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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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Prowadzenie własnej firmy to ogromne wyzwanie. Stawiamy czoła organizacji pracy, 

przedzieramy się przez stosy papierkowych czynności, szukamy sposobu, aby nasi 

klienci byli zadowoleni. Pozwólmy sobie na odrobinę komfortu i przyjemności. 

Spróbujmy w tym ferworze kierowania biznesem oddać go pod skrzydła platformy 

Apple. Gdzieś w naszych głowach może drzemać przekonanie, że Windows to system 

dla rozwiązań biznesowych. Czy jest to kwestia przyzwyczajenia, a może obawy, 

że pod macOS nie znajdziemy odpowiednich narzędzi? W listopadowym wydaniu 

będziemy chcieli przełamać ten stereotyp i zachęcimy Was do podjęcia próby przej-

ścia na Maca w swoich działaniach biznesowych.

Nie zapominamy również o zbliżających się świętach i magii prezentów. Aby dać 

Wam odpowiednią ilość czasu na przemyślenia o upominkach przygotowaliśmy 

Prezentownik. Wierzymy, że będzie Was inspirował i pomoże sprawić najbliższym 

idealną niespodziankę.

Prowadzenie własnej firmy 
to ogromne wyzwanie

Życzę przyjemnej lektury
Przemysław Marczyński
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MICHAŁ KORALEWSKI

ŚWIATY RÓWNOLEGŁE
Jesienna aura znakomicie wpasowała się w temat warsztatów fotografii mobilnej, 

którym patronowaliśmy przed kilkoma tygodniami. Fotografując odbicia w kałużach, 

często można spojrzeć na miasto z zupełnie innej perspektywy i ponownie odkryć 

jego piękno. Zdjęcie wykonane iPhone’em SE z pomocą aplikacji SKRWT i MuseCam.

https://twitter.com/m_koralewski
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CZYNNIKI PIERWSZE
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Przez kilka poprzednich wydań 
magazynu „Mój Mac” prowadziliśmy poradnik o tym, jak robić zdjęcia za pomocą 

smartfona. Uczyliśmy Was kadrowania, wyszukiwania ciekawych fotograficznie 

tematów i mobilnej edycji. Przedstawiliśmy najważniejsze zasady kompozycji 

i najlepsze aplikacje fotograficzne. Teraz chcemy zaproponować Wam coś zupeł-

nie innego.

Powszechnie wiadomo, 
że najlepiej uczyć się na konkretnych przykładach, przyglądając się wybranym 

fotografiom, zwracając uwagę na ich szczegóły, analizując błędy i poznając sposoby 

ich wyeliminowania. Jeszcze lepiej, jeśli tymi konkretnymi przykładami są Wasze 

własne zdjęcia! 

Czy chcielibyście sprawdzić  
swoje umiejętności fotograficzne 
i poddać swoje zdjęcia analizie, wykonanej przez Michała Koralewskiego, naszego 

eksperta od fotografii mobilnej? W takim razie prześlijcie własne wybrane zdjęcie 

wykonane smartfonem na adres czynnikipierwsze@mojmacmagazyn.pl, a my weźmiemy 

je na warsztat, poddamy szczegółowej analizie i rozłożymy na czynniki pierwsze. 

Dowiecie się
jakie są mocne strony wybranej przez Was fotografii, czym zaskoczyła i czym zwró-

ciła na siebie uwagę naszego eksperta. Poznacie jego opinię na temat zastosowanych 

zasad kompozycji, przekazu zdjęcia i wykonanej edycji. Z pewnością nie zabraknie 

także wskazówek i sugestii na przyszłość!  

Szukajcie „Czynników pierwszych” już w kolejnym wydaniu magazynu „Mój Mac”!

Wymagania:
 > jedno zdjęcie wykonane smartfonem

 > plik jpg

 > minimalna długość krótszego boku zdjęcia: 1200 pikseli

 > w mailu napisz tytuł zdjęcia

Jeśli Twoje zdjęcie zostanie wybrane do analizy i publikacji na łamach 
magazynu „Mój Mac”, odezwiemy się do Ciebie!

mailto:czynnikipierwsze%40mojmacmagazyn.pl?subject=Zg%C5%82oszenie
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Nowości od Apple

Nowy
MacBook Pro
Plotki się jednak sprawdziły. W czwartek 

27 października ujrzeliśmy nowe kompu-

tery MacBook Pro z wyświetlaczami OLED 

zastępującymi rząd klawiszy funkcyjnych. 

Pominę liczby, które mówią o tym, że nowe 

urządzenia są cieńsze, lżejsze i  szybsze,  

bo jak mogłoby być inaczej. Nowe kompute-

ry zostały wyposażone w 4 porty Thunderbolt 

3 z  obsługą USB-C. Niestety złącze MagSafe 

odeszło, ale do ładowania możemy wykorzy-

stać dowolny z dostępnych portów. Klawiatura 

w nowych komputerach przypomina tą zastoso-

waną w 12-calowym MacBooku, więc jest to układ 

motylkowy, ale drugiej generacji. Gładzik jest 

dwa razy większy niż w poprzednich odsłonach 

i obsługuje technologię Force Touch. Wisienką 

na torcie jest oczywiście Touch Bar. Obsługuje 

on 10-punktowy multitouch, jak również i gesty. 

Zawartość wyświetlana na tym ekranie zależna 

jest od aplikacji, z której w danym momencie 

korzystamy. Oczywiście jest on konfigurowalny, 

więc jeśli któraś z opcji jest nam nieprzydat-

na, możemy ją zastąpić tą właściwą dla nas. 

Nie możemy również zapominać o obecności 

Touch ID. Znajduje się on po prawej stronie na 

wyświetlaczu OLED i pozwoli nam na szybkie odblokowanie komputera i zmianę 

użytkownika, jak również, a może nawet przede wszystkim, na dokonywanie płat-

ności za pomocą Apple Pay (ale to chyba nie w Polsce…). Za działanie Touch Bar 

i Touch ID jest odpowiedzialny specjalny procesor nazwany Apple T1. Najbardziej 

mi żal tego, że logo na klapie nie będzie już świeciło w ciemności…

Oprócz nowości sprzętowych Apple zaprezentowało aplikację o wymownej nazwie 

— TV. Jest głównie przeznaczona dla Apple TV, ale zawita także na iPady i iPhone’y. 

Aplikacja łączy się z innymi zainstalowanymi na naszym urządzeniu i pozwala na 

szybkie odnalezienie i odtworzenie treści. Niestety, ale te nowości będą dostępne 

tymczasem tylko na ziemi odkrytej przez Kolumba.
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Oryginalne podróbki
Zerknijcie na swoje ładowarki, kable i inne rzeczy, gdyż Apple podejmuje kroki,  

by ukrócić handel „oryginalnymi” akcesoriami. Sprawa nabrała rozgłosu, gdy 

firma z Cupertino złożyła pozew w sądzie w Kalifornii przeciwko Mobile Star LLC  

za naruszenie znaków towarowych i praw autorskich. Sprawa stanęła na ostrzu 

noża, ponieważ Mobile Star sprzedawało produkty przeznaczone dla sprzętów z logo 

nadgryzionego jabłka, oczywiście jako oryginalne. I to wszystko za pośrednictwem  

serwisu Amazon. Apple ogłosiło, że kupuje od czasu do czasu przeróżne rzeczy 

na przeróżnych serwisach i poddaje je odpowiednim testom. Gdy tylko zauważy-

li poczynania firmy Mobile Star, zamówili produkty i przeprowadzili takie testy.  

Co się okazało i przed czym Apple ostrzega, „oryginalne” akcesoria drastycznie 

odbiegają jakością wykonania i zastosowanymi materiałami od tego, co dostarcza 

Apple, a to przekłada się także na nasze bezpieczeństwo podczas ich użytkowania. 

Zatem rzućcie okiem na swoje akcesoria, a przed zakupem zerknijcie na mfi.apple.com,  

by zobaczyć, czy producent posiada certyfikat MFi. Myślę, że lepiej wydać troszecz-

kę więcej za kabel czy ładowarkę i mieć wtedy pewność, że z naszym urządzeniem 

nie stanie się nic złego. I nic nie będzie nam groziło…

Brak Home
Apple otrzymało patent nr 9,460,332 na technologię pozwalającą umieścić czytnik 

linii papilarnych pod ekranem. W tym celu ma wykorzystać specjalną technologię 

elektrostatycznych soczewek skupiającą pole elektryczne wytwarzane w momen-

cie, gdy nasz palec styka się z ekranem. Jony Ive ma marzenie stworzenia takiego 

iPhone’a, w którym przedni panel w całości będzie pokryty panelem dotykowym. 

W ostatnim czasie pojawiły się także inne patenty na umieszczenie obiektywu apara-

tu, czujnika oświetlenia itp. pod wyświetlaczem, co zbliżyło nas do spełnienia marzeń 

Ive’a. Byleby Jony spełnił także nasze marzenia. I żeby było to już w przyszłym roku.

https://mfi.apple.com/MFiWeb/getAPS
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Nowości sprzętowe

LG UltraFine 5K

Kenu Stance

Surface Studio

Nowy 27-calowy monitor LG oszałamia 

swoją rozdzielczością. 5120 na 2880 pikseli 

i szeroka gama kolorów P3 to podstawowe 

atuty tego urządzenia. Dodatkowo w moni-

tor wbudowano trzy złącza Thunderbolt  3 

(USB-C) potrafiące zasilać podłączone do 

niego sprzęty mocą 85 watów. Monitor 

posiada również głośniki stereofoniczne, 

mikrofon i kamerę. Cena to 5999 zł.

www.apple.com

Microsoft zaprezentował nowe urządzenie z serii Surface. 

Tym razem firma stworzyła komputer o ciekawym 

wyglądzie oraz ruchomym ekranie pozwalającym na 

wygodną pracę z dotykowym ekranem. Przekątna monito-

ra to 28˝. Sprzęt może pracować na procesorze Intel Core i7  

i 32 GB pamięci RAM. Najmocniejsza karta graficzna to 

NVIDIA GeForce GTX 980M 4GB GPU. Surface Studio będzie 

dostępne na początku 2017 roku.

www.microsoft.com

Ten niewielkich rozmiarów statyw został zaprojektowany, abyś 

mógł mieć go zawsze przy sobie. Wykonanie ze stopu cynku 

zapewnia mu wyjątkową trwałość i sprawia, że nie musisz 

martwić się o jego uszkodzenie podczas codzienne-

go użytkowania. Stance obok pewnego uchwytu dla 

iPhone’a spełni też rolę breloka do kluczy i otwie-

racza do butelek. Są to dodatkowe powody, żeby 

chcieć nosić ten poręczny statyw ze sobą.  

Cenę Stance ustalono na poziomie 24,59 $

www.kenu.com

http://www.apple.com/pl/shop/product/HKN62ZM/A/monitor-lg-ultrafine-5k?fnode=8a
https://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/productID.5074015900
http://www.kenu.com/products/stance
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PDF Viewer
Pracuj „w ruchu” z dokumentami PDF. Dzięki 

tej darmowej aplikacji możesz przeglądać, 

edytować i tworzyć notatki w plikach PDF. 

Program pozwala na usuwanie i powielanie 

stron dokumentów. Będziemy mogli również 

wypełniać formularze — cyfrowe podpisanie 

dokumentu nie będzie stanowić już problemu.

CENA: 2,99 €

Program w App Store

W poszukiwaniu mobilnego studia nagrań warto 

sięgnąć po nową odsłonę aplikacji firmy Steinberg. 

Wykorzystuj bogate zasoby dodatków dźwiękowych 

i zmieniaj w czasie rzeczywistym tempo nagrań, 

aby stworzyć doskonałe utwory muzyczne wprost  

z twojego iPada.

CENA: 49,99 €

Program w App Store

Ten futurystyczny pinball potrafi podnieść adre-

nalinę. Rozgrywka oparta na znanej i lubianej 

flipperowej zabawie polega na przechodzeniu 

stref w narzuconym odgórnie czasie. Wszystko 

to okraszone świetnym elektronicznym brzmie-

niem zapewni nam doskonałą zabawę.

CENA: Bezpłatny

Program w App Store

Cubasis 2

Przegląd aplikacji iOS

PinOut!

14INFORMACJE

https://itunes.apple.com/pl/app/pdf-viewer-read-review-annotate/id1120099014?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/cubasis-2-mobile-music-creation/id583976519?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/pinout!/id1108417718?l=pl&mt=8


15TESTY 15INFORMACJE
Przegląd aplikacji Mac OS

OmniGraffle 7
Twórz doskonałe diagramy. Z OmniGraflle będziesz 

mógł zadbać o każdy detal tworzonego projektu. Nowa 

odsłona przynosi lepsze zarządzanie elementami na 

warstwach, zmianę tekstów na krzywe czy import 

plików SVG. Siódma wersja to również większy wpływ 

na kształt elementów wektorowych użytych do budo-

wania prezentacji.

CENA: od 99,00 $

www.omnigroup.com

Nowy klient pocztowy Postbox przynosi całkowicie 

odświeżony wygląd i zaskakującą liczbę interesujących 

funkcji. Do najbardziej interesujących należą spersona-

lizowane szablony odpowiedzi na e-maile oraz funkcja 

nowych filtrów wiadomości. Piąta wersja to również 

lepsze wsparcie dla zarządzania wysyłanymi załączni-

kami w e-mailach.

CENA: 36,00 €

www.postbox-inc.com

Firma Macphun znana z aplikacji do szybkiej obróbki 

grafiki stworzyła nowy edytor zdjęć. Przejrzysty inter-

fejs ma pomóc w postprodukcji zdjęć, a użycie jednego 

z trzydziestu pięciu filtrów zaskoczy nas potencjałem, 

jaki drzemie w naszych fotografiach.

Cena: 59,00 $

www.macphun.com

Postbox 5

Luminar

https://www.omnigroup.com/omnigraffle
http://www.postbox-inc.com
https://macphun.com/blog/luminar-photo-editor-for-mac-intro


http://macpodcast.pl
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DRAPPLE NIEZALEŻNY 
SERWIS Z WROCŁAWIA
JAROMIR KOPP
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Jaromir Kopp: Dzięki spotkaniu na targach Big Game Expo miałem okazję poznać 

i umówić się na rozmowę z właścicielami stosunkowo młodej firmy zajmującej się 

niezależnym serwisem urządzeń Apple od ponad roku. Skąd pomysł na otwarcie 

serwisu i to akurat urządzeń Apple?

DrApple (Denis): Pewnej słonecznej niedzieli, siedząc z Erykiem, który pomagał mi 

w naprawie mojego MacBooka, zapytałem: „Może by tak zająć się naprawą profe-

sjonalnie?” Nasz wstępny plan powstał w godzinę i po prostu go zrealizowaliśmy.

JK: Co można u was naprawić, jakie urządzenia i jaki zakres napraw oferujecie?

DrApple (Eryk): Łatwiej byłoby odpowiedzieć na pytanie: Czego nie jesteśmy w stanie 

naprawić. Naprawiamy wszystkie urządzenia Apple oraz większość urządzeń  

innych marek.

JK: Domyślam się, że z racji niezależności zajmujecie się tylko serwisem pogwa-

rancyjnym, ale czy czasem trafiają się Wam klienci z urządzeniami na gwarancji? 

Jeśli tak, to czego oczekują?

Denis: Przeważnie jest to montaż szkieł hartowanych lub porady dotyczące użyt-

kowania, a  czasem zdarza się, że klient woli zapłacić mniej za naprawę niż 

w autoryzowanym serwisie i nie zważa na utratę gwarancji.

JK: Widuję w serwisach aukcyjnych często oferty „oryginalnych” części zamien-

nych do urządzeń Apple, których ceny jednak każą powątpiewać w ich pełną 

oryginalność. Jak sprawa wygląda u Was?

Eryk: Po pierwsze: Apple nie oferuje w sprzedaży na wolnym rynku części zamien-

nych. Możemy je spotkać jedynie w autoryzowanych punktach. O tym, że używamy 

zamienników, informujemy klientów przed naprawą. Na rynku można spotkać 

różnej jakości zamienniki, my używamy tylko najlepszych o jakości oryginału. 

Mamy sprawdzone, rzetelne źródła tych części.

JK: Jakie przypadłości zdarzają się sprzętom Waszych klientów najczęściej? Jakie 

urządzenia do was trafiają często, jakie sporadycznie, a także które elementy 

najczęściej w nich serwisujecie?
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Denis: Najczęściej naprawiamy rozbite szybki oraz „rozlane” ekrany, wymieniamy 

gniazda i guziki oraz reanimujemy zalane telefony. Bardzo popularną usterką jest 

też układ U2 IC odpowiadający za dystrybucję energii w telefonie.

JK: Z tego, co wiem, awarie tego układu mogą powodować wyłączanie się iPhone’ów 

na chłodzie, co dotknęło mnie osobiście. To będzie tematem osobnego artykułu, 

na który już jesteśmy umówieni.

Macie małe, ale przytulne biuro w samym centrum Wrocławia (ul. Świętego 

Mikołaja 51-52), a czy zajmujecie się również serwisem wysyłkowo? Jak wygląda 

procedura w takim przypadku?

Eryk: Tak, realizujemy również serwis wysyłkowo na terenie całej Unii Europejskiej. 

Procedura jest prosta: Wystarczy wysłać do nas urządzenie po uprzednim kontak-

cie telefonicznym lub mailowym. Proces naprawy to 1-3 dni roboczych. Odsyłamy 

urządzenie za pobraniem.

JK: Średni czas naprawy jak się kształtuje? Co zajmuje najwięcej czasu w serwisie?

Denis: Średni czas naprawy to 20-40 minut. Najbardziej czasochłonne jest przywra-

canie do życia zalanych telefonów.

JK: To bardzo szybko! Czy są jakieś sytuacje stwarzające Wam w serwisie duży 

problem?

Eryk: Najbardziej problematyczne są telefony klientów, które były wcześniej naprawia-

ne w pseudoserwisach, które oferują niską jakość części i usług. W takich telefonach 

można napotkać różnego rodzaju braki i artefakty: włosy, gwoździe [!], latające śrub-

ki, klej, taśmę klejącą. U nas jest to niedopuszczalne.

JK: Dziękuję za rozmowę!

DrApple: Dziękujemy!

DRAPPLE  
niezależny serwis 
urządzeń Apple.

ul. św. Mikołaja 51-52

50-136 Wrocław

serwis@drapple.pl

tel. 666 677 112
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CAR SHARING 4MOBILITY
REMEK RYCHLEWSKI 
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Car sharing?
30 sierpnia tego roku wystartowała w Warszawie usługa Car sharing oferowana przez 

firmę 4Mobility. Jest to największe przedsięwzięcie w Polsce umożliwiające krótko-

terminowy wynajem samochodów. Polska jest jednym z nielicznych państw, gdzie 

klasyczny wynajem samochodów się nie przyjął. Stąd pomysł na wynajem krótko-

okresowy. Rezerwacja samochodu odbywa się po uprzedniej rejestracji w serwisie 

4Mobility za pomocą aplikacji mobilnej. Dzięki takiemu uproszczeniu procedur nie 

trwa więcej niż 15 min. Do wyboru klientów firma oferuje Mini One D, BMW 118i oraz 

BMW 318i. Samochód zamykamy i otwieramy przy pomocy smartfona, dostępne są 

stosowne aplikacje dla platformy iOS i Android. Ewentualne tankowanie zapewnia 

nam karta flotowa będąca na wyposażeniu samochodu.

Dla kogo stworzona jest ta usługa?
Usługa dostosowana jest zarówno dla biznesu, jak i użytkowników indywidualnych. 

Firma celuje jednak w rynek B2B i jego pracowników. Sektor biznesowy na pewno 

zainteresuje fakt, że wypożyczenie jest usługą, więc firmy mogą skorzystać z pełnego 

odliczenia podatku VAT. Samochody są lub będą niebawem dostępne w tych zakąt-

kach Warszawy, gdzie występuje szczególne zagęszczenie przedsiębiorstw. Dlatego 

pierwszy parking otwarto w popularnym warszawskim Mordorze w T-Mobile Office 

Park. Na starcie firma planuje otworzyć własne parkingi w 5 punktach w Warszawie, 

aby móc obsłużyć około 7 tysięcy potencjalnych kierowców.
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Ile to kosztuje?
Do wyboru mamy rozlicznie minutowe, gdzie w zależności od wybranego modelu 

przyjdzie nam zapłacić 28, 32 lub 35 gr za minutę. Jeśli potrzebujemy samocho-

du tylko na wieczór, przyjdzie nam zapłacić odpowiednio 43, 54 lub 59 zł. Ostatnią 

opcją jest możliwość skorzystania z wypożyczenia na weekend, które kosztuje 

odpowiednio 159, 179 i 234 zł. Niezależnie od wybranej opcji i modelu trzeba dodat-

kowo zapłacić 60 gr za każdy przejechany kilometr. Oczywiście cała transakcja 

rozliczana jest bezgotówkowo z minimum niezbędnych formalności. 4Mobility 

aktualnie testuje również wprowadzenie do oferty samochodów elektrycznych, 

których użytkowanie będzie rozliczane jedynie na podstawie czasu wypożycze-

nia. Według przedstawicieli firmy ceny są tak skalkulowane, aby koszt wynajmu 

samochodu był o 20% niższy niż jazda taksówką. Może to być również rozwiązanie 

pozwalające firmom ograniczyć ilość samochodów służbowych.

„To, co wyróżnia naszą usługę na rynku i  stanowi realną konkurencję wobec 

innych form miejskiego transportu, to nie tylko atrakcyjna cena, ale także mini-

malny okres wynajmu. W 4Mobility z samochodu możemy korzystać nawet przez 

15 minut. To idealna opcja dla tych, którzy potrzebują się szybko przemieścić, ale 

nie chcą tracić czasu na oczekiwanie i przejazdy środkami komunikacji miejskiej, 

czy być uzależnionym od dostępności taksówki” — podkreśla założyciel i CEO firmy  

Paweł Błaszczak.



Podsumowanie
Jako świadome społeczeństwo powoli dochodzimy do wniosku, że szczególnie 

w mieście posiadanie samochodu nie jest koniecznością. Samochody są nadal dość 

drogie, a wykorzystujemy je zazwyczaj jedynie godzinę lub dwie dziennie. Przez 

resztę dnia marnują jedynie przestrzeń w naszych miastach i stwarzają niekoń-

czący się problem z parkowaniem. Poruszanie się natomiast po mieście jedynie 

taksówkami jest raczej kosztowne.

Car sharing oferowany przez 4Mobility jest bezsprzecznie dobrym krokiem 

w kierunku naprawy tej sytuacji, ponieważ wydaje się rozwiązywać te proble-

my. Jak słusznie zauważa pomysłodawca projektu Tomasz Krawczyk, Business 

Development Manager 4Mobility:

„Chcemy ułatwiać to, od czego, jako nowoczesne społeczeństwo, nie uciekniemy  

— dodaje Tomasz Krawczyk — zachowania użytkowników zmieniają się na naszych 

oczach, szacuje się, że 10% aut sprzedanych w 2030 r. będzie współdzielonych. Coraz 

częściej widzimy odejście od auta „ogólnego użytku”. Formuła jednego samochodu 

do wszystkiego już nie wystarcza — innego auta potrzebujemy na zakupy, inne-

go do poruszania się po mieście czy dojazdy do pracy, a jeszcze innego na wypad 

weekendowy z rodziną czy znajomymi. Nasza usługa pozwala w sposób elastyczny 

zaspokoić te wszystkie potrzeby”.

Jeśli zainteresował Cię ten pomysł, to więcej informacji i możliwość rejestracji 

w serwisie znajdziesz na stronie 4mobility.pl. Zapraszamy zatem do jazdy.
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http://4mobility.pl
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ROZMOWA Z PROGRAMISTĄ 
BAZYLI ZYGAN
JAROMIR KOPP
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Jaromir Kopp: Pamiętam czasy, gdy nie zajmowałeś się programowaniem, a przy-

najmniej nie na urządzenia Apple. Było to 15-17 lat temu, gdy spotkaliśmy się 

pierwszy raz. Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z programowaniem ogólnie, a kiedy  

na systemy Apple? Czy możesz wskazać jakiś bodziec, który to spowodował?

Bazyli Zygan: Prezent. Kolega podarował mi bardzo stary komputer. Power Mac G3. 

Był mi cholernie potrzebny, żeby wyprowadzić się z domu rodzinnego, ale pierwsze, 

co zrobiłem, to zainstalowanie na nim Linuxa, którego znałem. Z czasem okazało 

się, że jest mało użyteczny na nie-Intelach (zamknięte binarki typu Flash nie istnia-

ły na taką architekturę), więc przerzuciłem się na OS X Panterę. Znienawidziłem 

ten system z miejsca, bo nagle się okazało, że nic na nim nie działa. Nie ma dla 

mnie podstawowych wręcz programów. Pamiętaj jednak, że zawsze byłem zakom-

pleksionym dzieciakiem z  przerośniętym ego. Właśnie to moje przerośnięte ego 

stwierdziło, że będzie wręcz fantastycznie napisać wszystkie te brakujące progra-

my i stać się legendą świata Mac. Strasznie mi się to spodobało i strasznie mi się 

nie udało, ale programować zacząłem.

JK: Zaczynałeś od realizacji własnych pomysłów, czy na początku były zlecenia 

lub praca w firmie?

BZ: Zaczynałem od pomysłów, a  nie realizacji. Byłem marzycielem i  zaczynałem 

kupę projektów w nieistniejącym już Project Builderze. Byłem zbyt zajęty zarabia-

niem na życie i  paleniem papierosów, żeby faktycznie coś spłodzić od początku  
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do końca. Niestety, praca była daleko od Apple. Musiało minąć kilka lat i dojść do 

paru dziwnych zbiegów okoliczności, żeby przez miłość do OS X próbować się 

zatrudnić w firmie, która jako jedyna pracowała gdzieś blisko, czyli Power Media. 

Pech chciał, że Power Media akurat potrzebowała mnie sprzedać do Siemensa. 

Złamała mi tym serce tylko na chwilę. Dla takiego gówniarza jak ja tworzyć tech-

nologię jutra w postaci supernowego telefonu komórkowego od zera porównywalne 

było jedynie z zabraniem z dyskoteki dwóch lasek naraz. Wydaliśmy nawet cały 

jeden taki telefon. BenQ-Siemens EF81. Chodziłem dumny jak paw. Jednak to wciąż 

nie było Apple, więc firma zdążyła splajtować, a  ja musiałem uciekać do kolejnej 

pracy. Tym razem w Londynie. Właśnie podczas mojej kilkuletniej przygody z tym 

niezwykłym miastem dokonałem swoich dwóch największych osiągnięć w moim 

życiu. Rzuciłem fajki i  dorwałem się do pracy przy pierwszym iPhone OS SDK, 

portując istniejący projekt mobilny, przy którym pracowałem.

JK: Byłeś jednym z programistów Opery. Jak do tego doszło i jaka była twoja rola 

podczas prac nad tymi przeglądarkami?

BZ: Nazwałbym to nepotyzmem, choć nie było tak do końca. Kiedy Londyn mnie 

znudził, szukałem sposobów na powrót do Polski. W  tym czasie moi koledzy 

z  BenQ-Siemens zdążyli się przeszczepić do Opery. Pomagałem w  pierwszych 

etapach tej operacji, zanim dałem nogę na Wyspy, więc trochę mi uprościli dostanie 

się do firmy. Szybsze interview itp. Fakt, że pracowałem wcześniej z technologia-

mi, których potrzebowali na pewno, też pomógł.

Z początku zajmowałem się właśnie tym — Operą Mobile na dość specyficzne plat-

formy mobilne — BREW. Gdy tylko pojawiła się okazja przerzucenia się do Opery 

Desktop na Mac OS X, wypruwałem sobie flaki, żeby się dostać do działu. I tam praco-

wałem aż do rozstania się z firmą kilka lat później. Był to najbardziej skomplikowany 

kawał kodu, jaki w życiu widziałem. I armia naprawdę utalentowanych ludzi. Byłem 

tam tak bardzo nieistotny z perspektywy produktu, że mnie to przygniotło. Udusiło 

mnie własne ego, zwolniłem się i zacząłem przygodę pracy dla siebie.

JK: Czy obecnie częściej pracujesz na umowę, czy jako wolny strzelec?

Jakimi projektami zajmujesz się teraz (o ile możesz zdradzić te informacje)?

BZ: Trudne pytanie. Uciekłem z Opery również z nudy. Zbyt długa praca nad jednym 

projektem. Odszedłem i byłem tak płodny, jak tylko się dało. Aż utknąłem w jednym 

projekcie, który prowadzę już prawie dwa lata. Na razie nie mogę zdradzić szcze-

gółów. Potrzebuję jeszcze kilku miesięcy, żeby zacząć się chwalić.

JK: Spod Twojej ręki lub przy Twoim znacznym udziale powstało kilka znanych 

w Polsce produktów. Czy możesz je wymienić? A za granicą?

BZ: O  ile ego mam wielkie, o  tyle z  jajami jest trochę gorzej. Wszystkie projekty, 

przy których pracowałem przez ostatnie 5 lat, przyszły do mnie z grubą książecz-

ką o  tytule „NDA” (non-disclosure agreement). Nie wolno mi mówić, nad czym 

pracowałem. Kilka ciekawych projektów tam było. Dosłownie kilka w całej masie 

kompletnie nieznanych tytułów, ale wciąż mi nie wolno.
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JK: Na jednym ze swoich profili społecznościowych pozujesz do zdjęcia z  gita-

rą mającą jakoś mało strun… Czyżbyś grał na basie? Tak dla siebie czy może 

w jakimś zespole lub ze znajomymi?

BZ: Tak. Grałem na basie przez mniej więcej 10 lat w dwóch kompletnie nieznanych 

zespołach. Praca mnie przygniotła i ostatecznie musiałem z tego hobby zrezygno-

wać, ale mój były zespół — Laszlo Taxi — gra coraz więcej koncertów. Polecam dla 

miłośników ostrego grania i nieoczywistych rytmów. Prawdziwy progressive rock.

JK: Widziałem jedną z Twoich prelekcji na LET SWIFT. Nie dość, że była ona inte-

resująca, przystępna i sporo można było się nauczyć, to dodatkowo okazałeś się 

niezłym showmanem. Taki dar?

BZ: I tak, i nie. Na co dzień mój charakter jest nie do zniesienia, ale w przypadkach 

prelekcji pomaga. I miałem też trochę praktyki. Jeszcze w BenQ-Siemens szkoli-

łem nową kadrę. Później przez pół roku pracowałem dla firmy szkoleniowej, ucząc 

ludzi programowania na iOS. Podobało mi się to, więc wykorzystuję każdą okazję, 

żeby zażyć kolejną dawkę narkotyku o nazwie „scena”.

JK: Często dzielisz się swoją wiedzą na podobnych spotkaniach dla programistów? 

Czy masz czas na projekty społecznościowe lub prowadzenie bloga?

BZ: Podobno mam dobre podstawy. Potrafię wyjaśnić, co skąd się wzięło w tak 
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przystępny sposób, żeby ludzie zrozumieli i nie posnęli po drodze. Więc owszem 

— zdarza się opowiadać trochę na różnych szkoleniach. Obecnie jedynie na silnie 

zakrapianych imprezach, gdzie wszystkie rozmowy o  samochodach, kredytach, 

dziewczynach i  kupie dawno się wyczerpały. Społecznie jednak udzielam się 

niewiele. Bloga prowadziłem jakiś czas, ale za wiele pisałem o  sobie, a  za mało 

o programowaniu. To ta ciemniejsza strona mojego… e… daru.

JK: Jak wygląda Twój warsztat pracy? Jakim sprzętem dysponujesz i czy używasz 

jakichś „nietypowych” programów?

BZ: Pracuję na MacBook Pro 15 z podłączonymi dwoma monitorami, zewnętrzną 

klawiaturą i myszą. Jak będę sławny i bogaty, zamienię to na małego MacBooka 

Air do domu i  porządnego iMaca do pracy. Oprócz tego kilka iPhone’ów (5S, 6, 

stara 4S i 7 plus, który dopiero do mnie „jedzie” od Apple) i nowego iPada Air 2. 

Co śmieszne — urządzeń używam niezwykle rzadko. Tylko jak faktycznie poja-

wia się bug bardzo specyficzny do urządzenia. Zdarza się. Z  programów — też 

jestem bardzo nudny. Oprócz Xcode mam jeszcze Sketcha i Pixelmatora. TextMate 

do plików „inszejszych”, masa pracy w terminalu, Opera (a jakże) do przeglądania 

stackoverflow i AirMail do poczty. Ach! Oczywiście Keynote do prezentacji i Spotify  

do umilania pracy.

JK: Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnych 

edycjach LET SWIFT lub podobnych wydarzeniach gdzie będziesz promował 

dobre praktyki programistyczne.
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NAJLEPSZE PREZENTY 
POD CHOINKĘ
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://www.twitter.com/pemmax
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PREZENTOWNIK 2016
Kolejny raz stajemy przed dylematem zakupów świątecznych. W wyjątkowy sposób 

wracamy z pomocą, aby zainspirować Was nowym Prezentownikiem. Wybór odpo-

wiedniego prezentu dla fana technologii wcale nie jest taki prosty. W ogromnej 

ilości urządzeń, które są na rynku, chcieliśmy wybrać te, które zaskoczą obdaro-

waną osobę i sprawią, że praktyczny prezent będzie zarazem miłą niespodzianką. 

Sprawdźcie nasze propozycje.

ZDJĘCIA:
fotolia.com

str. 29 © gudrun
str. 30 © Romolo 

Tavani
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KARTA PODARUNKOWA APPLE
Nie masz pomysłu na prezent? Paczka z niespodzianką nie ma szans dotrzeć na 

czas? Zawsze możesz ten trudny obowiązek zrzucić na obdarowywanego i ofiaro-

wać mu kartę podarunkową. Apple również posiada możliwość kupna prezentu 

w formie kuponu. Wystarczy w iTunes z menu Quick Links wybrać Upominki iTunes. 

Po zakupie ze swojego konta w iTunes Karty upominkowej możemy wysłać wirtu-

alne życzenia, które razem z kodem rabatowym opiewającym na kwotę 10 euro (lub 

więcej) trafią na wskazany przez nas adres e-mail. Wiemy, że to trochę brzydki sposób 

na wymiganie się od sprawienia komuś przyjemności, ale z drugiej strony dajemy 

sobie gwarancję, że prezent zawsze będzie „trafiony”, bo to nasza bliska osoba sama 

wybierze dla siebie niespodziankę.

CENA od 10 € WWW apple.com

01

http://www.apple.com/pl/shop/gift-cards
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INNOWATORZY
Doskonała książka to jeden z  najlepszych prezentów, jaki możemy ofiarować. 

Innowatorzy to fascynująca, obejmująca ponad półtora wieku opowieść 

o tym, jak dochodzi do innowacji oraz jak współpraca 

i współdziałanie prowadzą do rewolu-

cyjnych zmian technologii, a dzięki 

temu również w naszym codziennym 

życiu. Innowatorzy to opowieść 

o ludziach, którzy wymyślili kompu-

tery i internet. Dzieło Isaacsona jest 

nie tylko historią cyfrowej rewolucji, 

ale jedyną w swoim rodzaju lekcją, jak 

w rzeczywistości dochodzi do innowa-

cji. Jakie talenty i zdolności sprawiły, 

 że niektórzy wynalazcy i przedsię-

biorcy swoimi wizjami tak mocno 

wpłynęli na świat? Co wyzwoliło w nich 

pokłady kreatywności? Dlaczego udało 

się właśnie im? W roku 2011 znakomi-

ta biografia założyciela firmy Apple, 

Steve’a Jobsa, stała się międzynarodo-

wym bestsellerem i jedną z najlepiej 

sprzedających się biografii wszech 

czasów. Jej autor, Walter Isaacson, 

w swojej najnowszej książce opowia-

da równie wspaniałą historię, która na 

długo pozostanie w naszej pamięci.

CENA 59 zł

02
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TP-LINK HA100
Uwielbiamy otrzymywać muzyczne prezenty. Dla nas, fanów marki Apple, dźwięk 

sączący się z głośnika jest niejako wpisany w rytm dnia. Naszą sugestią, jak spra-

wić, aby muzyka mogła rozbrzmiewać w każdym pomieszczeniu bez konieczności 

„okablowywania” lokalu,  jest produkt TP-Link. Odbiornik muzyczny HA100 pozwala 

na odtwarzanie dźwięku z każdego urządzenia wyposażonego w Bluetooth. W łatwy 

i wygodny sposób przeniesiemy strumień dźwięku do niewielkiego, ale wydajnego 

głośnika, który wypełni Twój pokój przyjemnym brzmieniem w obrębie 20 metrów. 

Jeśli uznasz, że potrzebujesz więcej mocy, wówczas skorzystaj z  wbudowanego 

złącza mini-jack i podłącz do niego zestaw kina domowego lub stereo. TP-Link HA100 

pamięta do 8 urządzeń, jakie z nim połączysz. Masz więc swobodę w używaniu tego 

sprzętu na Twoim telefonie, tablecie czy komputerze.

CENA 85 zł WWW tp-link.com.pl
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http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-5690_HA100.html
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NOMAD STAND 
Każdy posiadacz Apple Watch chciałby w niebanalny sposób eksponować swój 

zegarek. Doskonałym pomysłem jest piękny statyw firmy Nomad, który zachwyci 

każdego swoim minimalistycznym wykonaniem. Nomad Stand wspaniale prezen-

tuje się z Apple Watch pod każdym względem. Materiał, z jakiego wykonano statyw, 

to aluminium, stop, który wszyscy użytkownicy sprzętu Apple darzą wyjątkowym 

sentymentem. Dzięki temu statyw jest masywny i bardzo stabilny. Dodatkowo Nomad 

Stand jest praktycznie niezniszczalny i będzie doskonale wyglądał na biurku przez 

długi czas. Firma Nomad ceniona jest za swoje przemyślane konstrukcie. Stand do 

Apple Watch nie jest tutaj wyjątkiem. Zachwyci każdego, kto znajdzie go pod choinką.

CENA 179 zł WWW mobilo.pl
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http://mobilo.pl/produkt/nomad-stand-for-apple-watch/
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VERBATIM USB 3.0 VX400
Pomyśl nad upominkiem, który prawie nic nie waży, a może zmieścić całą twoją muzy-

kę i zdjęcia z wakacji.  Dysk Verbatim łączy w sobie wszystkie te cechy. Wyjątkową 

wydajność dysku SSD z poręcznym, smukłym kształtem dysku USB. Po podłączeniu 

do portu USB 3.0 dysk Vx400 zapewnia doskonałą prędkość przesyłu danych (odczyt 

do 400 MB/s, zapis do 300 MB/s), umożliwiając szybki dostęp, edycję i udostępnia-

nie dużych plików, w tym plików wideo 4K bez opóźnienia ani obniżenia wydajności. 

Dysk jest dostępny w pojemności 128 GB lub 256 GB oraz posiada wysuwane złącze 

USB. Pozwala efektywnie korzystać z całej biblioteki multimediów, umożliwia łatwy 

dostęp do wszystkich zdjęć, plików MP3 i filmów 4K, bez konieczności noszenia  

ze sobą właściwego kabla. Co więcej, wraz z urządzeniem otrzymujemy narzędzie 

Nero Backup Software, dzięki któremu szybko i łatwo możemy utworzyć i przywró-

cić kopię zapasową naszych danych.

CENA 320 zł WWW verbatim.net.pl

05

http://www.verbatim.net.pl/pl/prod/verbatim-vx400-usb-30-256gb-silver-47691/?con=52
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APC BACK-UPS PRO 550
Zakup tego prezentu oznaczać będzie „spokojną głowę”. Nie zawsze zdajemy sobie 

sprawę, że to, w jaki sposób nasze komputery i gadżety podłączone są do prądu, ma 

ogromne znaczenie dla ich żywotności. Doskonale wie o tym firma APC oferująca 

od wielu lat rozwiązania zabezpieczające urządzenia przed skutkami przepięć elek-

trycznych i rozmaitych problemów z zasilaniem. APC Back-UPS Pro 550 to również 

możliwość pracy nawet do godziny gdy całkowicie braknie prądu. Dzięki zasilaniu 

akumulatorowemu będzie można spokojnie dokończyć pracę, nie tracąc cennych 

danych. Do zarządzania bogatym wachlarzem możliwości zasilacza awaryjnego 

posłuży nam czytelny panel LCD zawierający wszystkie potrzebne informacje o stanie 

baterii oraz warunkach, jakie panują w naszej sieci elektrycznej. Nasza propozycja 

ucieszy każdego posiadacza komputera, który dba o bezpieczeństwo swojej pracy 

i zaawansowanej elektroniki.

CENA 590 zł WWW apc.com
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http://www.apc.com/shop/pl/pl/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-Pro-550/P-BR550GI
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QNAP TS-251A
Chcesz mieć dość miejsca na wszystkie swoje pliki i gwarancję ich bezpieczeństwa? 

Warto zastanowić się nad prezentem od QNAP. Model TS-251A wyposażono w slot na 

kartę SD i innowacyjny port USB QuickAccess, który umożliwia bezpośrednie podłą-

czenie NAS-a do komputera Mac lub PC (via USB) i przyda się do kopiowaniadużych 

ilości danych. Ten prezent to również wsparcie dla wszelkiego rodzaju multimediów 

w naszym domu. QNAP oferuje sprzętowe dekodowanie wideo 4K, wyjście HDMI, 

wielokanałowy dźwięk i pilot. Dzięki temu materiały wideo możemyodtwarzać na 

dowolnym ekranie. System operacyjny QTS gwarantuje bogaty zestaw narzędzi  

do pracy i rozrywki.

CENA 1100 zł WWW qnap.com
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http://qnap.com/pl
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TP-LINK TALON AD7200
Szybki i stabilny internet. Kto nie chciałby otrzymać takiego prezentu! Najnowszy 

router TP-Link Talon AD7200 zaskoczy Was swoimi możliwościami i szybkością 

działania w nowym standardzie 802.11ad. Talon korzysta z technologii Multi-Band, 

umożliwiając jednoczesne działanie trzem oddzielnym pasmom i zapewniając 

prędkości dochodzące do 7200Mb/s. Nowością jest tutaj wsparcie dla 60 GHz, które 

umożliwia przesłanie pliku o rozmiarze 1 GB z prędkością 3 sekund. I co ważne, 

można się cieszyć swobodną pracą wielu urządzeń równocześnie bez ograniczania 

transferu danych, a to za sprawą zaimplementowa-

nych rozwiązań Multi-User MIMO. 

CENA 1299 zł WWW tp-link.com.pl
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http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-9_AD7200.html
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PARROT ZIK 3
Są klasą samą w sobie.  Nowe słuchawki Zik to ciekawy design i bogactwo kolorów, 

bezprzewodowe ładowanie, wysoka wierność odtwarzania dźwięku z USB oraz inte-

ligentne tłumienie hałasu. Słowem: idealny prezent dla fanów dobrego sprzętu do 

odtwarzania muzyki. Zik 3 mogą być ładowane bezprzewodowo za pomocą ładowarki 

Qi Standard Wireless. Oferują łączność Bluetooth & NFC oraz superintuicyjne stero-

wanie podstawowymi funkcjami z poziomu panelu dotykowego, obejmującego całą 

powierzchnię prawej słuchawki.   Parrot Zik 3 wykorzystują technologię adaptacyjne-

go tłumienia hałasu. Mikrofony zamontowane w słuchawkach wychwytują dźwięki 

z otoczenia, które mogłyby zakłócać komfort słuchania. Algorytm łączy te sygnały, 

tworząc przeciwne fale akustyczne i redukując hałas nawet o 30 decybeli. Aplikacja 

„Parrot Zik”, dostępna na smartfony i tablety (kompatybilna z Apple Watch i Android 

Wear), pozwala na dostosowanie słuchawek do własnych gustów muzycznych.

CENA 1300 zł WWW parrot.com
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https://www.parrot.com/pl/en/audio/parrot-zik-3#parrot-zik-3
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YUNEEC BREEZE 4K
Daj się ponieść doskonałej zabawie. Wyjątkowy dron Yuneec 4K Breeze zapew-

ni Ci niesamowite przeżycia, które będziesz mógł uwiecznić na filmach w jakości 

4K. Ten kompaktowych rozmiarów dron wyposażony jest w systemy GPS oraz IPS 

(Indoor Positioning System) zapewniające bezpieczeństwo zarówno podczas lotów 

w otwartym terenie, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Do swobodnego pilotażu 

potrzebujesz jedynie iPhone’a lub telefonu z Androidem. Yuneec Breeze 4K potrafi 

rejestrować wideo w rozdzielczości Ultra HD (3840x2160 px) oraz wykona zdjęcia 

w równie zawrotnym formacie 4K - 4160x3120 px. Nasza zabawa będzie miała zasięg 

stu metrów, a sam dron dzięki funkcji stabilizacji będzie łatwo się prowadził nawet 

w najtrudniejszych warunkach pogodowych.

CENA 1749 zł WWW mobidick.pl
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KUP TANIEJ Z KODEM MMMprezent

https://mobidick.pl/sklep/yuneec-breeze-4k/
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W centrum miasta, na obrzeżach, w lesie, w górach i dolinach. Gdziekolwiek mieszkasz, Router LTE TP-Link 
zapewni Ci najszybszy internet bezprzewodowy. Wystarczy, że włożysz do niego kartę SIM od operatora 
sieci komórkowej i już zawsze będziesz w zasięgu.

Router LTE TP-Link. Włączasz • Działasz.

Archer MR200

Dwupasmowy
Router LTE

Internet LTE 
 w Twoim domu!

TP-Link Polska | www.tp-link.com.pl

http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-4691_Archer-MR200.html
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JAK ROZLICZAĆ 
SPRZEDAŻ W APP STORE
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Do roku 2015 firma Apple wypłaciła programistom dwadzieścia pięć miliardów 

dolarów. Ta kwota mocno przemawia do wyobraźni i zachęca do prowadzenia 

swojego biznesu wokół ekosystemu iOS i macOS. Jak ugryźć dla siebie trochę z tego 

ogromnego tortu przychodów, jakie wypływają z Cupertino? Pierwszy krok to dobra 

aplikacja, drugi zaś to kwestie prawne, przez jakie musimy przebrnąć. O tych niuan-

sach prowadzenia biznesu w sklepach Apple rozmawiam z panią Joanną Łukszą. 

W serwisie ifirma.pl pełni rolę zastępcy kierownika odpowiedzialnego za Biuro 

Obsługi Klienta.

Przemysław Marczyński: Czy sprzedaż w App Store wymaga rejestracji działalności 

gospodarczej?

Joanna Łuksza: Programiści sprzedający w App Store nie muszą zakładać działalności 

gospodarczej. Wynagrodzenie z takiej sprzedaży to przychód z praw majątkowych 

— nie wymaga on rejestracji działalności. Zarabianie za pośrednictwem AdMob 

(sprzedaż reklam) wiąże się z tzw. opodatkowaniem przychodów z innych źródeł 

(warunek: sprzedający nie prowadzi działalności, nie wiążą go z portalem żadne 

umowy). Ważne — definicja działalności gospodarczej mówi o  zarobkowaniu 

w sposób ciągły i zorganizowany. Oznacza to, że sprzedaż na AdMob może, ale nie 

musi, wymagać rejestracji działalności.
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PM: Jak prawidłowo rozliczyć przychód z Apple?

JŁ: Świadczenie usługi na rzecz podmiotu zagranicznego zarejestrowanego do 

podatku unijnego wymaga w Polsce rejestracji jako podatnik VAT-UE. Współpraca 

z Apple wymaga zatem uprzedniego złożenia/aktualizacji druku VAT-R. Ważne  

— taka sytuacja nie wymaga rejestracji VAT w Polsce. VAT od naszej usługi zapłaci 

nabywca, wystawiamy więc fakturę niepodlegającą opodatkowaniu VAT w Polsce.

PM: Na co zwrócić uwagę podczas wystawiania faktur?

JŁ: Wystawiana faktura musi zawierać:

 > NIP obu stron + kody PL i LU (Apple ma siedzibę w Luksemburgu),

 > zapis „odwrotne obciążenie” (wskazujący, że nabywca nalicza VAT od usługi).

Płatnik VAT oraz podmiot zwolniony z VAT muszą składać do urzędu skarbowego 

informacje podsumowujące VAT-UE (miesięczne lub kwartalne). Płatnik VAT wyka-

że świadczenie na deklaracji VAT-7/7K jako „Dostawę towarów oraz świadczenie 

usług poza terytorium kraju, w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 

ust. 1 pkt. 4 ustawy”. W tym przypadku do zapłaty jest jedynie podatek dochodowy. 

Świadczący usługi reklamy są wyłączeni z możliwości rozliczenia na zasadach 

ryczałtu ewidencjonowanego.

PM: Sprzedawanie w App Store i w Google Play — dwa różne modele sprzedaży 

usług elektronicznych



JŁ: App Store i Google Play umożliwiają łatwe dotarcie do ostatecznego klienta.  

Są wygodne dla przedsiębiorców — stanowią rynek zbytu dla ich aplikacji. Mimo 

wielu podobieństw współpraca z portalami jest diametralnie różna. W App Store 

przedsiębiorca rozlicza sprzedaż jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie na rzecz 

Apple w narzuconych okresach rozliczeniowych. W Google przychodem jest sprze-

daż każdej pojedynczej aplikacji.

PM: Jak rozliczyć zakup sprzętu w Apple Store (w apple.com) do firmy?

JŁ: Poprzez Apple Online Store przedsiębiorca unijny może nabyć towary Apple 

ze stawką VAT 0%. Towar dostarczany jest z różnych krajów Unii, Apple wykazuje 

zatem różne NIP. Bez względu na to stawka VAT zawsze wyniesie 0%. Przedsiębiorca 

rozliczy zakup jako WNT, tj. doliczy VAT wg polskiej stawki VAT, jaką opodatkowany 

byłby produkt w Polsce.

PM: Apple naliczył 23% VAT za Macbooka, na fakturze widnieje NIP Apple z PL.  

Czy dokument jest poprawny?

JŁ: Trzeba zwrócić uwagę, czy faktura wystawiona przez Apple nie „traktuje” nas 

jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności. Istnieje pojęcie wysyłkowej sprze-

daży z terytorium i na terytorium kraju — odnosi się do sprzedaży dokonanej przez 

podatnika z jednego kraju na rzecz osób nie mających działalności gospodarczej 

w innym kraju Unii. Po przekroczeniu limitu dla takiej sprzedaży w kraju konsu-

mentów Apple zostało zobligowane do rejestracji do podatku VAT w Polsce, celem 

naliczania polskiej stawki VAT na rzecz konsumentów z Polski. Zatem — Apple posia-

da NIP z kodem kraju PL i wysyłając towar spoza Polski do zwykłego Kowalskiego, 

opodatkuje dane nabycie polską stawką VAT. Ważne — jeżeli posiadasz NIP unijny, 

45WYWIAD



46WYWIAD

Apple (dostarczając towar spoza Polski) musi naliczyć stawkę VAT 0%. Na fakturze 

pojawi się kod kraju nadania przesyłki.

PM: Jak rozliczyć zakup aplikacji w App Store (iTunes) do firmy?

JŁ: Nabycie aplikacji od Apple traktowane jest jako import usług. Import jako 

WNT polega na doliczeniu VAT-u do zakupu przez nabywcę. Aby poprawnie rozli-

czyć wydatek, należy uzyskać od Apple fakturę na dane firmowe. Apple twierdzi,  

że zakupy w App Store nie kwalifikują się jako dostawa wewnątrzwspólnotowa, trak-

tując je tym samym jako nie dla firm. Z punktu widzenia podatku VAT jeżeli można 

wykazać, że nabycie aplikacji ma związek z działalnością, import usługi zostanie 

wykazany w dacie nabycia usługi lub zapłaty — jeżeli nastąpiła wcześniej.

Dla uznania wydatku za koszt w podatku dochodowym istotne jest wykazanie związ-

ku poniesionego wydatku z osiąganym przychodem. Brak pełnych danych firmy na 

fakturze nie pozbawia nabywcy prawa do zaliczenia wydatku po stronie kosztów.

Z jednej strony kupując usługę na cele związane z działalnością gospodarczą od 

firmy zagranicznej, przedsiębiorca ma obowiązek naliczenia VAT od usługi i wyka-

zania go w podatku VAT. Jeżeli dokument ma związek z prowadzoną działalnością 

może również rozliczyć koszt w podatku dochodowym.

Z drugiej strony skoro Apple nie definiuje danego kanału sprzedaży jako firmowego, 

czy można go używać w swojej działalności? Posiadając fakturę na dane prywat-

ne, warto wystąpić do Apple o ich korektę na dane firmowe. Uzyskanie faktury na 

właściwe dane spowoduje, że nie będzie wątpliwości w sprawie rozliczenia zakupu.
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JAK ZARABIAĆ  
NA APLIAKCJACH
PATRYCJA KURZAWA
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W App Store znajdziemy 13 milionów zarejestrowanych deweloperów i ponad  

2 miliony aplikacji, które ściągnięto w sumie 130 000 000 000 razy. Najpopularniejszą 

kategorią są gry — to one generują 3/4 globalnych przychodów platformy. Od począt-

ku istnienia App Store’a Apple wypłaciło twórcom aplikacji 50 mld dolarów.

Takie liczby zachęcają, dlatego na rynku pojawia się coraz więcej deweloperów, 

którzy tworzą coraz więcej aplikacji mobilnych. Do tego szaleństwa dołączyło też 

samo Apple, zastępując Objective-C prostszym Swiftem i tworząc kursy dla począt-

kujących twórców, np. Swift Playgrounds czy iOS Developer Academy. Nic dziwnego 

— dochody z App Store cały czas rosną, a dzięki aplikacjom firma może zarabiać na 

iPhone’ach i iPadach również po sprzedaniu ich klientowi.

Rynek aplikacji w App Store
Ponad 1/3 z najpopularniejszych płatnych aplikacji w iTunes to gry. Na drugim miej-

scu są aplikacje z kategorii zdjęcia i wideo (14%), a na trzecim, ex aequo, edukacja 

i produktywność. Podobnie jest z aplikacjami freemium. Gry stanowią ponad 40% 

z nich, 13% to aplikacje z kategorii muzyka, a następnie (każda ok. 7%) aplikacje 

z kategorii edukacja, produktywność, zdjęcia i wideo. Warto odnotować, że aplikacje 

typu In-App Purchase stanowią niemal połowę najpopularniejszych bezpłatnych 

aplikacji w iTunes.

Według czerwcowych wyliczeń portalu Statista średnia płatność za aplikację w App 

Store wynosi 1,13 USD, a za grę 55 centów. Standardowo 70% przychodu trafia do 

dewelopera. Resztę, w ramach prowizji, pobiera Apple. Wyjątkiem są subskryp-

cje: jeśli twórca zatrzyma płacącego użytkownika przez co najmniej rok, to Apple 

zmniejsza swoją prowizję do 15%.

Jeszcze inną możliwością jest zarabianie poprzez wyświetlanie reklam w obrębie 

aplikacji. Takie rozwiązanie najlepiej sprawdza się w aplikacjach, przy których użyt-

kownicy spędzają dużo czasu. Choć Apple zrezygnowało ze wspierania iAD App 

Network, to deweloperzy nadal mogą zarabiać na reklamach w sieci AdMob, która 

należy do Google.

Czy z App Store da się wyżyć? To zależy. Jak wylicza App Promo, przeciętny dewe-

loper zarabia na App Store średnio od 300 do 1000 dolarów miesięcznie. Naturalnie 

najwięcej zarabiają najwięksi, najpopularniejsi wydawcy (65% pobrań w App Store 

pochodzi bezpośrednio z wyszukiwarki) i ci, którzy mogą sobie pozwolić na wygo-

spodarowanie większego budżetu na marketing.

Jak zacząć sprzedawać?
Aby dołączyć do App Store jako twórca, potrzebne jest darmowe konto Apple ID 

i rejestracja w programie deweloperskim Apple, który kosztuje 99 dolarów rocznie. 

Do wyboru mamy konto indywidualne (individual), przeznaczone dla jednoosobo-

wej działalności, lub firmowe (organization) — dla zespołów. Konto indywidualne 
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wymaga podania podstawowych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko czy 

adres zamieszkania. Przy rejestracji konta firmowego potrzebne będą dodatkowe 

informacje, np. numer D-U-N-S (globalny numer identyfikacyjny firmy). Zgłoszona 

do App Store’a aplikacja musi przejść proces weryfikacji, który zazwyczaj trwa od  

2 do 10 dni. W tym czasie Apple sprawdza, czy aplikacja działa poprawnie i nie łamie 

zasad określonych w App Store Review Guidelines. Co ciekawe, aplikacja może być 

odrzucona za stosowanie błędnych nazw produktów, np. „Iphone” zmiast „iPhone”, 

lub jeśli będziemy odnosić się do urządzeń Apple jako „smartfony” i „tablety”. Apple 

zastrzega też, że może odrzucić aplikację, jeśli dana kategoria w App Store jest już 

nasycona podobnymi (np. latarki i aplikacje do bekania), traktując to jako spam.  

Gdy aplikacja zostanie zaakceptowana, można zacząć ją sprzedawać.

Modele płatności
Sposobów na zarabianie na aplikacjach jest sporo. Twórcy najczęściej decydują się 

na modele freemium, paid i paymium (płatna aplikacja z dodatkowymi mikropłat-

nościami), choć warto wiedzieć, że Apple pozwala też na wprowadzanie własnych, 

niestandardowych modeli biznesowych. W większości najpopularniejszych kate-

gorii w App Store najwięcej przychodów generują aplikacje freemium. Decydując 

się na ten model, warto jednak pamiętać, by nie oferować użytkownikom zbyt wiele 

za darmo, bo nie będą czuli potrzeby, aby kupować dodatkowe rzeczy. Trzeba też 

pamiętać o tym, dla kogo się tworzy. Choć coraz więcej osób kieruje się w stronę 

darmowych aplikacji (jak wylicza Priori Data, w lipcu  użytkownicy iOS pobrali z App 

Store’a 119 milionów płatnych i 1,84 miliarda bezpłatnych aplikacji), to w niektórych 

kategoriach, takich jak np. nawigacja czy produktywność, płatne aplikacje też mogą 

znaleźć swoich odbiorców.
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ZWROT APPLE 
W KIERUNKU BIZNESU
REMEK RYCHLEWSKI 
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Rebel Yell
Ambicją Steve’a Jobsa i Steve’a Wozniaka nie było stworzenie wielkiego biznesu.  

Ich garażowa firma odniosła sukces, ponieważ trafiała ze swoimi produktami do serc 

zwykłych ludzi, a nie wielkich przedsiębiorstw. Początkowo była to wąska grupa 

pasjonatów, lecz w miarę rozwoju rynku trafiała do odbiorcy masowego. W począt-

kowych latach Apple było nawet na tyle aroganckie, aby wyśmiewać się publicznie 

z wejścia IBM na rynek komputerów osobistych. Odbiło im się to czkawką, ponieważ 

w sukurs poczynaniom IBM przyszedł Microsoft. Bill Gates od początku traktował 

popularność wśród grup hobbystów tylko jako przystanek na drodze do osiągnię-

cia złotych laurów w świecie dużego biznesu. Skutecznie udało mu się zrealizować  

tę wizję w końcu ubiegłego wieku.

Entuzjastycznie przyjętym Apple II czy później Macintoshowi wyrósł bardzo 

silny konkurent w postaci PC. Jobs jednak wolał ciągle tworzyć produkty na rynek 

konsumencki.
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Sweet Sixteen
Największą transformację w kierunku rynku biznesowego Apple odbyło w czasach, 

kiedy z firmy został wydalony Steve Jobs. Zarząd Apple, kiedy zorientował się, że prze-

grywa na rynku z Microsoftem, starał się zaadoptować ich politykę. Licencjonował 

nawet swój system operacyjny innym producentom. Historia pokazała, że było 

to naiwne posunięcie. Jak zresztą każde, kiedy nie wykorzystuje się własnych 

silnych stron, a jedynie powtarza ruchy przeciwnika. Notabene Microsoft popeł-

nił wiele lat później dokładnie ten sam błąd za rządów Steve’a Blamera, starając się  

naśladować Apple.

Apple stało się kolejnym producentem beżowych pudełek. Owszem, miały one 

wewnątrz magię z Cupertino, ale były to czary odporne na klątwę Microsoftu. Próba 

wejścia w rynek biznesowy zakończyła się spektakularną porażką.

Dancing witch Myself
Podczas wydalenia z Apple Jobs stworzył, jak wszyscy doskonale wiemy, firmę Next. 

Tworzyła ona konstrukcje przeznaczone na rynki akademickie i biznesowe. Jednak 
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nie znalazła dużej popularności. Po przejęciu przez Apple i posadzeniu Steve’a znów 

za sterami firmy doświadczenia z Next i świadomość swoich i firmy mocnych stron 

spowodowała odwrót od środowisk biznesowych oraz akademickich i skupienie 

się na rynku konsumenckim. Odbywało się niekiedy szybko, tak jak z zamknięciem 

projektu Newton, a z czasem powoli XServ. Ukoronowaniem polityki skoncentro-

wania się na klientach indywidualnych był iPod, komputery Mac w kolorach tęczy, 

a w dalszym ciągu iPhone i iPad. Produkty te zapewniły Apple’owi znów dominującą 

pozycję na rynku.

Shock to the System
Dzisiejszą zmianę polityki zawdzięczamy Timowi Cookowi. Zauważył on słusz-

nie, że konsument indywidualny nie wystarczy, aby pozostać największą firmą 

technologiczną na świecie. Przede wszystkim giełda i inwestorzy źle reagują na 

sezonowość sprzedaży. Konsumenci idą gremialnie do sklepów po premierach 

nowych produktów, ale przez resztę roku ich zainteresowanie spada. Lekarstwem 

na te skoki miałyby się stać stałe zamówienia od dużego biznesu.

Patrząc na to z innej strony, jest to najzwyklejsze szukanie nowych rynków zbytu 

dla swoich produktów. Głównie jest to iPad, którego sprzedaż wyraźnie zwolniła, ale 

dotyczy to również reszty portfolio. Produkty Apple nie są już czarną owcą w biurach 

nawet w naszym kraju. Przez wielu pracowników IT były traktowane przez lata 

jako drogie zabawki nienadające się do pracy. Było w tym oczywiście sporo racji.  

Ale Apple odrobiło już dawno tę lekcję. iPhone był na tyle rewolucyjnym urządzeniem, 
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że wiele zarządów firmy wymogło ich wdrożenie i akceptację w sieciach firmowych. 

Korzystanie przy jego pomocy z poczty, wiadomości czy zasobów WWW stało się 

klasą samą dla siebie.Tim stanął więc przed sytuacją, w której dostał się na imprezę 

tylnymi drzwiami, ale nie zna żadnej dziewczyny, z którą mógłby zatańczyć.

White Wedding
Pierwszym dużym, strategicznym partnerem biznesowym Apple został IBM. Obie 

strony miały sobie nawzajem dużo do zaoferowania. Aplikacje i usługi IBM są ciągle 

silnie obecne w biznesie. Sprzedaż własnych rozwiązań sprzętowych dla Lenovo 

utworzyła jednak szybko pustkę w portfolio produktowym. Apple ze swoim sprzę-

tem i brakiem zaplecza skierowanego do biznesu bardzo dobrze się w nią wpasował. 

IBM dodatkowo bardzo mocno wsparł rozwój Swifta, co ma mu w dłuższej perspek-

tywie uniezależnić się od Javy, która jest pod władaniem konkurencyjnego Oracle.

Strategia IBM MobileFirst dla iOS stanowi przeniesienie wielkich zbiorowisk danych 

(Big Data) na interfejs mobilny. Dzięki intuicyjności obsługi dotykowej korzystanie 

z narzędzi analitycznych jeszcze nigdy nie było tak wygodne. Skorzystanie z iOS 

jest znów jedynym rozsądnym wyborem dla IBM, ponieważ żadna inna platfor-

ma nie oferuje tak dużego bezpieczeństwa i niezawodności, bez których ani rusz 

w dużym biznesie. Wdrożenie u własnych pracowników komputerów Mac pozwo-

liło dodatkowo IBM-owi zaoszczędzić sporo na wsparciu informatycznym. Dział IT 
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IBM-u dedykowany do obsługi komputerów Mac liczy sobie 24 osoby. Tym samym 

każdy specjalista IT ma pod opieką przeszło 5 tysięcy maców. Jest to liczba niespo-

tykana w świecie Windows.

Moim zdaniem IBM ma jednak wiele więcej do zaoferowania w  przyszłości.  

Jest jednym z pionierów rozwoju sztucznej inteligencji i nauczania maszynowego, 

na które skierowana jest aktualnie uwaga rynku. Więc niewykluczone jest małżeń-

stwo Siri z Watsonem.

Blue Highway
Kolejnym romansem z  dużymi graczami na rynku było przymierze z  Cisco.  

Jest to największy gracz i niekwestionowany pionier na rynku technologii siecio-

wych i przesyłu głosu. Dziś najwspanialsze nawet urządzenie jest bezużyteczne  

bez dostępu do sieci. Więc z kim lepiej współpracować w tym zakresie, jeśli nie 

z firmą dostarczającą 95% sprzętu sieciowego do firm z Fortune 500? Oficjalnie 

obie firmy zaczęły współpracować, aby zbudować „szybką linię” dla użytkowników 

biznesowych iOS poprzez optymalizację sieci Cisco. Co to ma oznaczać w praktyce, 

do końca nie wiadomo, jednak możemy liczyć niewątpliwie na większe wsparcie 

usług oferowanych przez Cisco w sprzęcie Apple oraz z drugiej strony oficjalne 

wsparcie dla ich wykorzystania. Efekty tej współpracy widać już między innymi 

w iOS 10, które współpracuje z Cisco Spark, usprawniając pracę grupową na urzą-

dzeniach mobilnych poprzez optymalizację przesyłanie obrazu i dźwięku.

Rat Race
Partnerstwo Apple i SAP to niewątpliwe próba wejścia na teren okupowany przez 

Microsoft i Oracle. Sam Tim Cook nie ukrywał powodu tego posunięcia i jasno 

stwierdził: „SAP to idealny partner, który może nam ułatwić popularyzację zasto-

sowań urządzeń iPhone i iPad w firmach na całym świecie”. W ramach umowy 

z Apple SAP zadeklarował opracowanie aplikacji na platformę iOS przy wykorzy-

staniu Swifta oraz udostępnienie biblioteki HANA Cloud Platform SDK for iOS, która 

pozwoli programistom na stworzenie aplikacji integrujących się z SAP HANA i SAP 

S/4HANA. Będzie to oficjalna droga, którą tysiące programistów tworzących swoje 

aplikacje dookoła platformy SAP będzie mogło integrować je z swoimi produktami 

na iOS.

Można więc przyjąć, że to posunięcie jest w wielu aspektach podobne do tego z IBM 

i korzyści płynące dla obu firm będą równie znaczące.

Cardle of Love
Ostatnim przymierzem, o którym się dowiedzieliśmy oficjalnie, było dla Apple ogło-

szenie współpracy z jedną z największych międzynarodowych firm świadczących 

ZDJĘCIA: 
str. 53 ibm.com
str. 54 forbes.com
str. 56 sap.com
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globalne usługi konsultingowe Deloitte. Współpraca ta, tak jak i poprzednie, skupia 

się głównie na platformie iOS i dostosowaniu jej przez obie firmy do potrzeb ludzi 

zajmujących się doradztwem finansowym i prawnym oraz zarządzaniem ryzykiem.

Apple i Deloitte mają też podjąć współpracę w opracowywaniu nowej oferty Deloitte 

Consulting pod nazwą EnterpriseNext. Ma ona zostać stworzona w celu ułatwienia 

klientom pełnego wykorzystania systemu iOS w ich działalności gospodarczej.

Tomorrow People
Czas pokaże, czy zmiana, którą aktualnie obserwujemy, przyniesie Apple korzyści. 

Firma może równie dobrze wiele stracić, ponieważ bratając się z biznesem, może 

w oczach klientów utracić to coś, czym odróżniała się zawsze w branży. Apple zali-

czyło właśnie pierwszy od 15 lat rok, który zakończył się spadkiem sprzedaży. Wielu 

użytkowników zaczyna narzekać na jakość oprogramowania Apple i to, że firma nie 

skupia się na klientach, starając się działać na wielu frontach. Dawni wrogowie, tacy 

jak IBM czy Microsoft, stają się współtwórcami sukcesu Apple i tworzą aplikacje na 

jego platformy. Jednak jestem zdania, że jeśli dotykowe systemy operacyjne, który-

mi bawią się nasze dzieci, mają znaleźć za kilka lat zastosowanie w świecie biznesu, 

działania Tima Cooka są jak najbardziej słuszne. Pozostaje tylko jemu i sobie życzyć, 

aby udało mu się zrealizować swoją wizję.
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„PROBLEMY”  
Z PROWADZENIEM FIRMY  
NA MACACH WCZORAJ I DZIŚ
JAROMIR KOPP



58TEMAT MIESIĄCA 58TEMAT MIESIĄCA

Używam Macintoshy
(dawna nazwa komputerów Apple) w firmie, odkąd ją prowadzę, czyli od 1996 

roku. W zasadzie nigdy nie musiałem posiłkować się emulacją sprzętową (tak, były 

karty z procesorami Intela, aby uruchamiać programy z Windows i DOS). Nie było 

łatwo, a największe problemy powodował brak programów do wystawiania faktur. 

Ratowaliśmy się arkuszami w Excelu (był „od zawsze” na Maki), wypisywaliśmy 

ręcznie lub co sprytniejsi tworzyli dokumenty w bazach danych jak ja w FileMaker.

Było wiele prób stworzenia (polskich) programów do księgowości dla małych 

firm, bo większe mogły używać np. MacHansa po odpowiednim przystosowaniu.  

Nie wiem, czy wiecie, ale nawet Subiekt miał swoją przygodę z Apple. Robiony był 

w FoxPro (klon systemu bazodanowego dBase), który miał wersję na System 7 (tak 

zwały się kiedyś macOSy). Ten mezalians nie trwał długo. Następnym chętnym do 

zajęcia niszy programów fakturujących na Maca była firma Neostate i ich AutoFakt. 

Ich program również nie wytrzymał próby czasu.

Dlaczego programy fakturujące sprawiają tyle problemów? Odpowiedź jest prosta. 

Zmienne przepisy i konieczność częstych, czasem pracochłonnych aktualizacji.  

To wymaga czasu, wiedzy i jest kosztowne. Z tego powodu firmy nastawione na zysk 

musiały porzucić platformę Apple. To samo spotkało Macturę.

Na rynku pozostały (poza jednym czy dwoma bardzo prostymi programami w Mac 

App Store) tylko rozwiązania wieloplatformowe z abonamentem, online lub rozwi-

jane przy okazji innych działalności i na własne potrzeby jak mój Faqt.
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Mała firma prowadzona  
na Macach? Żaden problem!
W  połowie lat 90. zeszłego wieku prowadzenie firmy wyłącznie za pomocą 

Macintoshy było sporym wyzwaniem. Systemy klasyczne nie radziły sobie tak 

dobrze z obcymi formatami danych jak obecne. Na szczęście Excel na Mac był 

zgodny z wersją PC i często już nadsyłane pliki z cennikami w tym formacie było 

można otwierać. Problem sprawiała zwykła poczta elektroniczna, która zaczęła się 

właśnie popularyzować. Dużo kłopotów sprawiało kodowanie polskich znaków, 

różne na Mac, DOS, Windows i na stronach www. Jednak nawet te przeszkody nie 

uniemożliwiały prowadzenia firmy, a ogrom innych zalet sprzętu Apple niwelował 

te niedogodności.

Choć używam wspomnianej iFirmy od 2001 roku, to gdy dostałem w prezencie 

od dystrybutora Apple firmy SAD w 2008 roku FileMakera Advanced, zrodził się 

w mojej głowie pomysł zapisania w nim prostego programu do wystawiania faktur, 

zwłaszcza że nie miałem czym wystawiać faktur do paragonów (iFirma jeszcze tego 

nie obsługiwała). W ciągu kilku lat okazało się, że prosty program obrósł w funkcje, 

o które prosili użytkownicy i znacznie się rozbudował. Kilka innych programów 

pojawiło się i zniknęło, ale nadal użytkownik sprzętu Apple ma wybór.

Do prowadzenia firmy  
muszę mieć Windowsa… to mit!
Z doświadczenia swojego i innych zaprzyjaźnionych właścicieli firm wiem, że nie ma 

już w zasadzie wymówek, aby nie prowadzić firmy na sprzęcie Apple. Nieważne, czy to 

firma jednoosobowa, średnia czy korporacja wielkości IBM (o której oszczędnościach 

po przesiadce na komputery Apple piszemy też w tym wydaniu). W ostateczności 

zawsze możemy się ratować Parallelsem czy inną maszyną wirtualną lub BootCamp 

i Windowsem, ale tylko w ostateczności.

Życie Apple Usera nigdy nie było tak proste jak teraz. Obecnie nawet tak egzotyczne 

systemy, na przykład „inwentaryzacja” zasobów dostawców internetu prowadzo-

na przez UKE działa bez problemu pod Safari. Podobnie zdecydowana większość 

systemów podatkowych. Zdarzają się niechlubne wyjątki, ale tak rzadko, że można 

sobie z tym poradzić. Również bankowość internetowa nie może nas lekceważyć 

i nawet już banki spółdzielcze daje się obsługiwać z urządzeń Apple.

Wyjmujesz z pudełka i pracujesz
Wiele osób prowadzących małe firmy zadowoli się oprogramowaniem, jakie jest 

dołączone do każdego komputera Apple, przy zakupie. Dostajemy całkiem dobry 
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odpowiednik pakietu Office (iWork), czyli edytor tekstu Pager, arkusz kalkulacyjny 

Numbers i program do prezentacji Keynote. Potrafią one odczytywać poprawnie 

większość dokumentów z Office, a w Numbers można bez problemu wystawiać 

faktury (przy niewielkiej ich ilości). Nawet prosty Text Edit wystarczy do pisania 

większości ofert i korespondencji biurowej (tak sprawdza się w moim przypadku). 

Dodatkowo na macOS pojawia się coraz więcej oprogramowania specjalistyczne-

go. Dzięki pakietowi iWork małą firmą można zarządzać już przy pomocy samego 

iPada (ew. doposażonego w klawiaturę).

Obecnie, choć nadal są kłopoty z wyborem programów do księgowości, odpada 

zdecydowana większość problemów ze zgodnością plików, a wiele systemów księ-

gowych ma wersje online niezależne od platformy, jak np. opisywana już iFirma.pl 

czy rozwiązania Comarchu. Naprawdę, obecnie Apple User to ma klawe życie!
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MACBOOK  
— KOMPUTER KOMPLETNY
KUBA BARAN
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Zakup nowego Maca  
bywa trudną decyzją
O ile doświadczeni użytkownicy zdają sobie sprawę z jego wartości, to nabywcy, 

dla których ma to być pierwszy komputer z logo nadgryzionego jabłka, często biją 

się z myślami. Nie ma w tym nic dziwnego. Ostatecznie kwota, jaką należy w takim 

przypadku wyłożyć, jest zdecydowanie wyższa niż koszt popularnych laptopów, 

które zalegają na sklepowych półkach. Czy w takim układzie warto wygospodaro-

wać dodatkową porcję gotówki, chcąc uzbroić się w sprzęt, który ma stanowić dla 

nas podstawowe narzędzie pracy? Według mnie zdecydowanie tak i postaram się 

Was do tego przekonać.

O ile wybór modelu MacBooka jest o tyle podchwytliwy, że należy zastanowić się nad 

tym, ile mocy obliczeniowej jest nam rzeczywiście potrzebne, to nie na tym aspek-

cie wyboru chciałbym się tutaj skupić. Ta kwestia to zupełnie inny temat i wymaga  

co najmniej osobnego artykułu. Ja chciałbym udowodnić Wam, że Mac stanowi 

kompletne narzędzie. Znakomite rozwiązanie, które już w momencie wyjęcia z pudeł-

ka zapewni pełną gotowość do pracy. Ostatecznie chyba większość z użytkowników 

ma doświadczenia z komputerami uzbrojonymi w system Windows, który wymaga 

instalacji sporej liczby dodatkowych aplikacji i niejednokrotnie sterowników, aby 

stanowić w pełni funkcjonalne środowisko pracy. System operacyjny macOS powo-

duje, że tego typu problemy sprowadzone są do absolutnego minimum. Zawiera 

on w sobie wszystko, co stanowi podstawę dla większości standardowych zadań,  

do wykonania których wymagany jest komputer.
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Absolutna podstawa 
to szybka i bezpieczna przeglądarka internetowa. Tutaj z pomocą przychodzi zinte-

growane z systemem Safari. Bez problemu można je zestawić z konkurencyjnymi 

produktami. W najnowszej odsłonie, która trafiła do macOS Sierra, przeglądar-

ka ta została udoskonalona i korzystanie z niej stało się jeszcze przyjemniejszym 

doświadczeniem. Współpraca z urządzeniami uzbrojonymi w iOS też nie pozostaje 

bez znaczenia. Ostatecznie zsynchronizowana i zawsze dostępna lista zapisanych 

zakładek czy kart, które aktualnie są otwarte, niezależnie od platformy to trudny do 

przecenienia dodatek. Dzięki tym funkcjom pracę czy przegląd potrzebnych infor-

macji możemy kontynuować w każdej sytuacji. Wystarczy, że pod ręką znajduje się 

urządzenie Apple.

Podobnie sytuacja wygląda w kwestii klienta poczty. Systemowy Mail zapewnia 

wszystko, czego można wymagać w tej dziedzinie. Sam korzystam z tej natywnej 

aplikacji, mimo że na przestrzeni lat testowałem różne rozwiązania. Myślę, że dla 

większości użytkowników stanowi ona w pełni funkcjonalne narzędzie i absolutnie 

nie wymaga poszukiwania alternatyw. Flagowanie wiadomości, sortowanie według 

wątków czy współpraca z serwerami Exchange czy Gmail na pewno wystarczą 

znakomitej większości użytkowników do wygodnego panowania nad natłokiem 

przychodzących maili.
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Poza tymi podstawowymi aplikacjami macOS zawiera narzędzia niezbędne do 

przeglądania i edycji plików wszelkiego rodzaju. Niezależnie od tego, czy jest  

to dokument PDF, czy zdjęcia, system oferuje aplikację Podgląd, która umożliwia 

przegląd najpopularniejszych typów dokumentów. Dodatkowo w najnowszych 

wersjach systemu zostały udostępnione narzędzia pozwalające na ich edycję.  

To powoduje, że wszelkie adnotacje czy notatki na dostępnych plikach można 

wykonywać bez kłopotliwego otwierania dokumentów w aplikacjach firm trzecich,  

co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza pracę z dokumentami.

Oczywiście jednym  
z najczęstszych pytań jest: 
co z dokumentami pakietu Office? Tutaj Apple oferuje swój zestaw aplikacji pod 

nazwą iWork. Posiada on pełną kompatybilność w kwestii odczytu i zapisu doku-

mentów zgodnych z pakietem biurowym firmy Microsoft. Warto przetestować to 

rozwiązanie, jako że posiada bardzo czytelny i prosty interfejs. Co prawda, niektó-

re przyzwyczajenia z konkurencyjnych aplikacji mogą przez jakiś czas stanowić 

pewną blokadę w trakcie korzystania z pakietu iWork, jestem jednak przekonany, 

że dla większości użytkowników będzie to całkowicie wystarczające rozwiązanie. 

Oczywiście w sytuacji, kiedy pakiet Microsoft Office jest niezbędny do pracy, można 

go bez problemu dokupić w wersji dla komputerów Mac.

Ten podstawowy zestaw aplikacji i funkcji, który czeka na użytkownika już po 

pierwszym uruchomieniu Maca, stanowi w mojej ocenie właściwą wartość kompu-

tera. System w swojej domyślnej formie stanowi kompletne środowisko do pracy. 
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Dopiero zaawansowane prace, które wymagają specjalistycznych narzędzi, powo-

dują, że użytkownik musi rozpocząć poszukiwania dodatkowych aplikacji. Jak już 

wspomniałem, sam opieram się w dużej mierze na domyślnych aplikacjach i stano-

wią one dla mnie stabilne i niezwykle wygodne środowisko.

Dodatkowo, warto pamiętać, że macOS jest wciąż rozwijany w kierunku idealnej 

współpracy w oparciu o chmurę iCloud, a kolejne wersje systemu pojawiają się 

cyklicznie jako darmowe aktualizacje. Co ważne, zakup następnego urządzenia od 

Apple to dołożenie do ekosystemu kolejnego w pełni kompatybilnego elementu, 

który zapewni ciągłość działania i synchronizację pomiędzy urządzeniami. Uważam,  

że jest to zdecydowanie jeden z najmocniejszych argumentów za tym, aby do swojej 

pracy wykorzystywać właśnie urządzenia z Cupertino.

Wszystkie te cechy powodują, 
że MacBook to sprzęt kompletny. W przypadku kiedy planuje się zakup kompute-

ra, który ma stanowić postawę pracy czy prowadzenia biznesu, to myślę, że warto 

zainwestować odrobinę większą ilość gotówki. Wszystkie udogodnienia, o których 

wspomniałem, na pewno pozwolą szybko zapomnieć o poniesionym wydatku. 

Brak bólu głowy w przypadku problemów z systemem operacyjnym, doskonała 

współpraca pomiędzy urządzeniami i bogaty pakiet natywnych aplikacji stanowią 

podstawę do komfortowej pracy, która będzie stanowiła przyjemność, a nie pasmo 

udręk walki ze sprzętem i (nie)stabilnością aplikacji firm trzecich. Pozostaje mi jedy-

nie powiedzieć: Get a Mac!
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DOSTĘPNOŚĆ  
— POMYSŁ NA BIZNES
PIOTR WITEK
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Większość firm  
tworząc swoje produkty
koncentruje się na konkretnej grupie odbiorców. Często zatrudniając w tym celu 

specjalistów analizujących kto najczęściej korzysta z danego produktu, w jaki sposób 

i w jakim zakresie. Wyposażony w te dane wytwórca, chcąc zaspokoić potrzeby 

największej grupy swych klientów, optymalizuje produkt pod kątem ich potrzeb. 

Niestety, poprzez takie działanie sprawia, że produkt przestaje być interesujący dla 

szerszego grona potencjalnych klientów. W trakcie ostatniego keynote Apple przy-

pomniało całemu światu, że taka strategia po prostu się nie opłaca.

„We believe that technology should be accessible to everyone. So we don’t design products for 

some people or even most people. We design them for every single person”.

Na nowo powstałej i zaprezentowanej w trakcie konferencji stronie internetowej 

Apple oznajmia: „Wierzymy, że technologia powinna być dostępna dla każdego. 

Więc nie projektujemy produktów dla niektórych ludzi, czy nawet większości ludzi. 

Projektujemy je dla każdego człowieka”. Jest to doskonały przykład zaadaptowa-

nia definicji uniwersalnego projektowania do misji firmy. Definicji, która mówi,  

że wszystkie produkty powinny być projektowane w taki sposób, aby były dostępne 

dla jak największej grupy odbiorców w jak największym zakresie.
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Gdy zajrzycie  
na wspomnianą stronę 
zlokalizowaną pod adresem www.apple.com/accessibility, znajdziecie tam opis wszyst-

kich zaimplementowanych w produktach Apple technologii asystujących, których 

zadaniem jest wspieranie osób o specjalnych potrzebach. A o jakie wsparcie może 

chodzić, doskonale pokazał film otwierający ostatnią prezentację firmy z Cupertino. 

Ponieważ mowa o dostępności, poniżej znajdują się dwie wersje filmu. Pierwszy 

to oryginał, drugi został przez Apple wyposażony w audiodeskrypcję dla osób 

niewidomych:

Apple Accessibility

Apple Accessibility Audiodescription

Na nowej podstronie znalazły się nie tylko informacje o rodzaju technologii asystu-

jących, w jakie zostały wyposażone poszczególne urządzenia i systemy operacyjne 

Apple, ale przede wszystkim instrukcje, jak z nich korzystać. Jest to niezwykle 

potrzebne wsparcie dla samych osób o specjalnych potrzebach, ale również infor-

macja dla ich bliskich, znajomych czy nauczycieli, że pomimo szeregu fizycznych 

ograniczeń możliwe jest użytkowanie urządzeń Apple.

Ale czy w ogóle aż tyle jest osób o specjalnych potrzebach, aby kłopotać się tym 

problemem?

W samej tylko Polsce, według ostatniego Spisu Powszechnego, mieszkało 4,7 mln 

niepełnosprawnych obywateli, czyli 12,2% całego społeczeństwa. Naturalnie, nie 

wszyscy niepełnosprawni potrzebują specjalistycznych technologii asystujących. 

Forma i zakres tych potrzeb bezpośrednio wynikają z rodzaju i stopnia dysfunkcji. 

Do tej grupy jednak musimy doliczyć jeszcze seniorów, czyli osoby powyżej sześć-

dziesiątego piątego roku życia, u których wraz z wiekiem pojawiają się różnego 

rodzaju, większe i mniejsze ograniczenia. Aktualnie stanowią oni w Polsce ponad 

14,7% społeczeństwa.

Wszystkie badania, 
jednoznacznie wskazują na fakt, iż zachodnie społeczeństwa gwałtownie się starzeją. 

Główny Urząd Statystyczny podaje, iż w Polsce do roku 2050 udział osób starszych 

w społeczeństwie przekroczy 30% na obszarach wiejskich, a w miastach zbliży się 

do 35%. Okazuje się więc, że aktualnie ok. 25% polskiego społeczeństwa to odbiorcy, 

którzy w trakcie podejmowania decyzji zakupowych mogą przede wszystkim kiero-

wać się dostępnością danych produktów. W roku 2050 to może być już nawet ok. 

40% obywateli naszego kraju. A ponieważ podobne trendy obserwowane są w całym 

zachodnim świecie, Apple doskonale analizuje i odczytuje potrzeby rynku, otwie-

rając się na każdego klienta.

http://www.apple.com/accessibility
https://www.youtube.com/watch?v=XB4cjbYywqg&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=gL2Dh4_F2-M
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Ten sam mechanizm 
sprawdza się przy projektowaniu programów na iOS, macOS, watchOS czy tvOS. 

W AppStore znajduje się już ponad 2 mln aplikacji. W tym mrowiu podobnego oprogra-

mowania doskonałym sposobem na zwiększenie sprzedaży może być zapewnienie 

pełnej dostępności danego produktu. Oczywiście jeśli stworzysz w pełni dostępną 

dla technologii asystujących aplikację, to wcale nie będziesz mieć gwarancji, że ktoś 

z tej przytaczanej, dwudziestopięcioprocentowej grupy potencjalnych klientów ją 

kupi. Za to możesz być absolutnie pewien, że jeśli twój produkt będzie niedostępny 

dla technologii asystujących, to nikt z tej grupy ci za niego nie zapłaci. Apple bez 

jakichkolwiek dodatkowych wyjaśnień zwraca użytkownikom pieniądze, jeśli rekla-

mując aplikację, zaznaczą, że jest ona niedostępna dla technologii asystujących.

Osobiście uważam, 
że warto przyswoić sobie filozofię Apple w obszarze Universal Design i samemu 

zacząć projektować aplikacje dla wszystkich. To po prostu się opłaca. Zarówno 

zadowolonym klientom chętniej i głębiej sięgającym do portfela, jak i programistom 

zarabiającym na tworzeniu dostępnych aplikacji.
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REDAKCJA MMM
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APLIKACJE DLA BIZNESU
Do skutecznego prowadzenia firmy musimy mieć odpowiednie narzędzia. Mac OS 

to pewna platforma która zapewni nam stabilne działanie komputera i wygodę pod-

czas pracy. W tym momencie brakuje nam tylko odpowiednich programów, aby-

śmy potrafili jak najlepiej wykorzystać nasz czas i możliwości ekosystemu apple. 

Poniżej przedstawiamy 5 programów które powinny znaleźć się na dysku każdej 

osoby prowadzącej swój biznes.

JAROMIR KOPP / PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Firma BinSoft stworzyła kompletne narzędzie dla osób prowadzących działalność 

na macOS. Program mpFirma jest rozwiązaniem wielu kłopotów, z którymi zmagają 

się przedsiębiorcy. Program posiada modułową budowę, dzięki której w przejrzysty 

sposób mamy dostęp do wielu funkcji. Wśród nich znajdziemy takie rozwiązania, 

jak: wsparcie dla kontrahentów, sprzedaż i zakup umożliwiające wystawianie faktur 

oraz innych dokumentów, które będziemy mogli drukować na urządzeniach fiskal-

nych. Bez żadnego problemu uda się nam wystawić faktury w różnych językach.  

mpFirma pozwala również na kontrolę płatności faktur na podstawie dokonanej 

przez nas sprzedaży. Ten program to również świetne rozwiązanie do zarządza-

nia relacjami z klientami. Program prowadzi nas tu od samego początku, czyli od 

chwili przygotowania oferty. Cała komunikacja odbywa się z poziomu modułu CRM 

— customer relationship management). Z tego miejsca będziemy mogli przygoto-

wać akcje marketingowe takie jak wysyłka wiadomości SMS lub e-mail do klientów. 

Sprzedawcy wystawiający swoje produkty na Allegro docenią synchronizację infor-

macji o zakupach ze swoim magazynem, a my bezproblemowo wygenerujemy 

listy przewozowe największych w Polsce firm kurierskich. mpFirma to prawdziwy 

„kombajn” do zadań specjalnych w firmie. Otrzymujemy wraz z nim wszystko, co jest 

potrzebne małym i większych przedsiębiorstwom. Zaś dla bezpieczeństwa naszych 

danych możemy faktury wyeksportować w postaci m.in. XML, CSV i EDI++.

Cena: 249,00 zł

www.mpfirma.pl

mpFirma

https://www.mpfirma.pl
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Firma nie może prężnie działać bez swojego „pakietu biurowego”. Najpopularniejszy 

na świecie zestaw aplikacji dla biura firmy Microsoft jest również dostępny dla 

komputerów Apple. Microsoft w ostatnim czasie włożył wiele wysiłku, aby dokumenty 

programów Word czy Excel otwierały się bez najmniejszych problemów zarów-

no na platformie Windows, jak i macOS. Jeśli zatem dokumenty, które tworzymy, 

będą miały wyglądać identycznie na każdym komputerze, to pakiet Microsoft Office  

for Mac jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Potrzebujecie korzystać z pakietu 

Office na wielu komputerach i urządzeniach mobilnych? Rozwiązanie znajdzie-

cie w usłudze Office 365 Business. W cenie 8,80 € o miesięcznie będziemy mieli 

dostęp do zawsze najnowszych wersji Worda, Excela, PowerPoint, Outlook i OneNote. 

Dodatkowo otrzymujemy aż 1 TB przestrzeni na przechowywanie i udostępnianie 

danych w sieci na OneDrive. Ogromnym atutem oferty subskrypcyjnej na Microsoft 

Office jest możliwość używania aplikacji z tego pakietu na urządzeniach mobilnych 

— iPhone i iPad. Obojętnie gdzie się znajdziemy, zawsze będziemy mieli dostęp  

do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych. Praca „w ruchu” nad tekstami jeszcze 

nigdy nie była tak wygodna.

Cena: od 8,80 €

www.products.office.com

Office 365

https://products.office.com/pl-pl/business/office


73TEMAT MIESIĄCA

Jest to platforma bazodanowa stworzona w 1980 roku, a dostępna na komputery Apple 

od 1986. Jego zaletami są: prosta obsługa (jak na system o tak ogromnych możliwo-

ściach), wieloplatformowość (macOS, Windows, iOS oraz dostęp do serwera przez 

przeglądarki WWW), niezawodność i możliwość współpracy z popularnymi syste-

mami SQL i ODBC. Mając licencję na FimeMaker Pro (lub Advanced Pro), możemy 

zdalnie do niego łączyć się z 5 urządzeń iOS z (FileMaker Go dostępny w App Store 

za darmo) lub z innych komputerów posiadających osobne licencje na FileMaker. 

Wersja Advanced oferuje więcej możliwości do projektowania „rozwiązań”, czyli 

systemów bazodanowych (debuger, śledzenie wartości zmiennych, wykonywanie 

skryptów krok po kroku). Dodatkowo można zmieniać menu i generować samodziel-

ne programy jednostanowiskowe niewymagające posiadania licencji na FileMaker 

(tak tworzony jest np. Faqt do faktur). Struktury baz danych projektujemy w interfej-

sie graficznym, bardzo zaawansowane „relacje” pomiędzy tabelami również. Zamiast 

języka programowania przy w FileMaker zastosowano skrypty, które też układamy 

z „klocków”, dlatego nawet niezbyt zaawansowany użytkownik może tworzyć w nim 

samodzielnie „rozwiązania”. W zestawie dostajemy wiele gotowych „baz danych”  

na prawie każdą okazję, które można od razu używać lub modyfikować według 

potrzeb. FileMaker Pro sprawdza się w maleńkich firmach, a dozbrojony w wersję 

serwerową nawet w olbrzymich korporacjach (setki stanowisk).

Cena: od 1620,00 zł

www.filemaker.com

FileMaker 15

http://www.filemaker.com
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Wymiana cyfrowych dokumentów to dziś podstawa w komunikacji biznesowej. 

Trudno sobie wyobrazić, aby oferty, formularze czy raporty, które mają błyskawicz-

nie pojawić się u naszych kontrahentów, będziemy wkładać do koperty i wysyłać 

pocztą. W dobie internetu większość papierów wysyłamy pocztą elektroniczną, 

a uniwersalnym formatem ich zapisu stały się dokumenty PDF (Portable Document 

Format). Korzystając z macOS, łatwo możemy „wydrukować” dokument do postaci 

pliku w PDF — czynimy to z okna Drukuj. Co jednak, jeśli będziemy chcieli zmie-

nić taki plik? Aplikacja PDFExpert daje nam szereg możliwości i wygodę w edycji 

plików zapisanych w tym formacie. Pliki PDF, które pojawią się u nas, będziemy 

mogli skrupulatnie opisać poprzez podanie odpowiednich adnotacji, notatek, uwag 

czy wyróżnień. Na tej podstawie można przesłać swoje uwagi do ofert lub umów. 

Łatwo wypełnimy formularze, jeśli przyjdzie nam podpisać cyfrowo dokument. 

Nic również nie będzie stało na przeszkodzie, aby dodać pliki graficzne, całkowicie 

zmienić tekst lub skasować wybraną stronę w otrzymanym dokumencie. 

Cena: 59,99 € na 3 komputery

www.pdfexpert.com

PDFexpert

http://readdle.sjv.io/c/337549/304996/4736


75TEMAT MIESIĄCA

Nie zawsze użytkownicy platformy macOS mogą odciąć się od systemu Windows. 

Prozaiczne kwestie w stylu licencji na oprogramowanie do zarządzania maga-

zynem lub inne aplikacje na Windowsa mogą wykluczyć całkowitą migrację  

na macOS. Na szczęście można takim problemom zaradzić, bo komputery Apple mogą 

bez najmniejszego problemu pracować pod kontrolą macOS oraz z Windowsem.  

Co jednak jest ciekawsze, dzięki aplikacji Parallels Desktop  praca na obu syste-

mach operacyjnych może odbywać się równocześnie. System Microsoftu będziemy 

mogli uruchomić jako aplikację pracującą pod kontrolą macOS. Na jednym kompu-

terze uda się nam uruchomić jednocześnie dwa systemy operacyjne, a dzięki temu 

swobodnie pracować z programami, które są dostępne tylko dla systemu z Redmond.  

W tym momencie bariera kompatybilności platform całkowicie się zaciera, oferując 

nam swobodę wymiany danych oraz dostęp do praktycznie każdego oprogramowa-

nia na rynku.

Cena: 79,99 €

www.parallels.com

Parallels Desktop

ZDJĘCIA:
fotolia.com
str. 70 © Nmedia

http://www.parallels.com/eu/
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WIELKI BRAT PATRZY
MAREK TELECKI

http://twitter.com/mantis30
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Kto z Czytelników nie zna
kultowej reklamy „1984”, promującej Macintosha, reżyserowanej przez Ridleya Scotta? 

Ręce w górę, proszę! Ten minutowy spot, wyemitowany podczas przerwy reklamowej 

w finale o mistrzostwo NFL — Super Bowl XVIII, nawiązuje do symbolu Wielkiego 

Brata — fikcyjnej postaci z powieści George’a Orwella. Dziś często powołujemy się 

na Wielkiego Brata, gdy np. wspominamy o inwigilacji i kontroli. Prowadząc firmę, 

zatrudniając ludzi, z czasem stajemy się ciekawi, gdzie są, co robią, i czy czas,  

za który im płacimy, jest wykorzystany optymalnie.

Istnieje wiele  
komercyjnych rozwiązań,
które pozwalają na monitoring pracowników. Można oczywiście wprowadzić restryk-

cje, ale często bardziej przydatna jest po prostu wiedza, gdzie nasz podwładny jest 

i do czego wykorzystuje komputer. Bo tak jak w przyrodzie, tak w biznesie i ogólnie 

stosunkach międzyludzkich, najważniejsza jest równowaga.

https://www.youtube.com/watch?v=2zfqw8nhUwA


78TEMAT MIESIĄCA

Poniżej przedstawiam przykładowe rozwiązania, pozwalające na odrobinę kontroli 

nad urządzeniami i ludźmi z tych urządzeń korzystającymi.

iCloud — wyszukiwanie urządzenia
To wbudowana, systemowa opcja pozwalająca na ustalenie przybliżonej lokalizacji 

urządzeń z iOS (iPhone, iPod touch, iPad), watchOS (zegarek Apple Watch musi być 

połączony w parę z telefonem iPhone), praz macOS/OS X (komputery Mac). Aby ją 

aktywować, należy włączyć odpowiednią opcję (np. Znajdź mój iPhone lub Znajdź 

mój Mac) w ustawieniach iCloud na każdym z urządzeń.

Oczywiście, by móc wysłać swoją pozycję, urządzenia muszą być włączone oraz 

posiadać dostęp do Internetu. W przypadku komputerów Mac wymagane jest podłą-

czenie do sieci WiFi, urządzenia z iOS posiadające modemy 3G/LTE informację taką 

mogą przesyłać, korzystając z komórkowej transmisji danych.

Aby sprawdzić, gdzie znajdują się nasze urządzenia, możemy:

 > odwiedzić witrynę iCloud i tam uruchomić aplikację Znajdź

 > pobrać na iPhone’a, iPoda touch lub iPada apkę Find My iPhone

Należy zwrócić uwagę, że wszystkie urządzenia muszą korzystać z tego samego 

Apple ID. Jednak gdy utworzymy Chmurę rodzinną, to będzie można również loka-

lizować sprzęt będący w posiadaniu i użyciu pozostałych członków rodziny.

https://www.icloud.com/#find
https://itunes.apple.com/pl/app/find-my-iphone/id376101648?l=pl&mt=8
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Bardzo przydatną opcją ustawień iCloud > Znajdź mój iPhone w iUrządzeniach, którą 

warto aktywować, jest „Wysyłaj ostatnie położenie” — w rezultacie, gdy poziom bate-

rii w iPhonie lub iPadzie jest krytyczny, to informacja o lokalizacji zostanie wysłana 

automatycznie.

Moi znajomi
Problem braku możliwości podglądu lokalizacji urządzeń zalogowanych do iCloud 

z wykorzystaniem innego Apple ID rozwiązuje darmowa apka Moi znajomi. Oczywiście 

musi ona być zainstalowana na każdym urządzeniu z iOS, które planujemy „namie-

rzać”, oraz skonfigurowana tak, by położenie było udostępniane. Należy również 

załączyć: Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji > Wysyłaj moje położenie, 

oraz Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji > Usługi systemowe > Wysyłaj 

moje położenie. Swoją drogą ciekawe, dlaczego aż w dwóch miejscach znajdziemy 

taki przełącznik…

W każdej chwili użytkownik urządzenia może taką możliwość śledzenia wyłączyć, 

chyba że skorzystamy z możliwości odmówienia zezwolenia na wprowadzanie 

zmian: Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia.

Podgląd przybliżonego miejsca pobytu śledzonych osób (a w zasadzie używanych 

przez nich urządzeń) dostępny jest z poziomu:

 > apki Moi znajomi na dowolnym urządzeniu z iOS (dostępny jest również widżet 

w Centrum Powiadomień),

https://itunes.apple.com/pl/app/find-my-friends/id466122094?mt=8
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 > zegarka Apple Watch sparowanego z iPhone’em,

 > aplikacji Moi znajomi na witrynie iCloud

 > widżetu Centrum Powiadomień systemu macOS/OS X.

Niestety, nie da się w ten sposób namierzyć komputera Mac.

Warto dodać, że jeśli powierzamy pracownikom urządzenia z  systemem iOS, 

to opcja Ograniczenia (a w skrajnym przypadku również Dostęp nadzorowany  

— Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Nauka), pozwalają w zdecydowany sposób 

dostosować zestaw aplikacji i usług dostępnych do uruchomienia i użycia.

Watchover
To rozwiązanie autorstwa Hobbyist Software powstało, by umożliwić nadzór rodziców 

nad aktywnością ich pociech na komputerach, ale czy pracownicy nie zachowują się 

czasami jak dzieci i czy tak bardzo się od nich różnią…? Aby skonfigurować monito-

ring, należy na interesujących nas maszynach zainstalować agenta Watchover Helper 

(Mac / Windows) oraz wybrać konta, które zamierzamy podglądać. Można również 

zabezpieczyć dostęp hasłem i zmienić port, na którym będzie działała usługa.

https://www.icloud.com/#fmf
http://hobbyistsoftware.com/watchover-more
http://hobbyistsoftware.com/Downloads/Watchover/latest-mac.php?cdn
http://hobbyistsoftware.com/Downloads/Watchover/latest-win.php?cdn
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Połączenie z komputerem zapewnia płatna (4,99 $) apka Watchover dla iOS, a zakres 

jej możliwości przedstawia się następująco:

 > cykliczne (wykonywane w minutowych odstępach) zrzuty ekranowe przedsta-

wiające aktywność na monitorowanym komputerze,

 > dwutygodniowa historia aktywności,

 > lista uruchomionych programów wraz z informacją, kiedy oraz przez jaki czas 

były w użyciu,

 > statystyki wyświetlające najczęściej używane aplikacje.

Watchover działa niestety tylko w sieci lokalnej, więc bez skonfigurowania połącze-

nia VPN, będąc poza domem/firmą, nie sprawdzimy, co dzieje się na komputerach. 

Brakuje również możliwości zapoznania się z historią działań na danym urządzeniu, 

jeśli nie jest ono włączone i widoczne w apce. Przydałaby się również możliwość 

filtrowania/ukrywania wybranych programów i usług, które zawsze są uruchomione 

w tle. Mimo wszystko możliwość podejrzenia ekranu bez wiedzy obserwowa-

nego (nie do końca, bo po zalogowaniu użytkownika pojawia się okno powitalne 

Watchover z informacją o tym, że komputer jest monitorowany, a w menu Findera 

i zasobniku systemowym Windows, zawsze widoczna jest ikonka sowy), to świetna 

sprawa. Jeszcze ciekawiej przedstawia się zestawienie aplikacji w dowolnym dniu 

z ostatnich czternastu, wraz z danymi na temat całkowitego czasu ich uruchomie-

nia, czasu aktywnego użycia oraz dokładnej pory dnia! Widać jak na dłoni, że np. 

zamiast Excela, 80% czasu wczoraj w godzinach 14-15 w użyciu był Counter Strike: 

Global Offensive…

https://itunes.apple.com/pl/app/watchover/id434812586?l=pl&mt=8
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Pulseway
To genialny produkt firmy MMSOFT Design służący do monitoringu i zarządzania 

komputerami pracującymi pod kontrolą systemów: Windows, OS X/macOS oraz 

Linux. Wcześniej znany pod nazwą Mobile PC Monitor. Tu większe znaczenie ma 

podgląd tego, co dzieje się nie tyle z użytkownikiem, ile ze sprzętem i oprogra-

mowaniem. Jednak mimo, że Pulseway to znakomite rozwiązanie głównie dla 

administratorów, również pracodawcom dostarczy sporo informacji. Niestety, 

jakiś czas temu firma zdecydowała się zrezygnować z wersji darmowej (Personal), 

udostępnia wyłącznie 30-dniową wersję próbną, a następnie model subskrypcyj-

ny (Professional lub Enterprise). Na szczęście dotychczasowi użytkownicy wersji 

free nadal mogą korzystać z niej, akceptując spore ograniczenia (monitorowanie 

maksymalnie 5 komputerów, ograniczona ilość — 20 — powiadomień/dzień, moni-

torowanie z maksymalnie dwóch urządzeń mobilnych, brak podglądu ekranu, czatu 

z użytkownikiem, dostępu przez WWW, kokpitu, odbierania żądań pomocy oraz 

wielu innych przydatnych udogodnień).

Skonfigurowanie Pulseway wymaga zainstalowania agenta na komputerze, pobrania 

bezpłatnej apki dla iOS (są również dostępne dla Androida i Windows Phone), zało-

żenia konta i zaznaczenia interesujących nas funkcji.

Z opcji, którymi dysponuje wersja darmowa, doceniam m.in. następujące:

 > dane dotyczące publicznego adresu IP (oraz przybliżoną, niestety dość mocno, 

lokalizację urządzeń na mapie), oraz prywatnych adresów monitorowanych 

interfejsów sieciowych komputerów,

 > czas, przez jaki komputery są uruchomione,

 > możliwość zdalnego usuwania plików z dowolnego zamontowanego dysku,

 > podgląd parametrów życiowych komputera: ilość zajętej/wolnej pamięci, tempe-

ratura i napięcie procesora, prędkość, z jaką obracają się wentylatory, poziom 

baterii w komputerze jak i np. podłączonej via Bluetooth myszy/klawiatury itp.,

 > informacja o uruchomionych i działających procesach, z możliwością wyszu-

kiwania oraz segregowania według obciążenia procesora lub wykorzystania 

pamięci — problematyczny proces można również zdalnie „ubić”,

 > listę zainstalowanych aplikacji, wraz z ich wersją,

 > monitorowanie, kto jest zalogowany do komputera, z opcją wylogowania takiej 

osoby (lub wszystkich naraz) bądź wysłania „motywującej” wiadomości,

 > zdalne wyłączenie komputera, ponowne uruchomienie, przełączenie do ekranu 

logowania oraz uśpienie — niestety wybudzanie maczka (z PC nie ma problemu) 

nie bardzo chce działać…,

 > system konfigurowalnych powiadomień Push oraz e-mail, informujących 

o praktycznie każdej znaczącej zmianie aktywności monitorowanego kompu-

tera, jak np.: restart, uruchomienie, wyłączenie, uśpienie, wybudzenie, zmiana 

https://www.pulseway.com
https://www.pulseway.com/downloads
https://itunes.apple.com/app/id405566169?mt=8
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zewnętrznego adresu IP, zamontowanie i odłączenie dysku, a nawet fakt urucho-

mienia konkretnej aplikacji.

Płatna subskrypcja oferuje ogrom opcji, których z powodu ograniczonej przestrzeni 

magazynu nie wymienię. Szczerze zapraszam do przetestowania wersji próbnej, 

sam zaś poważnie rozważam przejście na wersję Professional.

Powyższe przykłady  
nie wyczerpują tematu
I mimo że do artykułu podszedłem z lekkim przymrużeniem oka, przydatności 

przedstawionym rozwiązaniom odmówić nie sposób. Nawet jeśli nie mamy w genach 

zakodowanego wścibstwa, warto zabezpieczyć nasze urządzenia na wypadek gdyby 

trafiły w niepowołane ręce. Zlokalizowanie zgubionego lub skradzionego telefonu 

czy podgląd niecnych działań, podjętych przez nie darzącą nas sympatią, niezbyt 

lojalną lub mało solidną, a korzystającą z jednego z naszych komputerów osobę,  

to wiedza bezcenna.
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Prowadząc firmę 
(lub inny podmiot, np. placówkę edukacyjną) wyposażoną w sporą liczbę urządzeń, 

takich jak komputery Mac, odtwarzacz multimedialny Apple TV czy urządzenia 

mobilne: iPhone, iPad lub iPod touch, zanim powierzymy je pracownikom bądź 

oddamy w użytek innym osobom, najpierw musimy poświęcić czas na ich odpowied-

nie przygotowanie. Najczęściej wiąże się to z takimi czynnościami, jak konfiguracja 

ustawień, wprowadzenie haseł, instalacja dodatkowego oprogramowania oraz nało-

żenie ograniczeń.

W przypadku komputerów Mac najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z syste-

mu macOS Server — do nabycia w cenie 19,99 € w Mac App Store i opcji Zarządzania 

Profilami (Profile Manager). Apple oferuje również program DEP — Device Enrollment 
Program (Program Wdrażania Urządzeń), który niestety na razie nie działa w Polsce… 

A szkoda, bo to potężne, znacznie ułatwiające przygotowanie urządzeń z systemami 

macOS/iOS narzędzie, które dodatkowo pozwalają na konfigurowanie i ich nadzo-

rowanie OTA (Over the Air) — bezprzewodowo.

W tym krótkim artykule  
chciałbym przybliżyć
Czytelnikom inne rozwiązanie — Apple Configurator 2 — darmowe oprogramowanie 

pozwalające na przygotowanie sprzętu z iOS oraz tvOS podłączonego do kompu-

tera Apple za pomocą łącza USB. Oczywiście, jeśli zechcemy wygodnie zarządzać 

https://support.apple.com/macos/server
https://itunes.apple.com/pl/app/macos-server/id883878097?l=pl&mt=12
http://www.apple.com/business/dep/
http://www.apple.com/business/dep/
https://itunes.apple.com/pl/app/apple-configurator-2/id1037126344?l=pl&mt=12
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większą ilością mobilnych urządzeń, niezbędny może okazać się zakup prze-

znaczonego do tego rozwiązania, jak np.: stacja ładująca Bretford PowerSync Cart  
lub przynajmniej aktywnego huba USB.

Apple Configurator 2
pozwala na bardzo dużo. W wersji drugiej wprowadzono mechanizm szablonów 

zwanych tutaj Blueprints. Każde z podłączonych urządzeń najpierw musi zostać 

dodane (Prepare) do listy nadzorowanych (Supervised), co wiąże się z ustaleniem, 

czy chcemy umożliwić późniejsze zarządzanie z poziomu innego komputera, przypi-

saniem urządzenia do naszej organizacji czy określenia, które z opcji pojawiających 

się standardowo podczas przeprowadzania pierwszej konfiguracji (nowego lub 

odtworzonego sprzętu), będą dostępne dla nowego użytkownika. 

Jak widać na zrzucie ekranowym, zaznaczyłem tu tylko opcję ustawienia hasła 

urządzenia oraz monit o podanie identyfikatora Apple ID. Warto pamiętać, że jeśli 

przygotowujemy już wcześniej konfigurowane urządzenie, to zostanie ono wyma-

zane. Bardzo przydatna jest w takiej sytuacji również opcja zachowania tokena 

aktywacji (Save Unlock Token).

Następnym elementem przygotowania urządzeń jest wybranie dodatkowych apli-

kacji, które chcemy automatycznie na tychże zainstalować. Możemy tu wskazać 

programy pobrane, znajdujące się na dysku komputera w domyślnej lokalizacji:  

~/Muzyka/iTunes/iTunes Media/Mobile Applications/ lub zalogować się to sklepu 

iTunes App Store, co da nam dostęp do wszystkich wcześniej zakupionych pozycji. 

http://www.apple.com/pl/shop/product/HB716ZM/A/stacja-ładująca-bretford-powersync-cart-do-ipadów-ze-złączem-lightning
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Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, jak wygląda legalność tak zainstalowanego 

oprogramowania. Bo o ile prywatnie, raz zakupioną apkę możemy zainstalować 

i używać na każdym z posiadanych przez nas produktów, to w przypadku wyko-

rzystania komercyjnego, nie jest to już takie oczywiste. Zdecydowanie brakuje 

w naszym kraju* możliwości skorzystania z programu VPP — Volume Purchase Program 
for Business (Program Zakupów Zbiorczych dla Biznesu). Jest jeszcze jeden problem: wgry-

wając apki z dysku, dysponujemy prawdopodobnie ich najnowszą wersją i podczas 

aplikowania blueprinta mogą pojawić się komunikaty o tym, że programu nie można 

zainstalować, bo wymaga nowszej wersji systemu iOS — co może być kłopotliwe, 

gdy urządzenie nie posiada już wsparcia systemowego.

Tworzenie profili
to chyba najciekawsza sprawa. Dzięki nim możemy precyzyjnie określić, co tak 

naprawdę będzie można z iPhone’em, iPadem, iPodem touch czy Apple TV robić. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć wiele profili zależnie od tego, w czyje ręce 

ma trafić sprzęt i jakimi możliwościami dysponować. A później określone profile 

wraz z wyselekcjonowanymi apkami scalić w osobnym szablonie. W ten sposób 

każdy dział w firmie lub pracownicy o wyjątkowych potrzebach dostaną narzędzie 

„szyte na miarę”.

http://www.apple.com/business/vpp/
http://www.apple.com/business/vpp/
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Poniżej lista wybranych ustawień,
które można wstępnie prekonfigurować i zaaplikować na grupie urządzeń z iOS:

 > blokada możliwości usunięcia profilu (lub opcja automatycznego jego usuwania 

po ustalonym czasie lub w określonym dniu),

 > ograniczenia funkcjonalności urządzenia, np.: korzystania z kamery (w tym 

komunikacji FaceTime), usług: AirDrop, iMessage, Handoff, Apple Music, Radio, 

Siri, iBooks Store, pokazywania powiadomień na ekranie blokady, parowania 

z Apple Watch, opcji iCloud, instalowania aplikacji, zakupów wewnątrz apek 

i wielu innych,

 > blokada możliwości uruchamiania wybranych programów,

 > filtrowanie domen oraz adresów e-mail,

 > konfiguracja globalnego proxy HTTP,

 > opcje cenzury witryn internetowych,

 > dodawanie zaufanych certyfikatów,

 > polityka haseł blokady (ilość prób, wymagana ilość i rodzaj znaków itp.),

 > konfiguracja sieci WiFi wraz z danymi autentykacji,

 > konfiguracja wirtualnej sieci prywatnej (VPN) wraz z danymi autentykacji,

 > lista zaufanych odbiorników AirPlay wraz z ich hasłami,
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 > lista drukarek AirPrint,

 > ustawienia połączeń do serwerów CalDAV oraz subskrybowanych kalendarzy,

 > ustawienia połączeń z serwerami: Exchange, CardDAV (kontakty), LDAP,

 > konfiguracja kont Google,

 > instalacja dodatkowych krojów pisma (czcionek) TrueType/OpenType.

Jeśli na iPadzie 
znajdują się już aplikacje pokroju Pages, to możliwe jest również „wgranie” doku-

mentów firmowych, które na dzień dobry będą dostępne dla użytkownika.

Wisienką na torcie jest możliwość ustalenia tapety ekranu blokady oraz ekranu 

początkowego w nadzorowanych urządzeniach wraz z wyświetleniem dodatkowej 

informacji, jak np. nazwa urządzenia, typ czy numer seryjny. Da się również z grub-

sza uporządkować ikony apek na wszystkich ekranach, zakładać foldery itp.

Opcji dostępnych w Apple Configurator 2 jest znacznie więcej, m.in.:

 > dodawanie dokumentów,

 > zmiana nazwy urządzeń,

 > odtwarzanie i aktualizowanie urządzeń,

 > tworzenie i przywracanie kopii zapasowej urządzenia,

http://devguide-calconnect.rhcloud.com/CalDAV-introduction
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 > zapisanie/zerowanie hasła blokady oraz hasła ograniczeń,

 > aktywacja trybu pojedynczej aplikacji,

 > wymazywanie zawartości i ustawień urządzeń.

Apple Configurator 2 to zdecydowanie narzędzie dla administratorów, konfigu-

rowanie zaawansowanych opcji profili wymaga dość konkretnej wiedzy. Jednak 

w przypadku wdrożeń większej liczby iUrządzeń oraz konieczności przywrócenia 

początkowej konfiguracji korzyści z tego oprogramowania będą wymierne.

Przydatne linki:
Wsparcie dla biznesu — Apple Configurator

iPhone w biznesie

Informacje dotyczące wdrożeń platformy iOS

Wsparcie dla edukacji

Pomoc usługi Apple School Manager

Podręcznik wdrożeń w edukacji

Zasoby wdrożeniowe IT dla edukacji

Zarządzalne konta Apple ID

Pomoc programów wdrożeń Apple dla biznesu

Regulamin i warunki użytkowania usług Apple

Społeczność AppConfig 
* Program VPP 

został urucho-

miony w Polsce  

z dniem 

31.10.2016 r.

https://www.apple.com/support/business/apple-configurator/
http://www.apple.com/iphone/business/it/
https://help.apple.com/deployment/ios/
https://www.apple.com/support/education/
https://help.apple.com/schoolmanager/
https://help.apple.com/deployment/education/
http://www.apple.com/education/it/
https://support.apple.com/pl-pl/HT205918
https://help.apple.com/deployment/business/
http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html
http://www.appconfig.org
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http://twitter.com/rzog
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Tak! W końcu udało Ci się namówić szefa, kolegę czy sąsiada na przesadkę na 

komputer Mac. Nie było łatwo, pokazałeś mu najpierw, jak wszystko wygląda  

na swoim komputerze. Przekonałeś, że Mac to dobrze zainwestowane pieniądze. 

Z tym akurat nie było aż tak trudno, jak się spodziewałeś. Znajomy ma przecież już 

kilka lat iPhone’a. Pan Waldek kupił też na zeszłe święta iPada dla swoich dzieci.  

Tak że miałeś niewątpliwe wsparcie również ze strony rodziny. Pomogłeś mu wybrać 

model komputera, który najlepiej by mu odpowiadał. Ba, pokazałeś nawet kilka 

blogów fascynatów takich jak Ty, którzy od lat wydajnie pracują na komputerach 

Mac i świata poza nimi nie widzą.

W końcu się zgodził!
Przywiózł nowy komputer i zaczął na nim pracę. Nie od razu wszytko się udało. 

Ikonki jakieś takie dziwne, myszą też się jakoś odwrotnie steruje. No i nie ma klawi-

sza Windows. Ale poradziliście sobie. „Wspólnie” przenieśliście wszystkie dane 

i dokumenty z Windows. Tak, nie trzeba przez pendrive. Samo się robi. To Mac. 

Safari też działa wyśmienicie, ale strona banku cały czas wypisuje że brak jej jakie-

goś rozszerzenia dla Internet Explorera. Kolega nawet chciał go zainstalować, ale 

nie udało mu się to. Byłeś szybszy, zaproponowałeś FireFox i wszystko się udało. 

Tak, panie Heniu, do banku wchodzimy przez Liska.

Poczta
No to musisz sobie pogratulować. Wcześniej Pan Maciej używał prywatnej poczty 

przez przeglądarkę, a firmowej przez Outlooka, który co chwila miał problem z jakimś 

plikiem PST i trzeba było kasować pocztę. Musiał też szukać jej wielokrotnie w dwóch 
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miejscach, bo nie zawsze udawało mu się oddzielić życie prywatne od służbowego. 

A tu pełen sukces: aplikacja Mail na Mac obsługuje wszytko razem. Działa szybciej 

niż pod Windows. Owacje na stojąco i runda honorowa na Twoją cześć!

iTunes
To akurat Radek zna, bo używa już klika lat iTunes. Zdziwił się, że udało Ci się prze-

nieść całą jego kolekcję muzyczną, wszystkie playlisty są na miejscu. Przy okazji 

poznałeś niesamowity słowacki zespół trashmetalowy. Pan Andrzej twierdzi nawet, 

że działa szybciej. Nie bardzo chce Ci się w to wierzyć, bo Ciebie już od kliku lat ta 

aplikacja frustruje swoją powolnością, ale może to kwesta wydajnego dysku SSD 

czy mniejszej biblioteki. No nic, koniec końców znów pełen sukces.

Zdjęcia
Tak, działa. Synchronizuje się. Samo! Z telefonu. Tak, bez kabla. Tak jest, 5 GB to 

mało. No jasne, już pokazuję, jak dokupić. O proszę: tylko 5 euro miesięcznie?  

No i załatwione. Pan Sebastian zaczyna się niezdrowo zachwycać, a Ty jesteś dumny 

z siebie. Kiedyś już stracił swoje zdjęcia z wyjazdu do Bukaresztu z powodu zagu-

bienia laptopa na lotnisku. Szybko więc zgodził się płacić za święty spokój, jaki daje 

automatyczna kopia zapasowa. Od 2 lat robi zdjęcia wyłącznie telefonem, więc jest 

to rozwiązanie wręcz idealne. Przy okazji zobaczyłeś kilka jego zdjęć z plaży zrobio-

nych w zeszłym roku. To będzie jednak trwały ślad w psychice.

Przyszedł czas  
na Pages, Numbers i Keynote
To akurat Boguś kręci nosem. 20 lat bycia zakładnikiem Microsoftu wywiera jednak 

piętno na człowieku. Ale szczęśliwie mają licencję na Office 365. Szybko więc insta-

lujesz Office na Mac i Word działa tak, jak powinien. Proponujesz nawet, że możesz 

przenieść pocztę na Outlooka. Co? No tak, ma Pan rację, to raczej słaby pomysł.  

No ale jakby trzeba było, to się da. Mam jednak odinstalować to g*? OK. Może nie 

bez potknięć, ale mimo to idziesz do przodu jak przecinak.

Noc jeszcze młoda, ale dzieci nie daje się położyć spać, zatem przekładacie kolejne 

spotkanie na kolejny wieczór.

Jacek przywitał Cię następnego dnia dość markotny. Czyżby coś poszło nie tak? 

Płatnik? Oj. No tak, firma. Nic strasznego. Na Mac można też zainstalować Windows 

jako maszynę wirtualną. Tak, pod nią będzie też działał pasjans. Oraz darmowy 

program do wystawiania faktur z popularnej gazety. Wybór padł na VM-Ware, bo tego 

używał informatyk w firmie. Nie udało Ci się przekonać Krzysztofa do darmowego 

Virtual Boxa. Jesteś nawet dumny, że na Twoich oczach rodzi się świadomy użyt-

kownik. Jesteś nawet zaskoczony że dostajesz od znajomego oryginalną pudełkową 



94TEMAT MIESIĄCA

wersję Windows 8. Możesz więc zgodnie z prawem zainstalować system, ponie-

waż stary laptop Dell przestanie być używany. Pełna profeska! Zainstalowaliście 

od razu Windows 10. Aktywacja przeszła bez problemów. Przełącza się ekrany, 

znaczy: przesuwa. Tak, wygląda, jakby były obok siebie. Działają razem. Dobrze,  

że zdecydowałeś się na 8 GB pamięci. Płatnik, program do faktur, też, wszytko udało 

się zainstalować. Na dziś koniec, nieopatrznie doinstalowałeś Pasjansa. O tym,  

że na Mac można zainstalować Faqt i nie używać tego czegoś pod Windows, musisz 

na razie zapomnieć.

Kolejnego dnia wita Cię w drzwiach żona Pana Mirka, Joanna. Mąż po tym jak nieod-

powiedzialnie spędził ostatni wieczór, wyraźnie został odsunięty od komputera. Pani 

Marta jest księgową. Na domowym komputerze pracuje głównie w Excelu. Pokazałeś 

jej oczywiście Numbers, ale wyraźnie nie było to to, na co czekała. Na szczęcie masz 

już zainstalowany Excel 2016. Taki sam jak pod Windows. Proszę zobaczyć, tak się 

sumuje kolumny… A tabele przestawne? To może proszę siadać i samemu zoba-

czyć ja … nie pamiętam, gdzie to jest. Pobieranie danych przez ODBC? Edytor VBA? 

Wykresy Pivot — a co to takiego? Eee, może są gdzieś indziej. No nie ma. Ups! Pani 

Monika zaczyna wyglądać jak zgłodniały zombie. Ale masz w zanadrzu maszynę 

wirtualną, prosisz więc Izę o szklankę herbaty, a sam szybko instalujesz również 

Windows pod VM-Ware. Po 5 minutach jesteś gotowy. Jak przystało na prawdziwego 

samuraja, na wstępie padasz na miecz i przyznajesz się do błędu. Że nie doczytałeś. 

Jednak Office, mimo że wygląda tak samo, nie wszystkie funkcje ma identyczne. 

Nie spodziewałeś się, że Pani Jola jest takim zaawansowanym użytkownikiem.  

Ale teraz Office jest już pod Windows. No i wszytko będzie działać.
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Siadasz więc z boku i przyglądasz się. Na początku wszystko jest OK. Na ustach 

Pani Moniki pojawia się nawet uśmiech. Ale po chwili, kiedy na ekranie pojawia się 

klepsydra i — co gorsza — nie znika, uśmiech się rozwiewa. Proszę pana (słyszysz 

wyraźnie wyrzut w głosie), to na moim 5-letnim Lenovo działa 5 sekund. A tu już 

pół minuty mieli? Co jest z tym komputerem? Przepraszasz ją zatem na moment, 

zmieniasz ustawiania maszyny wirtualnej. Udaje Wam się zejść do 10 sekund.  

Nie jest dobrze. Aby pozostać przy życiu, musisz zainstalować Windows pod 

BootCamp. Poddałeś się. Biała flaga została wywieszona

Powyższy artykuł,
mimo że nieco zabawny (policzyliście moich znajomych?), traktuje o prawdziwym 

problemie. Często nie potrafimy ocenić właściwie potrzeb naszych rozmówców, sąsia-

dów, kolegów, szefów czy współpracowników. Przestawiona sytuacja jest oczywiście 

fikcyjna, jednak zawiera wiele prawdziwych wątków. Każdy użytkownik komputera 

jest inny. Nie każdy Ty, drogi Czytelniku, odnajdzie się na komputerze Mac. Czasem 

będzie to Microsoft Office, któremu brakuje jakiejś funkcji, czasem inny bardziej lub 

przeciwnie — dużo mniej skomplikowany program czy nawet skrypt. Napisany tylko 

dla środowiska Windows. Na szczęcie takie problemy pojawiają się coraz rzadziej. 

Jednak nie dajcie się, mimo że instalacja Windows na komputerze Mac z zasady nie 

jest postrzegana jako posunięcie sportowe. Jest to często jedyna możliwość. Nie liczy 

się bowiem idea. Liczy się to, aby komputer nadawał się do pracy.



http://pokonajstwora.pl
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REWIND
REMEK RYCHLEWSKI 

http://twitter.com/rzog
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WITRYNA

CE
CH

YRewind

Bezpłatna/4,99 € Pro

www.noidentity.com

 + Nie zużywa specjalnie silnie baterii
 + Możliwość eksportu danych
 + Wygodny interfejs

 − Wersja darmowa wspie-
ra tylko jedną lokalizacjęNAZWA

CENA

OCENA

Jeśli jesteś  
wolnym strzelcem
i Twoja praca wymaga osobistych wizyt 

w kilku miejscach, powinieneś zaintereso-

wać się aplikacją Rewind stworzoną przez 

niemieckie studio noidentity.

Jak deklaruje producent, jest to najlepsza 

aplikacja pozwalająca na śledzenie czasu. 

O którym nie musisz myśleć. Rewind działa 

w tle, co chwila monitorując Twoją pozycję 

GPS. Wystarczy, że dodasz interesujące Cię 

miejsca i program sam będzie zapisywał 

dokładny czas, jaki w nich spędzasz.

Tylko od Twojej pomysłowości zależy, jak 

ustawisz punkty, które chcesz analizować. 

Mogą to być klienci, dom, szkoła, ulubiona 

restauracja lub siłownia.

Aplikacja integruje się z kalendarzem i pozwa-

la na export danych w przystępnym dla Excela 

i Numbers formacie CSV. Oczywiście dane są 

trzymane w iCloud, ale możesz wykonać łatwo 

ich kopię zapasową.

Aplikacja zawiera wykresy dzienne, tygodniowe i miesięczne pozwalające Ci na 

analizę, ile czasu spędzasz w wybranym przez Ciebie miejscu.

Stosuję tą aplikację 
od kliku miesięcy Moja praca wymaga, abym rozliczał godziny, które spędzam 

u klientów. Dzięki niej nie muszę myśleć o tym i zapisywać wejść i wyjść. Nawet 

przerwa na lunch sama się odnotowuje, ponieważ mamy możliwość ustawienia 

średnicy obserwowanego punktu. Darmowa wersja pozwala na śledzenie 1 punktu, 

a po zapłaceniu za wersję Pro przez zakup wewnątrz aplikacji 4,99 euro otrzymasz 

dostęp do możliwości samodzielnego zdefiniowania 20 punktów na mapie. 

https://itunes.apple.com/pl/app/rewind-automatic-time-tracking/id967979724
https://www.noidentity.com/
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CAMERABAG PHOTO
PAWEŁ RATAJCZAK

http://twitter.com/pawelratajczak
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CameraBag Photo to nic innego
 jak już trzecie wydanie wspaniałej aplikacji do edycji fotografii CameraBag. Najnowsze 

wydanie programu czerpie całymi garściami z doświadczenia poprzednich wersji. 

Autorzy CameraBag Photo zachowali minimalizm interfejsu, jaki towarzyszył jej 

wszystkim wydaniom. Udało się przy tym dołożyć szereg nowych funkcji, co zasłu-

guje na najwyższe uznanie. Na pierwszy rzut oka program wygląda bardzo skromnie, 

nic jednak bardziej mylnego. Za uporządkowanym, tekstowym menu aplikacji scho-

wane są dziesiątki funkcji pozwalające użytkownikowi przeprowadzić edytowaną 

fotografię przez wszystkie elementy edycji. Od podstawowej aż do postprodukcji 

polegającej na nakładaniu kolorystycznych filtrów.

I tak w CameraBag Photo znajdziemy podstawowe narzędzia do edycji: ekspozycja, 

kontrast czy nasycenie, zaawansowane operowanie na kolorach, ich nasyceniu, 

jasności etc. za pomocą krzywych (także w rozbiciu na kanały RGB). W CameraBag 

Photo dostępne są oczywiście narzędzia pozwalające dodać winietę, rozmycie, 

ziarno czy wyostrzenie do fotografii, a w postprodukcji możemy nałożyć na zdjęcie 

jeden z ponad 150 edytowalnych presetów, ramki czy znak wodny. Program pozwala 

również na przycinanie zdjęć do zadanego rozmiaru czy kadrowanie według odpo-

wiednich proporcji.
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Efekty pracy  
możemy łatwo podglądać
dzięki implementacji warstw oraz ich łatwej kontroli poprzez możliwość wyłączenia 

w każdym chwili podczas edycji. Należy dodać przy tym, że zarządzanie warstwa-

mi to strzał w dziesiątkę, szczególnie gdy się ma na uwadze osoby mniej obeznane 

z postprodukcją i wymagające prostoty komend. Każda z warstw bowiem repre-

zentowana jest na specjalnym pasku narzędziowym „przyciskiem”, który możemy 

dezaktywować na chwilę lub całkowicie. Nie wymaga to przy tym liniowości dzia-

łania, czyli z szeregu warstw, gdzie każda dotyczy innego narzędzia (innej operacji) 

możemy wybrać jedną lub kilka, nieważne w którym miejscu naszej pracy się ona 

znajduje.

W najnowszej wersji 
autorzy zawarli także szereg nowych narzędzi. Dodano narzędzie pozwalające na 

edycję „martwych pikseli”, pracę na cieniach, tonach średnich i jasnościach, dyna-

miczny podgląd czy pracę na wielu zdjęciach w formie zakładek. Tutaj ciekawa 

informacja. Aplikacja pozwala na zmianę widoku zakładek. W przypadku pracy  

na kilku zdjęciach możemy ułożyć je w widoku kafelkowym i przenosić za pomocą 

copy/paste już nałożone warstwy edycji z jednego zdjęcia na inne.
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WITRYNA

CE
CH

YGraphicConverter

34,99 €

www.nevercenter.com

 + Przyjazny interfejs
 + Zaawansowana edycja
 + Ponad 150 presetów
 + Praca na wielu fotografiach  

w tym samym czasie

NAZWA

CENA

OCENA

Podsumowując
CameraBag Photo to krok w dobrym kierunku. Dostajemy program, który może 

doskonale konkurować z takimi kombajnami jak Lightroom. Dzięki obsłudze wielu 

formatów (także RAW), zarządzaniu kolorem oraz wykorzystaniu 96-bitowego, 

analogowego silnika pozwalającego na płynną gradację kolorów, aplikacja staje się 

zaawansowanym narzędziem z bardzo prostym interfejsem za przystępną cenę. 

Dodanie do niej wielu presetów, które pozwalają na zmianę kolorystyki, aż po imita-

cję różnych rodzajów filmów analogowych, jest wspaniałym uzupełnieniem i tak 

rozbudowanych możliwości aplikacji. Dlatego też jeżeli fotografia jest Twoją pasją 

i z różnych powodów nie chcesz inwestować w kombajny do edycji zdjęć, CameraBag 

Photo będzie doskonałym wyborem.

http://nevercenter.com/camerabag/photo/
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TADAM
KUBA BARAN
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Czy słyszeliście kiedyś  
o technice Pomodoro? 
Jestem pewien, że jeżeli poszerzaliście swoją wiedzę na temat produktywności,  

to co najmniej raz ta nazwa obiła się Wam o uszy. W skrócie jest to sposób na pracę, 

w którym wyznacza się odpowiedni interwał czasu, standardowo jest to 25 minut, 

w którego trakcie podejmujecie intensywnedziałanie skupione na realizacji celu. 

Po jego upływie następuje krótka przerwa. Ta metodyka opiera się na tym, że mając 

przed sobą wyznaczoną i ograniczoną ilość czasu, dodatkowo budujemy swoją 

motywację zakończenia zadania. Sama nazwa wzięła się od kuchennego czaso-

mierza w kształcie pomidora, który stanowił inspirację do stworzenia tej techniki  

dla jej autora, a jest nim Francesco Cirillo.

Sam powróciłem ostatnio do tej techniki dzięki aplikacji Tadam 2.0, którą stwo-

rzył nasz rodzimy deweloper Radosław Pietruszewski. Wydaje się, że założenia tej 

techniki są niezwykle proste i nie jest filozofią stworzenie aplikacji, która miałaby 

pełnić funkcję czasomierza. Jednak dotychczas żadna z aplikacji, które spełniały tę 

funkcję, nie zagościła u mnie na stałe. Po kilku tygodniach wygląda na to, że Tadam 

zmieni ten stan rzeczy.
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WITRYNA

CE
CH

YTadam

4,99 €

www.itunes.com

 + Przejrzysty interfejs
 + Dowolność konfiguracji
 + Pozostaje transparentna w trakcie pracy 

Doskonały dodatek dla techniki Pomodoro

NAZWA

CENA

OCENA

Aplikacja rezyduje 
w górnym menu i przez kliknięcie jej ikony definiuje się interwał czasu i włącza 

timer. Po uruchomieniu ilość czasu, jaki upłynął, można śledzić na ikonie, tworzą-

cej powoli zapełniający się okrąg. Bezpośrednio przed jego domknięciem pojawia 

się również powiadomienie, które pozwala szybko skorygować potrzebny nam 

czas. W mojej opinii to optymalne rozwiązanie. Żadnych dodatkowych minutników 

czy elementów odciągających uwagę to spory plus. Świadomość, że licznik bije,  

plus stały podgląd na orientacyjną ilość pozostałych jeszcze minut w zupełności 

mi wystarcza.

Po upływie określonego wcześniej czasu na ekranie pojawia się sporej wielkości 

ekran, który pozwala na rozpoczęcie przerwy lub kontynuację pracy. W przy-

padku kiedy zdecydujemy się na chwilę oddechu, licznik pozostaje wyświetlony  

na ekranie i jednocześnie uniemożliwia pracę, ponieważ przykrywa pozostałe okna. 

Jest to dodatkowy impuls do tego, aby rzeczywiście wybrane choćby tylko 5 minut 

stanowiło realną przerwę w trakcie z korzystania z komputera.

O Tadam trudno napisać więcej, bo jest to niezwykle prosta aplikacja, która dosko-

nale wpisuje się w technikę Pomodoro i jednocześnie pozostaje transparentna dla 

użytkownika w trakcie pracy. Dzięki niej wróciłem do korzystania z tej metodyki 

i szczerze polecam Wam również spróbować. Być może w ten łatwy sposób będzie-

cie mogli podnieść poziom swojej produktywności.

http://apple.co/2dR9azu
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TIMECOP
SEBASTIAN SZWARC



107RECENZJE | MAC OS 

Z racji iż nie należę do osób, które regularnie śledzą 

czas swojej pracy nad projektem (gdyż nie zamie-

nia się on na dolary) aplikacje w tym segmencie 

omijam raczej szerokim łukiem. Czasem jednak 

takie informacje i mnie się przydają a wówczas 

używam aplikacji TimeCop, pod warunkiem że 

przypomnę sobie iż ją mam gdzieś w zakurzo-

nym kącie twardego dysku:)

TimeCop to mały 
programik
rezydujący w  menubarze o  bardzo prostym 

i  przejrzystym interfejsie. Kliknięcie w  menu 

powoduje rozwinięcie małego ekranu 

z widocznymi projektami i czasem jaki 

na nie przeznaczyliśmy. Osobna zakładka 

pozwala podejrzeć ile czasu spędziliśmy w konkretnych aplikacjach w trakcie wyko-

nywania zadania.

W jaki sposób śledzić zaangażowanie w projekt? Wystarczy wybrać nazwę projektu 

z górnego menu i wcisnać szary guzik, którego kolor za chwilę zmieni się na czer-

wony. Ponieważ taki system na dłuższą metę może być uciążliwy istnieje możliwość 

przypisania konkretnych aplikacji do projektu — wówczas czas biegnie gdy okienko 

jest na pierwszym planie. Nie zawsze daje to wiarygodny wynik dlatego TimeCop 

pozwala przypisać skrót klawiszowy niezależnie nie tylko do konkretnego projektu 

ale nawet do poszczególnych programów. Możemy także definiować czas bezruchu, 

po którym aplikacja przestanie śledzić nasze poczynania a także ustawić przedziały 

czasu, którymi odliczana jest praca.

TimeCop to aplikacja,
która skrywa zaskakująco dużo możliwości ukrytych pod minimalistycznym inter-

fejsem. Jeśli do czegoś miałbym się przyczepić to brak możliwości skalowania 

okienka przez co przeszukiwanie dużej ilości danych robi się nieco niewygodne.

WITRYNA

CE
CH

YTimeCop

4,99 €

www.itunes.com

 + Prosty interfejs
 + Łatwa konfiguracja
 + Duże możliwości 
 + Śledzenie wielu projektów na raz

 − Brak możliwości zmia-
ny rozmiaru oknaNAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/timecop/id466285239?l=pl&mt=12&10lc9Y&ct=MM11
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http://faqt.pl/mmm10/
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PODRÓŻ Z APPLE WATCH, 
CZYLI POD OD NOMAD
JAROMIR KOPP
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Od ponad 3 tygodni używam długo wyczekiwanego Apple Watch (s2 sport) i choć 

z czasem pracy na jednym ładowaniu jest zdecydowanie lepiej, niż podaje Apple, 

to jednak na dłuższe wypady dobrze byłoby się zaopatrzyć w  jakieś przenośne 

zasilanie do niego.

Apple w specyfikacji technicznej podaje, że zegarki na baterii pracują do 18 godzin. 

Nie tylko moje doświadczenia pokazują, że oficjalne wyniki są mocno niedoszacowa-

ne, zwłaszcza od czasu pojawienia się watchOS 3.1. Moje kilkukrotne testy pokazują, 

że zegarek od 100% do 10% działa przynajmniej 28 godzin, z czego ponad 8 w użyciu 

w tym niemal 2 h „treningów”. Jednak pomimo tak dobrych wyników postanowiłem 

poszukać jakiegoś eleganckiego zasilania przenośnego „na wszelki wypadek”.

Pierwsza rzecz, 
która mnie zaskoczyła, to praktyczny brak ładowarek niepochodzących od Apple. 

Znalazłem dwie ponoć z certyfikatem MFi. Jedna podłączana tradycyjnie do USB, 

ze stojakiem, nawet na zdjęciach nie wyglądała na dobrze wykonaną (szwy i inne 

ślady łączenia elementów). Druga w  formie breloka z  maleńkim akumulator-

kiem również nie budziła zaufania. Ich ceny oscylowały w okolicach 180—200 zł. 

Pogodziłem się z tym, że do zegarkowego power banka będę musiał użyć oryginalne-

go kabla ładującego. Zacząłem więc szukać najładniejszego i najpraktyczniejszego 

dla mojego zegarka.
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Wybór padł na Nomad Pad
Pad od Nomada jest w formie cylindrycznej. Ma 72 mm średnicy i 25 mm wyso-

kości i waży bez kabla 132 gramy. Został wyposażony w akumulator o pojemności 

1800 mAh, co pozwala na trzykrotne naładowanie zegarka. Wykonany jest z alumi-

nium (zdejmowana obudowa) oraz tworzywa. Jak zdecydowana większość tego 

typu akcesoriów wymaga umieszczenia w nim oryginalnego kabla z indukcyjną 

ładowarką od Apple. W obiegu znajdują się kabelki z końcówką o grubości ~8 mm 

oraz ~6,8 mm z kablami 0,3; 1 i 2 metra. Można używać dowolnego z nich. Zależnie 

od grubości końcówki zdejmujemy lub pozostawiamy podkładkę, a kabel nawet 

długi daje się nawinąć i schować pod elegancką pokrywą z aluminium. Obudowa 

jest mocowana magnetycznie w pewny i wygodny sposób. Urządzenie ładuje się za 

pomocą dołączonego kabla z portem microUSB, a włącza dwukrotnym naciśnię-

ciem przycisku. Cztery diody informują o poziomie ładunku w baterii.

Wewnętrzne gniazdo USB, do którego podłączamy nasz oryginalny kabel ładu-

jący, jest tak umieszczone, że udaje się do niego wcisnąć tylko kable ładujące od 

zegarka. Żadna inna wtyczka USB z mojej kolekcji nie mieściła się w power banku. 
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YNomad Pod 

~229,00 zł

www.mobilo.pl

 + Solidność
 + Bardzo dobra jakość wykonania i zasto-

sowanych materiałów
 + Dobre i eleganckie rozwiązania 

konstrukcyjne

 − Brak możliwości 
wygodnego korzysta-
nia z trybu nocnego 
Apple Watch

NAZWA

CENA

OCENA

Sprawdziłem oryginalny kabel dostarczony z Apple Watch s2 Sport (1 m i plastiko-

wa grubsza końcówka) oraz zakupiony luzem u Apple (0,3 m z metalową cieńszą 

końcówką). Oba udało się podpiąć i zawinąć bez problemu, jedynie w przypadku 

plastikowego konieczne było wyjęcie podkładki. Ładowanie przebiega w normal-

nym tempie, a zegarek położony na Padzie od Nomada pięknie się prezentuje. Sporą 

zaletą jest możliwość jednoczesnego ładowania power banku i umieszczonego na 

nim zegarka. Jedyna wada rozwiązania to konieczność „kombinowania” w celu 

wykorzystania trybu nocnego Apple Watch. Aby zegarek był umieszczony koronką 

do góry, całość trzeba umieścić „na sztorc” lub mocno pochylić i jakoś ustabilizować 

w tej pozycji. Wymaga to pewniej inwencji.

Pad Nomada ma większego brata,
wersję Pro. Poza większymi rozmiarami i pojemnością baterii wyposażony został 

we wbudowany kabel Lightning do ładowania iUrządzeń.

http://mobilo.pl/produkt/nomad-pod-for-apple-watch-mobilne-zasilanie-dla-apple-watcha/
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ALLIECAM
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Coraz większą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa. Monitoring przestaje być 

ekskluzywnym dodatkiem do „inteligentnych domów”. Producenci sprzętu zaczy-

nają szukać nowych możliwości, w jakie można wyposażyć kamery. Wyobraźmy 

sobie, że jedno urządzenie jest w stanie podglądać całe mieszkanie, skutecznie 

zmniejszając koszty instalacji zabezpieczeń. Takie rozwiązanie przychodzi z kame-

rą AllieCam.

Konfiguracja
Zdaje się, że twórcy AlleCam doskonale wiedzą, że pierwsze wrażenie jest najważ-

niejsze. Konfiguracja i instalacja kamery nie przysporzy nam problemów. Jedyny 

wymóg, jaki musimy spełnić, to rejestracja przez aplikację na iOS. Kamera pokazu-

je się natychmiast na liście naszych urządzeń gdy znajdziemy się w tej samej sieci 

wi-fi i dopisuje się do naszego profilu. Od teraz możemy zarządzać urządzeniem 

z telefonu.

Wszystko w iPhonie
Darmowa aplikacja na iOS — Allie Home — jest głównym miejscem skąd zarzą-

dzamy kamerą. To tutaj mamy pogląd na to, co widzi nasz „szpieg”. Także z tego 

miejsca możemy rejestrować wydarzenia z monitoringu. Jednym dotknięciem 

ekranu wykonamy zdjęcie oraz nagramy w telefonie to, co widzi kamera. Co cieka-

we, kamera robi zdjęcia panoramiczne obejmujące całą przestrzeń, w której się 
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2999,00 zł

www.horn.eu

 + Widok 360 stopni
 + Dostęp do kamery w dowolnej chwili
 + Wysoka jakość wykonania

 − Możliwość pracy tylko 
w mieszkaniu

 − Duże opóźnienia 
podglądu

NAZWA

CENA

OCENA

znajduje — 360 stopni. Parametry obrazu to 2448x2448 przy 20 klatkach na sekundę. 

Ciekawą funkcją jest również możliwość prowadzenia audycji „Na żywo” w inter-

necie. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi możemy nie tylko słyszeć, 

co dzieje się wokół AllieCam, ale także będziemy mogli mówić przez kamerę.  

Co ważne kamera świetnie sprawdza się w całkowitej ciemności dzięki dziesięciu 

diodom podczerwieni. Na trzy do czterech metrów jesteśmy w stanie rozpoznać 

otoczenie przy zgaszonym świetle. Z poziomu telefonu Możemy również zarządzać 

ustawieniami kamery. Mamy tu funkcje związane z dźwiękiem, czułością, automa-

tyczną zmianę pracy na tryb nocny czy jakość rejestrowanego obrazu.

Wszystko w chmurze
AllieCam pozwala wykupić abonament na rejestrację wideo do cyfrowej chmury. 

Koszt zależy od liczby zapisywanych godzin. Cena zaczyna się od 6,95 dolarów 

za dwadzieścia cztery godziny archiwum. Z iPhone’a mamy wówczas możliwość 

podglądu archiwalnych nagrań i swobodną nawigację po godzinach, kiedy film 

był rejestrowany. Niestety, odczuwalne jest tutaj dość mocne opóźnienie podglądu  

„na żywo”. U mnie było to nawet kilkanaście sekund różnicy między tym, co widać 

było na ekranie iPhone’a, a faktycznym obrazem z kamery.

AllieCam to wyjątkowy produkt. Jego głównym atutem jest możliwość zastąpie-

nia kilku kamer jedną dzięki możliwości patrzenia w zakresie 360 stopni. Świetne 

oprogramowanie na iOS oraz solidna konstrukcja kamery powinny być powodem, 

dla którego myśląc o monitoringu domu warto wybrać AllieCam.

http://pl.horn.eu/pl/PL/MARKI/ALLIE/ALLIE/AHB10?s1=1
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BLUETOOTH SMART 
4400D PADLOCK
REMEK RYCHLEWSKI 

http://twitter.com/rzog
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Coraz częściej otaczamy się najróżniejszymi inteligentnymi gadżetami, które 

mają ułatwić nam życie. Często bywa wręcz przeciwnie. Jednak nie tym razem. 

Bluetooth Smart 4400 Padlock firmy Master Lock to naprawdę bardzo pomysło-

we urządzanie. Z pozoru jest to najzwyklejsza kłódka, jednak aby ją otworzyć, nie 

potrzebujemy klucza. Potrzebny jest jednak sparowany z nią telefon lub specjalny 

kierunkowy kod dostępu typu góra, lewo, lewo, prawo, dół. Oczywiście w aplikacji 

możemy sparować więcej niż jeden telefon, jak również nadać ograniczenia czasowe  

na poszczególne aparaty.

Firma Master Lock 
produkuje dwie wersje swojej inteligentnej kłódki. 4401DLH jest nieco większa 

i przystosowana do pracy na zewnątrz, 4400D to natomiast kłódka przystosowana 

do użycia wewnątrz pomieszczeń.

Pierwsze użycie wymaga sparowania aplikacji. Jest to zapewne dla wielu prostsze 

niż zapamiętanie kolejnego PIN-u. Kłódka może być użyta od razu po rozpakowa-

niu, ale wtedy używamy oryginalnego kodu bezpieczeństwa. Warto go oczywiście 

zmienić. Kłódka używa 7-znakowego kodu składającego się z 4 kombinacji kierun-

kowych. Konfiguracja i parowanie telefonu odbywa się przy pomocy aplikacji Master 

Lock Vault eLocks, która jest dostępna zarówno na iOS i Androida.

Aby odblokować kłódkę, musimy nacisnąć na środkowy jej przycisk i mieć przy 

sobie telefon lub podać wybrany kod kierunkowy. Komunikacja z telefonem odby-

wa się przy pomocy protokołu Bluetooth LE. Kłódka posiada też specjalny tryb 

szafki na ubrania. Wtedy domyślnie telefon znajduje się wewnątrz szafki, więc aby 

odblokować kłódkę wymagany jest kod kierunkowy.

https://itunes.apple.com/pl/app/master-lock-vault-elocks/id974241661
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.masterlock.ble.app&hl=pl
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4400D Padlock

70 $

www.masterlock.com

 + Niewielki rozmiar
 + Solidna budowa
 + Długie działanie baterii
 + Wygodna obsługa

 − Kod blokady ma jedynie 
16 milionów kombinacji

 − 8-cyfrowe hasło do 
systemu panelu WWW 

NAZWA

CENA

OCENA

Kłódka zasilana jest baterią, 
która w moim przypadku wystarcza na około 4 miesiące. Ale jest tak skonstruowana, 

że po rozładowaniu aktualnie używanej można przytknąć do jej spodu nową bate-

rię i tak ją otworzyć. Oczywiście wymieniać baterię możemy jedynie przy otwartej 

kłódce. MasterLock używa 3V baterii typu CR2450. Nie są one może najpopular-

niejsze, ale na pewno bez problemów daje się takie kupić. Warto też mieć takową 

w zapasie. Niestety producent dostarcza tylko jedną.

Kłódka pozwala również na wysłanie alarmów o próbie nieautoryzowanego otwar-

cia przez e-mail. Odbywa się to jednak za pomocą telefonu, więc dowiadujemy 

się o zdarzeniu po fakcie podczas kolejnego otwarcia. Może to i dobrze, że kłódka 

sama nie ma połączenia ze światem. Liczba ostatnich ataków na urządzenia IoT 

jest niemała.

Komunikacja z użytkownikiem odbywa się z pomocą intuicyjnych kolorowych 

sygnałów. Czerwony — blokada, zielony — otwarta, niebieski — czeka.

Jeśli masz zatem dość noszenia ze sobą kluczy, a zapamiętanie kolejnego kodu 

przyprawia Cię o ból głowy, możesz śmiało spróbować kłódki Bluetooth Smart 

4400D Padlock lub jej większego brata 4401DLH.

http://www.masterlock.com/bluetooth


119TESTY 119

 
UNITEK Y-1092
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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W czasach gdy większość z nas używa przenośnych komputerów, a nawet stacjo-

narne komputery niełatwo rozbudować „w środku”, nie mamy innego wyjścia niż 

zaopatrywanie się w różnorakie urządzenia zewnętrzne.

Jednym z bardzo przydatnych typów urządzeń zewnętrznych są stacje dokujące 

na dyski SATA. Mają one tę przewagę nad obudowami zewnętrznymi lub dyskami 

mobilnymi, że pozwalają na szybką wymianę napędu i używanie dysków 3,5˝ i 2,5˝. 

Pozwala to na łatwe archiwizowanie dużych ilości danych, zapewnia błyskawicz-

ny dostęp do pamięciożernych projektów lub pomaga przy pracach serwisowych. 

Wadą jest utrudnione przenoszenie.

Używałem wielu stacji dokujących: z USB 2.0, z FireWire czy Thunderbolt i USB 

3.0, teraz testuję stację z samym USB 3.0, za to z dodatkowymi mocami w postaci 

czytnika kart SD i HUB-a USB.

Unitek Y-1092 
wykonana jest z estetycznego aluminium oraz tworzywa (tylko spód i pokrywa), 

a stabilność zapewniają jej gumowe nóżki. Jak w większości stacji można w niej 

umieszczać dyski 3,5˝ lub 2,5˝. Obsługa mniejszych dysków jest ułatwiona dzięki 

uchylnemu wieczku, które zasłania otwór i stanowi dobre podparcie dla dysków 

2,5˝. W zestawie dostajemy mocny zasilacz 12 V, 2 A bez trudu zapewniający zasi-

lanie dysków 3,5˝ i urządzeń podpiętych do HUB-a oraz metrowy, solidny (dość 

gruby), biały kabel USB 3.0.
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Z przodu obudowy stacji mamy slot czytnika kart SD oraz dwa porty USB 3.0. Gniazda 

wejścia USB, zasilania oraz wyłącznik znajdują się z tyłu. Przycisk zasilania po załą-

czeniu chowa się w obudowie, co utrudnia jego przypadkowe wyłączenie. Elektronika 

stacji oparta jest na 4-portowym HUB-ie USB 3.0 Realtek, gdzie wewnątrz podpięte 

są: mostek USB do SATA ASMedia Technology i czytnik kart również Realteka.

W praktyce
Używam tej stacji od dwóch miesięcy głównie z dyskiem 3,5˝ 2 TB jako TimeMachine 

oraz dodatkowy system (dysk bootowalny). Ani razu nie napotkałem żadnego 

problemu w działaniu. Prędkość pracy dysku jest taka sama (co przyznaję jako fan 

Thunderbolt z pewnym żalem) jak w stacji Thunderbolt. Test z dyskiem SSD pokazał 

maksymalną przepustowość na poziomie 520 MB/s, co jest wynikiem normalnym, 

czyli bardzo dobrym. Podłączenie do HUB-a dodatkowych urządzeń czy wetknięcie 

karty SD nie spowodowało spowolnienia pracy dysku. Gdy napęd nie jest używany 

przez dłuższy czas, to przechodzi w stan uśpienia. Podobnie gdy włączymy zasila-

nie, a stacja nie jest podłączona do komputera lub komputer nie jest włączony dysk, 

nie „kręci się”. Diody na obudowie sygnalizują włączenie i aktywność dysku oraz 

czytnika kart.
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~150,00 zł

www.fen.pl

 + Solidność
 + Dobra jakość wykonania i zastosowa-

nych układów
 + Dobre rozwiązania konstrukcyjne
 + Dodatkowe porty USB i czytnik kart

 − Dość sztywny  
kabel USBNAZWA

CENA

OCENA

Ciekawostki
Nawet jeżeli stacja nie jest podpięta do komputera, to może być używana jako „łado-

warka USB” np. dla iPhone’a. Jak wspomniałem, dysk nie jest uruchamiany bez 

potrzeby. Nawet podczas pracy dysku stacja Unitek Y-1092 potrafi zasilać podłą-

czonego iPhone 6s Plus prądem ponad 1,2 A, czyli będzie on szybciej ładowany niż 

za pomocą oryginalnej ładowarki 5 W. Nawet przy takim obciążeniu zasilacz stacji 

pozostaje ledwo ciepły. Sprawdziłem pracę Y-1092 połączonej przez adapter USB-C 

do USB 3.0 (marki Innergie) i oczywiście działała zgodnie z oczekiwaniami, czyli 

całkiem normalnie.

Unitek Y-1092 mogę z czystym sumieniem polecić wszystkim szukającym czegoś 

do rozszerzenia przestrzeni dyskowej lub potrzebują rozwiązania do archiwizacji 

danych. Przy okazji dostaną dodatkowe porty USB oraz czytnik kart SD.

http://fen.pl/szukaj/unitek-y-1092-st-dok-alu-hdd-usb-30-czytnik-sd.html?search=product&string=y-109
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http://dobryslownik.pl
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QNAP CZYLI NAS, 
INTERNET I ROUTERY CZ. XI
JAROMIR KOPP
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Pisałem wielokrotnie o tym, jak dobrze jest mieć łączność ze swoim NAS z odległych 

lokalizacji, dzięki czemu można używać go między innymi jako prywatnej „chmu-

ry”. Również dzielenie się plikami czy łączenie bezpiecznym VPN wymaga dostępu 

do naszego serwera z zewnątrz sieci, czyli „z internetu”.

W 90% przypadków QNAP 
jest podłączony do sieci lokalnej i jak każde urządzenie w niej jest schowane za NAT 

routera (bramy). Dla mniej wtajemniczonych w sprawy sieci: router (brama) to takie 

urządzenie, które z „jednego” dostępu do Internetu (zazwyczaj jeden tzw. adres IP 

publiczny) robi „kilka” wewnętrznych adresów, tak że wiele urządzeń może naraz 

korzystać z tego samego łącza. Powoduje to pierwszy z problemów, jakie musimy 

rozwiązać: jak „z zewnątrz”, czyli „z internetu” dostać się do naszego QNAP, gdy 

wszystkie urządzenia w sieci lokalnej są schowane za jednym adresem.

Drugim problemem jest często brak stałego (niezmiennego) adresu publicznego 

w usłudze dostępu do internetu, z jakiej korzystamy. Na szczęście w rozwiązaniu 

obu z tych problemów QNAP będzie starał się nam pomóc.
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Najłatwiej sobie poradzić 
z problemem numer dwa, czyli brakiem stałego numeru IP. Większość dostawców 

popularnych usług internetowych używa dynamicznego numeru IP, czyli po każdym 

zerwaniu połączenia (czasem wymuszanym przez dostawcę co ileś godzin) nasz 

adres internetowy ulega zmianie. Jednym z wyjść jest dopłacenie za stały publiczny 

numer IP, ale często jest to droga impreza, więc lepiej zastosować „domenę dyna-

miczną”. Działa to tak, że któreś z naszych urządzeń (najlepiej mające stały dostęp 

do internetu) informuje zewnętrzny serwis, jaki aktualnie mamy adres IP. Będzie on 

przyporządkowany do konkretnej domeny, którą wykupimy u tego usługodawcy.

Na szczęście, gdy mamy QNAP, 
Jak pisałem wcześniej, konieczna jest odpowiednia konfiguracja routera (bramy), 

tak aby połączenia z zewnątrz kierowane na nasz adres, czyli de facto do routera, 

trafiały do adresata w sieci lokalnej, czyli NAS QNAP. Obecnie większość routerów 

wspiera funkcję UPnP, która odpowiada za automatyczną konfigurację portów i prze-

kierowań na routerze. Wystarczy w panelu myQNAPcloud (CloudLink) uruchomić 
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automatyczną konfigurację routera. QNAP będzie starał się dogadać z naszą „bramą” 

i włączyć przepuszczanie odpowiednich pakietów i kierowanie ich na swój adres 

lokalny. W 80% przypadków powinno to wystarczyć, ale w starszych routerach, 

tych bardziej specjalizowanych lub rozbudowanych, albo z tak złożoną konfiguracją 

FireWalla, jak mój może się nie udać.

Najprostszym wyjściem 
z takiej sytuacji jest skonfigurowanie usługi DMZ (demilitarized zone) zwanej czasem 

„perimeter network” lub „exposed computer” w routerze. Skutkuje to „wystawie-

niem” wskazanego urządzenia w sieci lokalnej (którego lokalny numer IP podamy 

w ustawieniach usługi, czyli naszego QNAP) jakby przed router. Wszystkie zapytania 

z zewnątrz, jakie będą trafiać na nasz publiczny numer IP (czasem poza zdefiniowa-

nymi wyjątkami), będą trafiać do naszego QNAP, co zapewni dostęp do wszystkich 

jego usług. Kolejnym rozwiązaniem, ale dość skomplikowanym, jest ręczne ustawie-

nie przekierowań portów. Nie dość, że nie jest to proste, to jeszcze mocno się różni 

zależnie od routera.
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Niezależnie od tego, czy nasz QNAP poradził sobie sam z konfiguracją i „odetkaniem” 

routera za pomocą UPnP, czy musieliśmy „wystawić” go przy użyciu DMZ, jest kilka 

rzeczy, o jakich należy bezwzględnie pamiętać!

Jak widać  
na załączonych logach systemu, 
dostępne publicznie urządzenie jest celem systematycznych ataków, dlatego należy 

włączać tylko te usługi, z których będziemy korzystać, najlepiej w wersjach szyfro-

wanych (HTTPS) i na niestandardowych portach. Wszystkie hasła nie tylko do konta 

admina, ale również teoretycznie mniej ważnych użytkowników, oraz hasła do usług 

typu wirtualna maszyna, Plex czy innych aplikacji instalowanych dodatkowo na 

QNAP muszą być „silne” i najlepiej unikalne. To naprawdę bardzo ważne, bo jest to 

jedyny sposób, aby zachować prywatność naszych danych na QNAP, gdy chcemy 

mieć do niego dostęp „ze świata”. Przy zachowaniu tych zasad możemy spokojnie 

cieszyć się dobrodziejstwami opisanymi we wcześniejszych odcinkach funkcji jak 

„prywatna chmura”, dzielenie się plikami czy własny VPN.
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