aspekcie. Producent nie oferuje jednak tak naprawdę sensownej możliwości 

ładowania w drodze. Idealnym rozwiązaniem byłoby oczywiście to zaproponowane 

przez Apple w AirPods, ale znana mi z Plantonics mała saszetka z bateryjką, którą 

dołącza ten producent, doskonale by również zdała egzamin.
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Na minus należy też zaliczyć formę powiadamiania o kończącej się baterii w słuchaw-

kach. BACKBEAT GO 2 zawierał nagranie (anglojęzyczna lektorka) kilku fraz 

informujących o stanie baterii i połączenia Bluetooth. B&O zdecydowało się na serię 

pisków zrozumiałych bardziej dla astrodroida R2D2 niż dla człowieka. Co gorsza, 

informacja o kończącej się baterii zmniejsza głośność słuchawek do połowy. Przestaje 

działać wtedy również sterowanie głośnością z telefonu i z pilota na kablu słuchawek. 

Aby to odblokować, trzeba uruchomić aplikację producenta. Jest to ewidentny błąd 

w firmware słuchawek, jednak do 2 miesięcy użytkowania i pierwszym zestawie 

poprawek producent nie przygotował rozwiązania tego problemu.

Jakość dźwięku
Tak jak wspominałem wcześniej, tu jestem niemal zupełnie zadowolmy. Nie miałem 

jeszcze nigdy słuchawek Bluetooth grających tak dobrze! Jeśli musiałbym się do 

czegoś przyczepić, to pewne braki odczuwam jedynie w niższych partiach sceny. 

Wszystkie dźwięki są wyraźne, czyste i dobrze odseparowane. Wrażenia słucho-

we w swojej naturze tak jak smak są bardzo subiektywne ale według mnie małe 

H5 grają lepiej niż Bowers & Wilkins P5, choć nie tak dobrze jak Sennheiser HD 

380 PRO. Jak mawiają wszyscy moi znajomi lepiej znający się na muzyce, słucha-

wek należy posłuchać, aby je należycie ocenić. Powiem jednak szczerze, że jakość 

dźwięku obok wyglądu to zdecydowanie najsilniejsze strony wszystkich znanych 

mi produktów BeoPlay.
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WITRYNA

CE
CH

YBeoPlay H5

999 zł

www.beoplay.com

 + Bardzo dobra jakość dźwięku
 + Wygodna aplikacja
 + Dobre słuchawki do wędrówki po mieście
 + Wzornictwo i wykonanie na najwyż-

szym poziomie

 − Mało przejrzyste komu-
nikaty dźwiękowe

 − Zmniejszanie głośności 
przy końcu pojemności 
baterii

NAZWA

CENA

OCENA

Aplikacja
Jak już wspomniałem, funkcjami H5 możemy sterować z poziomu aplikacji na 

telefonie. Posiada ona również obsługę Apple Watch, próżno natomiast szukać 

wsparcia dla ekranów iPadów. Aplikacja pozwala dostosować parametry dźwię-

ku do własnych potrzeb. Nie znajdziemy tam jednak klasycznego equalizera czy 

nawet podbicia tonów niskich i wysokich. Zamiast tego ekran podzielony na cztery 

części, gdzie możemy zdecydować, czy dźwięk ma być cieplejszy bądź jaśniejszy 

oraz zrelaksowany lub podekscytowany. Na pierwszy rzut oka wydaje się to mało 

intuicyjne rozwiązanie, jednak szybko można się do tego przyzwyczaić, a dodatko-

wo zapisane profile ułatwiają zrozumienie intencji producenta.

Podsumowanie
Nie zrozumcie mnie źle. BeoPlay H5 to są bardzo dobre słuchawki. Oceniałem je 

jednak od początku przez pryzmat ich niemałej ceny. W niniejszym artykule stara-

łem się wypunktować wszystkie ich słabości. Grają bardzo dobrze, są wykonane 

pięknie, prezentują się elegancko, ale nie nadają się do uprawiania sportu, a z ich 

urodą nie idzie niestety w parze funkcjonalność. Mimo to są to ciągle słuchawki, 

których używam na co dzień i nie planuję ich zmiany.

ZDJĘCIA: 
BeoPlay str. 121
Remek Rychlewski

http://www.beoplay.com/products/beoplayh5
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http://dobryslownik.pl
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QNAP  
I AIRPLAY CZ. X
JAROMIR KOPP
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Możliwości multimedialne NAS QNAP były już przedstawiane wielokrotnie. Jednak 

dlatego, że są tak duże i rozbudowane, temat nie został wyczerpany i zapewne ten 

artykuł również go nie wyczerpie.

Jak się domyślam, wielu z Was zakosztowało już dobrodziejstw bezprzewodowego 

odtwarzania muzyki z urządzeń Apple za pomocą AirPlay. Jest to bardzo wygodne 

i niezawodne, a odbiorcami strumieni multimedialnych nie muszą być tylko urzą-

dzenia z jabłkiem. W ofertach wielu producentów sprzętów grających i wideo są 

„klienci” AirPlay.

Nawet z bardzo starych urządzeń Apple jak np. iPad 1 można wysyłać obraz i dźwięk 

po AirPlay do na przykład Apple TV, jednak jeżeli mamy serwer dyskowy (NAS),  

to zazwyczaj większość plików multimedialnych przechowujemy na nim. Komputer, 

iPad czy iPhone w takiej sytuacji jest zbędnym pośrednikiem przy strumieniowaniu. 

Dane muszą być odczytywane z QNAP, a potem wysyłane do odtwarzacza AirPlay. 

Na szczęście można prościej.

Większość modeli dysków sieciowych QNAP została wyposażonych w obsługę 

AirPlay, dzięki czemu, jeżeli materiały przeznaczone do strumieniowania trzyma-

my na QNAP lub QNAP ma do nich dostęp przez sieć, to ich odtwarzanie na Apple TV  
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lub innym sprzęcie zgodnym z AirPlay odbędzie się bez zbędnych pośredników. 

Jednak nie zawsze w systemie QNAP znajdują się odpowiednie dodatki. Jeżeli 

w aplikacji Qfiles (mobilna) lub File Station (webowa) pod ikonką „strumieniowania” 

(prostokąt z promieniami na dole) nie pojawia się dostępne w sieci lokalnej urządze-

nie AirPlay, to znak, że musimy zainstalować odpowiedni dodatek. Oprogramowanie 

QNAP może samo zaproponować nam jego pobranie lub znajdziemy je w Application 

Center pod nazwą: „Media Streaming add-on”. Po jego instalacji możemy już bez 

przeszkód wysyłać obraz i dźwięk wprost z QNAP.

Dostęp do funkcji strumieniowania mamy między innymi z webowych aplika-

cji File Station, Video Station, Photo Station, Music Station oraz z mobilnej Qfile.  

Aby wysłać strumień do odbiornika AirPlay, zazwyczaj wystarczy zaznaczyć wybrane 

pliki i wybrać z menu dostępnego pod ikonką strumieniowania właściwe urządzenie 

(np. Apple TV). Można to zrobić również już podczas odtwarzania.

Dużą zaletą pominięcia pośredników w przesyłaniu mediów jest możliwość zamknię-

cia aplikacji. Po włączeniu odtwarzania np. filmu możemy wyjść z programu, którym 

uruchomiliśmy strumieniowanie. Jest to o tyle wygodne, że wieloma aspektami odtwa-

rzania możemy sterować wprost z odtwarzacza AirPlay, czyli w moim przypadku 

z Apple TV. Można wstrzymać odtwarzanie, przeskakiwać i przewijać w zwiększo-

nym tempie. W razie potrzeby jakichś większych zabiegów z odtwarzanym plikiem 
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można ponownie uruchomić aplikację i wejść w odtwarzacz przez ikonkę strumie-

niowania i opcję „sprawdź stan…”.

To nie wszystkie  
supermoce, 
jakie oferuje QNAP przy współpracy z AirPlay. Wyjątkowo przydatna jest funk-

cja transkodowania „w  locie”. Dzięki niej bez problemu obejrzymy na Apple 

TV czy innym urządzeniu zgodnym z  AirPlay filmy zapisane tak egzotycz-

nych (dla Apple Usera) formatach jak rmvb, wmv itp. Dzięki transkodowaniu już  

po krótkiej chwili od wciśnięcia „Play” film, który nawet przy odtwarzaniu na 

komputerze z macOS wymagałby dodatkowego oprogramowania, jest wyświetlany 

na Apple TV.

Na koniec wspomnę, że QNAP wspiera w podobny sposób również DLNA. Miłego 

oglądania!
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MAC OS SERVER CZ. 2 
— INSTALACJA
REMEK RYCHLEWSKI 

http://twitter.com/rzog
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Tytułem wprowadzenia
Na wstępie muszę się wytłumaczyć z artykułu w ubiegłym miesiącu. Traktował o on 

dość ogólnikowo o serwerach Apple i skupiał się raczej na historii. Było to bardziej 

wprowadzenie i próba przekonania Ci, Drogi Czytelniku, w czym osobny serwer 

może być lepszym rozwiązaniem niż popularny NAS. Ten przydługi wstęp do tego 

cyklu artykułów spowodowany był tym, że macOS Sierra nie był jeszcze dostęp-

ny oficjalnie, a ja chciałem rozpocząć cykl do najnowszej wersji systemu. Ale jako  

że już możemy go swobodnie pobrać, możemy rozpocząć faktyczną instalację.

Przygotowujemy komputer
Tak jak wspomniałem w poprzednim artykule, najlepiej według mnie zainstalować 

na maszynie przeznaczonej do roli serwera maszynie system od nowa na czysto. 

Po instalacji warto dokonać kilku drobnych zmian w ustawieniu komputera. W tym 

celu przechodzimy do „Preferencji Systemowych” i w zakładce “Ochrona i prywat-

ność” włączmy zaporę sieciową.

Następnie cofamy się i w sekcji „Oszczędzanie energii” wyłączmy Usypianie kompu-

tera. Serwer powinien działać zawsze, taka jest jego natura. Możemy za to śmiało 

wyłączać nieużywane dyski twarde. Zaoszczędzi to energię, a w razie potrzeby system 
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wybudzi uśpiony napęd. Możemy również zmniejszyć czas, po którym system wyłą-

cza monitor. Jeśli nie zmierzamy go podłączać, nie warto się tym przejmować. Jeśli 

natomiast nasz serwer ma być dodatkowo centrum multimedialnym i zamierzamy 

podpiąć go do telewizora, powinniśmy znacznie zwiększyć również ten parametr.

W kolejnym kroku konfigurujemy ustawiania sieci. Jeśli to tylko możliwe, polecam 

użycie interfejsu kablowego. Jeśli Wasza maszyna posiada również WiFi, osobiście 

polecałbym wyłączenie tego interfejsu. Ustawiamy stały adres IP z naszej podsieci 

poza obszarem przydzielonym przez DHCP routera. Ustawiamy maskę i adres route-

ra zgodnie z ustawieniami naszej sieci lokalnej.

Następnie klikamy w [Zaawansowane] i w zakładce DNS wybieramy system nazw 

domenowych którego chcemy używać w naszej sieci. Zwykle będzie on podany 

przez providera, będzie to lokalny adres routera, zawsze też możemy skorzystać 

z serwerów Google 8.8.8.8 i 8.8.4.4 lub OpenDNS 208.67.222.222, 208.67.220.220, 

208.67.222.220 i 208.67.220.222. Na końcu akceptujemy wprowadzone zmiany 

i cofamy się do „Preferencji Systemowych”. W tym momencie warto uruchomić 

przeglądarkę i sprawdzić, czy wprowadzone przez nas zmiany nie spowodowały 

odcięcia od internetu. Jeśli tak się stało, musimy naprawić swój błąd nim przejdzie-

my do dalszej części.
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W Sekcji „Udostępnianie” polecam zmienić nazwę komputera. Powinna być ona 

oczywiście unikalna w Waszej sieci, najlepiej również krótka, intuicyjna i łatwa do 

zapamiętania. W tym samym miejscu możemy również zezwolić na zdalny dostęp 

do naszego serwera. Przyda się to, jeśli będziemy chcieli później wprowadzać zmia-

ny bez fizycznego z nim kontaktu.

Pobieramy macOS Server 
z Mac App Store
To nie powinno być trudne. Wydawanie pieniędzy nigdy takie niestety nie jest. Koszt 

fanaberii posiadania własnego serwera nie jest duży i wynosi 19,99 euro. Pobieramy 

aplikację macOS Server jak każdą inną. Następnie kiedy zakończymy pobieranie, 

warto ją umieścić w doku, ponieważ będziemy do niej przynajmniej na początku 

często zaglądać.

Podczas pierwszego uruchomienia przywita nas ekran faktycznej instalacji usług 

sieciowych, które oferuje mscOS Server. Jest to klasyczny proces instalacji, który 

należy przeklikać.

Wnikliwy czytelnik na pewno zauważy, że serwer nie jest niestety spolszczony.  

Ma to jednak również swoje zalety, bo łatwiej wyszukać informacje o ewentualnych 
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problemach, ale znów głównie po angielsku. Instalator poprosi nas o podanie hasła 

administratora. Po paru lub kilkunastu minutach w zależności od posiadanego sprzę-

tu przywita nas ekran konfiguracji serwera. Po prawej stronie znajdziemy listę usług, 

które oferuje ten zbiór oprogramowania. Będziemy się w nią zagłębiać w kolejnych 

odcinkach.

Na stronie głównej widzimy natomiast:

 > Host name — Nazwa serwera, którą wcześniej ustaliliśmy wraz z domeną, w tym 

przypadku.local, ponieważ nie instalowaliśmy jeszcze konkretnej domeny.

 > Computer name — Nazwa w sieci lokalnej.

 > Internet: Adres zewnętrzny naszego routera.

Poniżej znajdują się informacje o tym, jak długo nasz serwer jest uruchomiony, 

w jakiej jest wersji oraz adresy IP interfejsów sieciowych.

I to tylko tyle. W tym momencie nasz serwer nie robi dokładnie nic.
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Wisienka na torcie
Początkowo planowałem na tym zakończyć, ale dość kiepskim pomysłem było by 

zostawić Cię z serwerem, który nie robi dokładnie nic. Zatem postanowiłem opisać 

skomplikowaną procedurę instalacji jednego z bardziej użytecznych serwisów.  

Czyli „Caching Server”. Jest to usługa wprowadzona w OS X 10.8 Mountain Lion Server 

i służy do buforowania pobieranych z AppStore i Mac AppStore plików. W kolejnych 

wersjach została rozbudowana o funkcję magazynowania również plików z iTunes, 

iBooks, poprawek oprogramowania dla wszystkich urządzeń Apple, a nawet danych 

iCloud. To ostatnie powinno znacznie przyśpieszyć synchronizację plików pomię-

dzy urządzeniami w naszej sieci domowej.

Przed samą konfiguracją wypadałoby wyjaśnić, czym jest buforowanie, o którym 

się rozpisałem wyżej. Jest to funkcja pozwalająca nam zaoszczędzić czas i zuży-

cie naszego łącza internetowego. Plik pobrany przez pierwsze urządzenie ląduje 

w buforze i każde jego kolejne pobranie odbywa się już lokalnie. Bez sięgania do 

niego w otchłań internetu. Usługa taka będzie doskonałym uzupełnieniem łącza 

internetowego z ograniczeniem ilości przesyłanych danych, a dla każdego innego 

ograniczy jego użycie i przyśpieszy pobieranie danych.

Na powyższej stronie możemy skonfigurować wszystkie funkcje naszego serwera.

 > Status — Informacja o stanie, w jakim jest nasz serwis.

 > Permissions — Informacje, dla jakich podsieci IP nasz serwer ma świadczyć 

usługi. W 95% zastosowań nie trzeba tego zmieniać. Opcja dotyczy większych 

instalacji sieciowych.

 > Peering Permissions — Caching Server może współpracować ze swoimi braćmi 

w większej sieci, tworząc konfiguracje kaskadowe. Tym również nie musimy się 

w ogóle martwić.
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 > iCloud Data — Zaznaczając to pole, zgadzamy się, aby buforowane były dane 

z iCloud. Warto wspomnieć, że nie ma to wpływu na zmniejszenie bezpieczeń-

stwa. Zapisane na serwerze dane są silnie zaszyfrowane, dokładnie w taki sam 

sposób, jak są zapisane na serwerach Apple, więc nie mamy do nich bezpośred-

niego dostępu.

 > Cache Location — To bardzo ważna funkcja, jeśli Wasz serwer posiada więcej niż 

jeden dysk sieciowy; koniecznie przestawcie, aby bufor znajdował się na innym 

nośniku. Można śmiało do tego użyć zewnętrznego dysku na USB czy innym 

interfejsie. W tym miejscu nie jest ważna szybkość, ale pojemność.

 > Cache Size — Rozmiar, jaki może zająć bufor. Jeśli nie decydujesz się, aby poświę-

cić na to całą powietrznię jakiegoś dysku (byle nie systemowego), możesz zostawić 

ustawioną opcję bez limitu. W innym przypadku warto zmniejszyć ilość danych. 

W dobrym guście jest ustawienie jej samemu na nieco poniżej maksymalnej 

pojemności. Nie musisz się natomiast martwić, co się stanie, jeśli ilość danych 

przekroczy wielkość bufora. Najstarsze i najrzadziej używane będą usunięte, 

aby zwolnić miejsce.

 > Cache Used — ilość użytego bufora. Poniżej będziesz mógł zobaczyć na koloro-

wym wykresie podobnym do tego z iTunes, które dane zajmują miejsce na dysku.

 > Reset — Czyści całą zawartość bufora. Nie warto tego robić, chyba że nasz serwis 

przestanie działać.

To aż tyle i tylko tyle opcji. Nie pozostaje zatem nic innego jak przełączyć włącznik 

znajdujący się w prawym górnym roku na pozycję [ON]. Tak naprawdę większości 

ustawień poza miejscem bufora nie musimy nawet ruszać.

Teraz, kiedy serwis już działa, musimy zająć się konfiguracją klientów, aby mogły 

korzystać z dobrodziejstw naszej usługi buforującej. Przejdź zatem do dowolnego 

urządzenia i pobierz aktualizację aplikacji. Tak właśnie! Nic nie trzeba konfigurować, 

a poniższa czynność ma jedynie utwierdzić Cię w przekonaniu, że usługa działa. 

Jeśli chcesz mieć pewność, że serwer buforujący będzie rozpoznany w systemie 

klienta, uruchom ponownie swoje urządzenie. Nie jest to wymagane, jest to jedynie 

metoda wymuszająca pobranie właściwej konfiguracji natychmiast.

Co dalej?
Powyżej opisałem tylko jedną, moim zdaniem najciekawszą i jedyną w swoim rodzaju 

usługę. Żaden NAS nie posiada takiej funkcji! W kolejnych artykułach będę opisy-

wał inne serwisy, które możesz wdrożyć w sieci domowej, firmowej czy szkolnej 

za pomocą macOS Server. W tym miejscu zapraszam Cię do współpracy i pomocy.  

Jeśli masz jakieś pytania, problemy, sugestie lub nie możesz doczekać się opisu 

jakiejś usługi, proszę, łap mnie śmiało na Twitterze. macOS Server jest naprawdę 

prosty w obsłudze i nie wymaga zatrudnienia informatyka.
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