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Podobnie jak Ty spoglądamy na mijający czas i robimy bilans z tego, co udało się nam 

osiągnąć, a co należy poprawić. Mój Mac Magazyn przez ostatnie dwanaście miesięcy 

zdobył ponad dziewięć tysięcy czytelników. Stworzyliśmy audiobooka o dostępnej 

technologii. Patronowaliśmy wielu ciekawym inicjatywom jak #WroAccessible16 

czy Polcaster. Audycja magazynu — MacPodcast — jest najczęściej słuchanym podca-

stem w dziale technologii. Na stronach magazynu pojawili się fantastyczni goście 

i nowi autorzy potrafiący doskonale pisać o świecie technologii. Wciąż zastanawia-

my się i analizujemy, co możemy robić lepiej, i liczymy również, że podzielisz się 

z nami swoją opinią o tym, jak pod koniec 2016 roku odbierasz Mój Mac Magazyn. 

Adres e-mail — redakcja@mojmac.pl — zawsze jest do Twojej dyspozycji.

W grudniowym wydaniu chcemy podsumować rok w świecie IT. Do podziele-

nia się swoimi opiniami o mijającym roku zaprosiliśmy znawców tematu mediów 

społecznościowych, technologii bankowych, e-commerce, jak również przedsta-

wicieli wielkich koncernów, jak Intel czy Microsoft. Nasi goście skomentują to, co 

było najważniejsze w 2016 roku, i przedstawią tendencje, które mogą odbijać się 

zwielokrotnionym echem w latach późniejszych. Pragnę także powitać na naszych 

łamach Jacka Łupinę, który będzie przybliżał nam historię naszej ulubionej marki.

Zapraszamy Was ciepło do lektury wielu interesujących publikacji czekających 

w grudniowym numerze. 

Mam nadzieję, że ten rok 
był dla Ciebie wyjątkowy

Serdecznie pozdrawiam
Przemysław Marczyński
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MICHAŁ KORALEWSKI

W LISTOPADOWEJ MGLE
Widok na zabytkowe secesyjne kamienice jednej z najstarszych dzielnic Poznania 

— Jeżyc. Zdjęcie zrobione iPhone’em SE ze szczytu wieży zegarowej, stojącej przy 

ulicy Słowackiego, a następnie edytowane w aplikacji VSCO.

https://twitter.com/m_koralewski
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BeforeYouGo
Program pozwala zaledwie w czterech krokach 

wykupić ubezpieczenie na czas podróży 

zagranicznej. Aplikacja sama będzie chcia-

ła dopasować najlepszą polisę do naszych 

wymagań. Jeśli jako już ubezpieczeni ucier-

pimy w zdarzeniu, możemy skontaktować się 

łatwo z Centrum Pomocy Europ Assistance.

CENA: Bezpłatny

Program w App Store

Ta gra to klasyczna zręcznościówka, która przykuwa do 

ekranu dzięki ciekawej animacji i muzyce. Nasz boha-

ter musi przebyć 25 poziomów, na których czekają go 

rozmaite niebezpieczeństwa. Dzięki lewitacji, schyla-

niu się i skokom będziemy musieli w jak najszybszym 

czasie ukończyć różnorodne obszary gry.

CENA: 0,99 €

Program w App Store

Program posiada kompletne funkcje edycji 

dokumentów. Będziemy mogli dowolnie 

formatować teksty i co ważne — dodawać linki 

do wewnętrznych notatek w dokumentach. 

Rozbudowano możliwości zarządzania doku-

mentami. Teksty możemy grupować, tagować 

oraz zapisać w postaci TXT, RTF.

CENA: Bezpłatny/Pro — 1,49 € miesięcznie

Program w App Store

Space Farther

Przegląd aplikacji iOS

Bear

08INFORMACJE

https://appsto.re/pl/Zo2pfb.i
https://itunes.apple.com/pl/app/space-farther-crazy-arcade/id1173316919?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/bear-beautiful-writing-app/id1016366447?mt=8
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Przegląd aplikacji Mac OS

Squash 2
Nowa aplikacja od Realmac Software pomoże nam 

w przygotowaniu zdjęć do publikacji w sieci. Jednym 

ruchem myszki możemy zmniejszyć wagę pliku bez 

widocznego ubytku jakości obrazu. Kompresji może-

my poddać dowolną ilość zdjęć, a program dodatkowo 

może zmienić ich nazwę.  Aplikacja przyda się wszyst-

kim, którzy publikują treści w internecie.

CENA: 19,99 $

www.realmacsoftware.com

Program obsługuje wszystkie popularne pliki kompresji. 

Jest w stanie wypakować zarówno pliki ZIP, 7zip, RAR 

oraz TAR. Wszystkie czynności na plikach wykonamy 

metodą „przeciągnij i upuść”, czyli program jest bardzo 

prosty w obsłudze. Tworzone archiwa możemy zabez-

pieczyć hasłem, a zawartość archiwum podejrzeć bez 

konieczności ich wypakowywania.

CENA: 19,99 €

www.archiverapp.com

Ten nowy klient poczty dla macOS charakteryzuje 

doskonały wygląd, który podczas codziennej pracy 

z pocztą e-mail zdoła nas wielokrotnie zachwycić. 

Spark dzięki inteligentnym teczkom pozwoli nam 

doskonale zarządzać korespondencją, a wszystko to 

odbywa się automatycznie podczas pobierania poczty. 

Program doskonale współpracuje z takimi usługami 

jak Evernote, Dropbox czy iCloud Drive.

www.sparkmailapp.com

Archiver 3

Spark dla Mac

https://www.realmacsoftware.com/squash/
http://www.archiverapp.com
http://www.sparkmailapp.com
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NOWOŚCI OD APPLE
MAREK SZLACHTA

https://twitter.com/buhh6969
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Phil o komputerach
Phil Schiller odpowiedział na kilka pytań o nowe MacBooki Pro. Oznajmił, że zain-

teresowanie nowymi komputerami jest największe od czasu pokazania pierwszego 

MacBooka Pro i że rozumie głosy zadowolenia i niezadowolenia, które obiegły sieć. 

Zapytany, dlaczego Apple pozbyło się slotu na karty SD, odpowiedział, że coraz 

więcej producentów aparatów i kamer oferuje bezprzewodowy przesył plików, więc 

naturalnym krokiem było zrezygnowanie z tego slotu. A nawet jeśli będziemy potrze-

bowali zgrać zdjęcia za pomocą karty, to na rynku jest sporo różnych przejściówek, 

które oferują bardzo szybki transfer danych. A dlaczego zdecydowali się zostawić 

złącze audio-jack? Phil powiedział, że jeśli chodziłoby tylko o słuchawki, to tego 

złącza już by nie było, ale w grę wchodzą użytkownicy, którzy posiadają zewnętrz-

ne wzmacniacze, monitory studyjne itp. sprzęty, które nie oferują bezprzewodowej 

komunikacji, a wykorzystują właśnie złącze audio-jack.

Phil zabrał również głos w kwestii tego, dlaczego nowe MacBooki Pro obsługują 

maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Nowe komputery korzystają z bardzo szybkich 

pamięci LowPowerDDR z częstotliwością do 2133 MHz. By skorzystać z 32 GB pamięci, 

jedynym wyjściem byłoby zastosowanie pamięci, która nie wspiera LP i wiązałoby 

się to z przeprojektowaniem płyty głównej, a skutkiem tego byłoby zmniejszenie 

przestrzeni przeznaczonej na akumulator. Obie te rzeczy spowodowałyby znaczące 

skrócenie czasu pracy na baterii. A może jednak powinni dać kupującym taką możli-

wość? Wtedy decyzje o kupnie podejmowane byłyby świadomie.
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Jony Ive i jego drużyna

Jony Ive, zapytany, dlaczego Apple nie zdecydowało się na wykorzystanie ekranu 

dotykowego w MacBook Pro, oznajmił, że jego drużyna w Apple już wiele, wiele 

lat temu odrzuciła pomysł na ekran dotykowy w komputerach Mac. Zasugerował 

także, że Apple duma nad innymi pomysłami, a Touch Bar był tylko jednym z wielu 

takich projektów, nad którym pracowali. Jego zespół miał za zadanie sprawdzić, 

czy istnieje inny sposób na interakcję z systemem. Podpytany, dlaczego uważa,  

że ekran dotykowy nie jest dobrym pomysłem w takich urządzeniach, odparł z uśmie-

chem, że z kilku powodów, ale niestety nie chce zbyt dużo o tym 

mówić, gdyż mógłby wygadać się niechcący na temat 

tego, nad czym pracują. Odnosząc się do Touch Bar,  

Ive powiedział, że projektowanie takich rozwiązań 

jest możliwe dzięki ścisłej współpracy na pozio-

mie sprzętu i oprogramowania, co umożliwia 

sprawdzenie, czy taki kierunek rozwoju i myśle-

nia jest prawidłowy. Przyznał także, że zanim 

Touch Bar osiągnął taką postać, w jakiej może-

my z niego korzystać, przez jego ręce przeszło 

wiele różnych prototypów. Po przetestowaniu 

różnych wersji stanął przed wyzwaniem zinte-

growania nowego rozwiązania do istniejącego 

już projektu, nie zmieniając jego dizajnu. Jony 

powiedział, że chcąc uczynić urządzenie jesz-

cze cieńszym, lżejszym i bardziej wydajnym, 

ostatnią rzeczą, o której się myśli, jest dołożenie 

czegoś, co obciąży konstrukcję i stworzy sporo 

potencjalnych problemów. Co z tego wynikło? 

Sami widzimy.

Na koniec Ive powiedział, że Touch Bar wyzna-

cza początek bardzo ciekawego kierunku 

dla jego firmy i komputerów. Mam nadzieję, 

że ten ciekawy kierunek nie wiąże się tylko 

z komputerami, a na podobne owoce pracy nie 

będziemy musieli czekać tak długo, jak na nowe 

MacBooki Pro. Mam nadzieję na efekt WOW!  

już we wrześniu.
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WYWIAD Z PROJEKTANTAMI
JUSTMOBILE
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI



15WYWIAD

O tym, jak powstają jedne z najlepiej wyglądających akcesoriów na rynku, miałem 

przyjemność porozmawiać z  projektantami z  firmy JustMobile. Wielokrotnie 

otrzymywali wyróżnienia reddot designe award oraz iF Product Designe Award.  

Za wyglądem tych akcesoriów stoi dwóch projektantów: Claus Jensen i Henrik 

Holbæk. W naszej rozmowie zdradzają, jak wygląda proces twórczy, a także z jakimi 

wyzwaniami się mierzą podczas tworzenia nowych produktów.

Przemysław Marczyński: Od czego zaczynacie projektowanie? Czy pierwszą rzeczą, 

nad jaką się skupiacie, jest wygląd czy raczej wygoda użytkowania?

Claus Jensen i Henrik Holbæk: Zwykle te dwa aspekty są nierozłączne. Design to nie 

tylko wygląd lub wygoda użytkowania. Już od początku trzeba wiedzieć, co chcemy 

osiągnąć i w jaki sposób nowy produkt będzie wykorzystywany.

PM: Skąd zatem czerpiecie inspiracje?

CJ i HH: Z życia. Nie zapominajmy, że my również jesteśmy użytkownikami. Za każdym 

razem, kiedy stawia się nam wyzwanie, z którym nie mamy żadnego doświadcze-

nia, musimy postawić siebie w roli naszych odbiorców. Myśleć jak oni. Na samym 

końcu dodajemy coś specjalnego od siebie, detal lub pomysł, który uzupełni projekt.

http://www.just-mobile.eu/
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PM: Kiedy widzicie już „w głowie”, jak nowe urządzenie ma wyglądać co robicie 

dalej? Jak z wyobraźni przenosicie ją do świata materialnego?

CJ i HH: Ostanie lata pokazały, że najlepiej działa czekanie i niepodejmowanie żadnych 

działań przez dłuższy czas. Dawniej, kiedy projektowaliśmy nowy produkt, praco-

waliśmy bez wytchnienia dzień i noc, testując każdy pomysł. Po części nadal to tak 

wygląda, z tym że cała praca dzieje się w naszych głowach.

Teraz fizyczna produkcja trwa bardzo krótko, ponieważ większość projektów testuje 

się już na etapie koncepcji, w wyobraźni designera. Obecnie od pomysłu do wydru-

kowanego w 3d modelu dzielą nas godziny, a nie tygodnie, jak dawniej.

PM: Czy macie projekt, który jest tylko w Waszych umysłach, a z jakichś przyczyn 

nie został wdrożony do produkcji?

CJ i HH: O tak. Większość naszych projektów nie widzi światła dziennego. Czasami 

dlatego, że nie spodobały się klientowi, czasami cena produkcji była niewłaściwa, 

czasami z jakiegoś innego powodu.

PM: A  czy zdarzyło się Wam wyrzucić do kosza projekt który był już niemal 

skończony?

CJ i HH: Oczywiście. Od czasu do czasu trzeba zakończyć żywot jakiegoś projektu. 

Czasami po prostu nie trafiamy z koncepcją w najlepszy czas.

PM: Bardzo jestem ciekawy, jak tworzy się akcesoria dla produktów Apple.  

Czy wcześniej otrzymujecie wersje próbne telefonów? Na jakiej podstawie prowa-

dzicie prace nad etui czy statywami dla telefonów, których nie ma jeszcze na rynku?

CJ i HH: Działamy po omacku, tak jak wszyscy. Bazujemy na plotkach i  często 

tracimy nasz czas, bo okazują się nieprawdziwe. Szczególnie trudne było wyobra-

żenie sobie jaki będzie Apple Watch i w jaki sposób ludzie będą z niego korzystać.  

Nie udało nam się przewidzieć wprowadzenia trybu NightStand, który działa, kiedy 

Watch jest położony na boku podczas ładowania. W tym przypadku chyba wszyscy 

byli zaskoczeni.

PM: Widząc Wasze projekty dla JustMobile, nie można oprzeć się wrażeniu,  

że kochacie aluminium. Co jest szczególnego w tym materiale?

CJ i HH: Rynek urządzeń i akcesoriów to wszechobecny plastik. Aluminium świetnie 

z tym kontrastuje: jest metalem, który jest lekki, ma przyjemną w dotyku powierzch-

nię i daje poczucie wysokiej jakości. Znacznie słabiej zakłóca sygnały radiowe 

niż stal i nie oddziałuje magnetycznie. To doskonały wybór dla każdego urządze-

nia, które odbiera i emituje sygnały bezprzewodowe oraz umożliwia mocowanie  

za pomocą magnesów.

PM: Z jakiego swojego projektu jesteście najbardziej dumni?

CJ i HH: Naszym najlepszym produktem dla Apple jest z  pewnością AluPen.  

Ten stylus dla smartfona i tabletu jest wyjątkowo wdzięczny i intuicyjny. Oczywiście 

kiedy stworzy się udany produkt trzeba liczyć się z tym że będzie często kopiowany, 

ale to już chyba nieodłączna część sukcesu.
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PM: Wielokrotnie otrzymywaliście prestiżowe nagrody, jak chociażby iF Designe 

Award 2016. Czy walcząc o takie wyróżnienie, czuliście, że Wasz projekt ma szan-

sę zdobyć najwyższe miejsce na podium? A może ogłoszenie laureatów to zawsze 

wielka niewiadoma?

CJ i HH: Miło jest otrzymywać wyróżnienia i  czasami pojawia się przeczucie,  

że projektujemy coś godnego nagrodzenia. Zdarzają się jednak niespodzianki, zarów-

no pozytywne, jak i negatywne.

PM: Tworząc nowe projekty i obcując z innymi projektantami, zapewne dostrzegacie 

trendy, którym podlegają nowe przedmioty. Czy są wyraźne różnice w projekto-

waniu gadżetów pomiędzy tymi, jakie tworzono kilka lat temu, a jakie buduje się 

dzisiaj?

CJ i HH: Trendy zmieniają się właściwie codziennie. Często trudno jest je dostrzec 

i  dopiero sięgając pamięcią dekadę  wstecz, jesteśmy w  stanie je zdefiniować.  

Nie poświęcamy temu wiele uwagi — po prostu żyjemy i projektujemy w danej 

chwili.

PM: Czym w przyszłości mogą nas zaskoczyć nowe akcesoria?

CJ i HH: Nie zdradzimy naszych sekretów, ale z pewnością będziecie zaskoczeni.
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E.R.A. (JACEK ŁUPINA)

DROGI PIĘKNY PREZENT 

http://twitter.com/e_r_a_extreme


19OPINIE

Apple w swojej 40-letniej historii 
wielokrotnie zachwycało swoimi produktami oraz innowacjami technologiczny-

mi. Legendarna firma z Cupertino przez wielu nienawidzona, a przez pozostałych 

uwielbiana, zmieniła styl życia wszystkich. Stała się symbolem ponadczasowego 

designu oraz systemów operacyjnych i wyznaczyła nowe horyzonty dla wszystkich 

kreatywnych użytkowników, którzy potrafili ten potencjał wykorzystać. Ostatnie 

18 lat pokazało, jak silna jest pozycja marki na rynku technologii i właśnie te dwie 

dekady zostały udokumentowane niezwykłymi zdjęciami w najnowszym wydaw-

nictwie sygnowanym przez Apple — „Designed by Apple in California”.

Nie śledzę systematycznie  
witryny Apple.com
i nie miałem pojęcia o przygotowywanej publikacji. Gorący news dotarł do mnie 

przez facebooka od mojego kolegi Marcina Kaźmierczaka (polecam jego pasjo-

nującą ogromną kolekcję pionierskiej polskiej myśli technologicznej, zwłaszcza 

komputerów i peryferiów, które można zobaczyć na stronie www.elwro800junior.pl). 
Z ciekawością odpaliłem YouTube’a z promocyjnym klipem, w którym Jony Ive 

z charakterystycznym angielskim flegmatycznym namaszczeniem wyginał się nad 

wielkim białym albumem i opowiadał o nim. A jest to album niezwykły, nienagan-

nie wydrukowany w Chinach, ale na specjalnie zmielonym niemieckim papierze. 

Brzegi kartek pokryte są metalizującą srebrną farbą i przywodzą na myśl dawne 

http://www.elwro800junior.pl
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książeczki do nabożeństwa lub ozdobne wydania Biblii. I chyba taka była intencja 

wydawcy, aby przyszły nabywca, który zdobędzie się na uszczuplenie swojej karty 

kredytowej o kwotę 299 dolarów (plus droga przesyłka) otrzymał do ręki dzieło 

wielkie (41,5 × 33 cm), niezwykłej wagi, stanowiące powód do dumy z posiadania 

unikatowej obrazkowej biblii Apple. Całe szczęście, że zdecydował się również na 

wydanie trochę mniejszego formatu (33 × 26 cm) w cenie 199 dol. Tę wersję kupiłem 

pierwszego dnia sprzedaży przez Apple Store.

Z wielkim niepokojem 
czekałem nadejścia paczki, doświadczony wieloma perypetiami z uszkodzonymi 

przesyłkami. Dostarczona paczka oczywiście miała zgnieciony narożnik, musiała 

gdzieś w coś uderzyć. Na szczęście właściwe buforowe opakowanie albumu było 

mniej uszkodzone, po jego otwarciu trafiłem na kartonową koszulkę pomysłowo 

zamkniętą, której brzegi łączyły się poprzez łukowate nacięcia. Jej wewnętrzna 

płaszczyzna ma nadrukowane ikoniczne przedstawienia kultowych gadżetów Apple.

 Gdy rozchyliłem jej brzegi, pojawiła się biała, płócienna gruba okładka z wytło-

czonym nadgryzionym jabłkiem. Metaliczne brzegi kartek lśniły w świetle lamp 

fotograficznych. Czysty minimalizm. Jedyny napis jest na grzebiecie albumu, również 

wytłoczony. Trudno przedstawić na zdjęciu te szczegóły i trzeba je specjalnie oświe-

tlić, aby z bieli wydobyć białe detale.
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Pierwsze, co zrobiłem 
po otwarciu grubej okładki, to wciągnięcie nozdrzami jej zapachu. Bardzo lubię 

zapach świeżej farby drukarskiej (tutaj użyto jej w dziewięciu kolorach) i papieru. 

Rozbiegówka: czysta szara gruba kartka, potem czysta biała, na następnej malut-

ki tytuł, zaś na trzeciej kartce kolejny malutki napis „Dedicated to Steve Jobs”.  

Jak podkreśla Jony Ive w przedmowie: „Ta książka nie zawiera wielu słów. Opowiada 

o produktach, ich fizycznej naturze i o tym, jak były tworzone. Mimo że jest albumem 

o designie, tutaj nie chodzi o nasz zespół, proces twórczy czy prace rozwojowe nad 

produktem. To obiektywna reprezentacja naszej pracy, która, co zakrawa na ironię, 

wyznacza, kim jesteśmy. Opisuje nasz sposób pracy, nadrzędne wartości, zajęcia 

i priorytetowe cele. Od zawsze pragnęliśmy być definiowani przez to, co robimy, 

zamiast tego, co mówimy. […] Dla nas wszystkie produkty i projekty upamiętniają 

upływ czasu. Nie potrafimy patrzeć na to archiwum bez wspomnienia o ludziach 

i historiach, niezbędnych w tworzeniu tych dzieł. Ja sam nie jestem w stanie patrzeć 

na to wszystko bez przywołania Steve’a Jobsa. Ta książka jest właśnie jemu poświęco-

na. Jest ona ciałem dzieła, które nie istniałoby, gdyby nie Steve. Tysiące ludzi, którzy 

wspólnie pracowali, nigdy nie dostaliby takiej możliwości. Wszystkie te produkty 

nie zostałyby zaprojektowane, stworzone, użyte. Szczere starania w kreowaniu 

czegoś wielkiego dla ludzkości, mającego wkład w kulturę i naszą wspólnotę,  

nie były zwykłą sentymentalną refleksją. Służyły za naszą podstawową motywację, 

wzór i cel. Szczerze wierzymy, że to archiwum będzie postrzegane tak, jak to sobie 

wyobrażaliśmy: subtelna kolekcja złożona z wybranych produktów, które projek-

towaliśmy przez lata. Mamy nadzieję, że będzie niosła za sobą pewne zrozumienie, 

dotyczącego tego, jak i dlaczego one istnieją. […]
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Pierwsze zdjęcie pojawia się
na stronie 15 i przedstawia radosne żelkowe iMaki, w charakterystycznym wido-

ku z góry niczym płatki hipisowskiego kwiatu. Następnie pojawiają się wspaniałe 

zdjęcia wybranych kultowych modeli komputerów, monitorów, laptopów i peryfe-

riów Apple, które może wielu z was pamięta i miało w swoim posiadaniu. Właśnie 

jakość zdjęć i wydruku jest ogromnym atutem tego kosztownego albumu. Dla mnie 

— kolekcjonera, który dokumentuje swoje zbiory i wykonuje autorskie setupy oraz 

eksperymentuje ze światłem — jest to dzieło bardzo inspirujące i dające wiele wrażeń 

czysto estetycznych. Podziwiam ogrom pracy włożony w wykonanie takich precy-

zyjnych zdjęć oraz późniejszą pracochłonną obróbkę graficzną, by odseparować 

niepotrzebne tło i cienie. Szczególnie wiele wyczucia i dobrego warsztatu widać 

w zdjęciach wielu przezroczystych urządzeń, jakie były wizytówką Apple.

Tutaj nie ma miejsca na przypadek
Mimo że w opisie wymieniono wiele nazwisk fotografów pracujących nad powsta-

niem albumu, to w wielu przypadkach mam wrażenie, że prezentowane są jednak 

zdjęcia renderowane w  3D. Niewątpliwym atutem albumu są pojawiające się 

anatomiczne przedstawienia wnętrza i podzespołów, o których większość z was 

nie ma pojęcia. Są też ciekawe prezentacje poszczególnych etapów produkcji, 

zestaw frezów, powstawania tłoczonych obudów z jednego kawałka aluminium,  



23OPINIE

który następnie poddawany jest wielokrotnej i innowacyjnej obróbce. Wśród nieska-

zitelnych chirurgicznych wręcz ujęć urządzeń, które jakby dopiero co opuściły linię 

produkcyjną, pojawiają się też całkiem brzydkie i zniszczone, jak choćby pierwszy 

model iPhone, który wygląda, jakby używał go weteran operacji w Iraku.

W swojej 40-letniej historii 
Apple przygotowało zaledwie trzy albumy. Pierwszym był wydany w 1987 roku  

„So Far: The First Ten Years of A Vision”, będący podsumowaniem burzliwej pierw-

szej dekady pełnej sukcesów, ale i porażek młodej firmy z Cupertino. Niedawno 

udało mi się go zdobyć i postaram się przygotować recenzję na jego temat, gdy tylko 

dotrze do mojej kolekcji. Druga publikacja firmowana przez Apple Inc. zobaczyła 

światło dzienne zaraz po powrocie Steve’a Jobsa do Apple w 1997 roku. Nosi tytuł 

„Appledesign: The Work of the Apple Industrial Design Group”. W chwili pisania 

tego felietonu licytuję, by ją kupić. Trzecią jest właśnie opisana „Designed by Apple 

in California”. W swojej kolekcji posiadam jeszcze dwie ważne publikacje podsu-

mowujące niezwykłe, wizjonerskie i perfekcyjne produkty Apple — „Apple Design” 

wydana w 2011 roku oraz wydany w roku 2013 „iConic” ze zdjęciami Jonathana 

Zufiego. Obie nie były sponsorowane ani autoryzowane przez Apple Inc.

Ogółem najnowszy Apple Book prezentuje 96 obiektów, od pierwszych iMaców po 

zamykający zestaw Apple Pencil. Jest to jakby symboliczny przedmiot użytkowy.  

Za jego pomocą można tworzyć i  kreślić kolejne piękne wizje przyszłości. 

Umieszczenie go na ostatniej stronie jest zapewne pytaniem skierowanym do czytel-

nika — „A co będzie dalej?”
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INNOWATORZY 
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Żyjemy w ciekawych czasach
Rozmawiamy ze sobą na odległość. Jednym kliknięciem możemy kupić rzecz 

z drugiego końca świata. Wirtualna rzeczywistość staje się tak „namacalna”, że coraz 

trudniej odróżnić ją od realnego świata. Wszystko to jest już częścią naszego życia 

i coraz trudniej wyobrazić sobie, że ten rewolucyjny skok ma zaledwie kilkadziesiąt 

lat. Dziś może nam się wydawać, że taki stan rzeczy był „od zawsze”. Telefon komór-

kowy, sieć, płatności bez pieniędzy są tak naturalne, że nie zadajemy sobie pytania 

— „jak to się wszystko zaczęło”?. To, jak trudna i niesamowita była droga rozwoju 

technologii, jest główną myślą towarzyszącą Walterowi Isaacsonowi przy powstawa-

niu książki Innowatorzy. Kiedy siadasz do jej pierwszych stron, zostajesz wciągnięty 

w niesamowitą historię tworzenia się świata komputerów i wszystkich związanych 

z nim rewolucji. Odkrywamy w niej fantastycznych ludzi, którzy wyprzedzali swoją 

epokę, tworząc w umysłach projekty maszyn, wizje algorytmów. Poznasz tu osoby, 

które z uporem wojownika realizowały swoje marzenia, gdy wielokrotnie świat krzy-

czał, że są głupcami. Innowatorzy to także opowieść o tym, jak ewoluuje wiedza i jak 

spotkania ludzi, rozmowy oraz wymiany poglądów są w stanie przynieść ludzkości 

prawdziwe zmiany. Poznasz tu nazwiska osób, które trudno znaleźć w dzisiejszych 
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informacjach poświęconych rozwojowi techniki. Są to wielokrotnie cisi rewolucjo-

niści, bez których nie znaleźlibyśmy się w miejscu, z którego dzisiaj zaglądamy do 

internetu. Zobaczysz maszyny, które dziś mogą wywoływać uśmiech, ale to one 

właśnie stały u podstaw dzisiejszych komputerów. Isaacson potrafi fantastycznie 

splatać tworzoną fabułę z faktami. Posługując się bardzo obszerną bibliografią, 

do której dotarł, wielokrotnie wkłada w usta bohaterów prawdziwe wypowiedzi, 

nadające książce bardzo realistyczny charakter. Książka staje się niemal publikacją 

historyczną ze skrupulatnie zapisanymi wydarzeniami z biografii konstruktorów, 

inżynierów i matematyków, a przede wszystkim wizjonerów.

Czytając Innowatorów, nabierasz szacunku dla rozwiązań, z których do tej pory 

korzystałeś niemal automatycznie, bezwiednie. Sprawdzenie poczty nie wywołuje 

u nas żadnych emocji. Kliknięcie w link na stronie czy uruchomienie aplikacji jest 

normalną czynnością dnia codziennego. Walter Isaacson burzy jednak ten spokój, 

dając nam ogromny zastrzyk wiedzy o tym, z czym musieli się zmagać konstruk-

torzy abyśmy mogli dziś być częścią świata technologii.

Walter Isaacson  —  Innowatorzy

www.insignis.pl

Cena: od 49,99 zł

http://www.insignis.pl/ksiazki/innowatorzy/
http://www.insignis.pl
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DOSTĘPNE EKSPLORATORY 
PLIKÓW NA MACOS
PIOTR WITEK
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Jedną z pierwszych rzeczy, które robią świeżo upieczeni użytkownicy komputerów 

Apple, jest poszukiwanie jakiegoś eksploratora plików, mającego zastąpić syste-

mowego Findera. Oczywiście wynika to po części z przyzwyczajeń wyniesionych 

z innych systemów operacyjnych, a po części z nieznajomości możliwości same-

go Findera. I tu nagle okazuje się, że wybór wcale nie jest taki prosty. Menedżerów 

plików jest bardzo dużo, część płatnych, a każdy autor zachwala swój produkt jako 

ten najlepszy na świecie. O gustach nie będę dyskutował, ale z przyjemnością podej-

mę się zrecenzowania kilku aplikacji, tych bardziej dostępnych dla użytkowników 

programu odczytu ekranu VoiceOver.

Moroshka File Manager
Mój pierwszy wybór padł na tę aplikację wcale nie przypadkowo. Ponieważ ojczyzna 

Muminków jest mi bardzo bliska, a dżem z rosnącej w wielkiej obfitości na północy 

Finlandii maliny moroszki z prawdziwą przyjemnością pałaszuję przez cały rok, 

kliknąłem w ten program ze zwykłej ciekawości. I w tym momencie, przynajmniej 

dla części z Was, mógłbym zaprzestać dalszego recenzowania.

Posiadająca dwa okna aplikacja jest w pełni dostępna dla VoiceOver, bezpłatna,  

do pobrania z AppStore i niezwykle prosta. Niestety, właśnie ta prostota zmusiła mnie  

do dalszych poszukiwań. W menu programu nie znajdziemy tak podstawowych opcji, 

jak chociażby zmiana widoku okien. Dodatkowo interfejs aplikacji jest po angielsku, 

co dla części osób może stanowić istotny problem. Użytkownicy VoiceOver po listach 

poruszają się z klawiszami VO, katalogi wygodnie otwierając klawiszem Enter.

ForkLift
ForkLift w porównaniu do wcześniejszej aplikacji to prawdziwy demon produk-

tywności. Za jego pomocą możemy zrobić takie rzeczy, o których połowie nigdy  
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nie słyszałem lub nie wiem, do czego one służą. Za to wiem jedno — ten kombajn 

jest dostępny dla użytkowników VoiceOver.

Mnie osobiście przeszkadza sposób poruszania się po listach i  tabelach, który 

wymaga od użytkowników VoiceOver korzystania z klawisza FN i strzałek kurso-

ra. Dodatkowo irytuje mnie, że katalogu nie mogę otworzyć klawiszem Enter, tylko 

muszę go rozwinąć. Dokładnie tak jak w systemowym Finderze. Ponadto otworzyć 

plik mogę tylko poprzez naciśnięcie Command i strzałki w dół, a do zwykłego kopio-

wania i przenoszenia plików nie ma klasycznych skrótów na funkcyjnych klawiszach 

F5 i F6. Niestety, całość obsługi z VoiceOver nie jest intuicyjna i ergonomiczna.

Jeśli jednak szukacie dostępnego kombajnu, zawierającego mnóstwo opcji,  

to ForkLift może być dobrym wyborem. Jego interfejs, tak jak Moroshka, również 

jest po angielsku, a za tak obfity pakiet funkcji i możliwości trzeba jednak zapła-

cić. Należy przy tym pamiętać, że wersja AppStore programu nie umożliwia pracy  

na uprzywilejowanych plikach systemowych.

CRAX Commander
Przyznam się, że ta aplikacja prawie, prawie stała się moim podstawowym eksplo-

ratorem plików. Nie jest tak rozbudowana jak ForkLift, ale posiada o wiele więcej 

opcji niż Moroshka. Do tego jest to najlepiej zaprojektowany i przemyślany eksplo-

rator, jakim miałem okazję się pobawić. Przełączanie się między zakładkami 

w poszczególnych oknach programu, wiele dodatkowych skrótów klawiaturowych 
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usprawniających pracę i polski interfejs sprawiają, że nomen omen CRAX łatwo 

uzależnia. Powstrzymały mnie dwie rzeczy. Pierwsza to słowo „Obraz” oznajmia-

ne za każdym razem przez VoiceOver przed odczytywaną nazwą pliku lub folderu 

w widoku listy. W widoku ikon to zachowanie nie występuje. Drugi powód to proble-

my przy korzystaniu z FTP. Przy włączonym VoiceOver jeszcze nie udało mi się 

niczego ściągnąć. Na serwer wysyłam pliki bez najmniejszych kłopotów. W drugą 

stronę to już nie działa. Jeśli jednak nie korzystacie z żadnego FTP, a nie sprawia 

wam problemu używanie widoku ikon, to z czystym sumieniem mogę Wam polecić 

CRAX Commander. W takiej sytuacji jedynym minusem tego programu najprawdo-

podobniej pozostanie fakt, że jest to aplikacja płatna.

Commander One Pro
I jeśli teraz spodziewacie się, że napiszę o Commander One Pro jakieś niestworzone 

rzeczy, to muszę Was rozczarować. Ta aplikacja po prostu w obsłudze najbardziej 

przypomina mi używany jeszcze na początku lat 90. Norton Commander oraz 

późniejsze Windows i Total Commander. Z VoiceOver obsługuje się go bardzo szyb-

ko, wygodnie i ergonomicznie. Po listach poruszamy się za pomocą samych strzałek, 

a katalogi i pliki otwieramy klawiszem Enter.

Jak dla mnie dwoma minusami tego programu mogą być tylko: interfejs w języku 

angielskim i konieczność uiszczenia opłaty za możliwość korzystania z jego wersji 

Pro. Aplikacja nie jest takim kombajnem jak ForkLift. Nie posiada chyba nawet tylu 

opcji co CRAX Commander. Za to podobnie jak Moroshka działa szybko i stabilnie, 

a przy tym posiada opcje, których zabrakło w malinowym eksploratorze.

Niezależnie od moich subiektywnych preferencji powyżej otrzymaliście zestaw 

czterech naprawdę świetnych i przede wszystkim dostępnych dla VoiceOver eksplo-

ratorów plików. Mam nadzieję, że któryś z nich spełni Wasze oczekiwania.
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ŚWIĘTA Z ITUNES
SEBASTIAN SZWARC

http://twitter.com/behinder
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Święta już niedługo, 
okres obżarstwa i relaksu sprzyja obejrzeniu ciekawego filmu. Część z Was zapew-

ne w tym celu włączy telewizor, by zobaczyć, co zaproponują nam rodzime kanały, 

a inni udający się do rodzin na Wyspy wyłapią pewnie coś na BBC i Sky. Odkąd Apple 

uruchomiło chmurę dla filmów w iTunes, wybrałem się na poszukiwania, których 

wyniki niniejszym prezentuję.

Nebraska (2013)
Piękny i mądry film nakręcony w tonacji czarno-białej. Syn pomagający starzejące-

mu się ojcu odebrać wygraną na loterii rusza z nim w podróż do Nebraski. Podróż, 

w trakcie której obaj dowiedzą się czegoś o sobie. Świetna kreacja nominowanego 

do Oscara Bruce’a Derna. Recenzja w numerze specjalnym MMM.

Dzień Świstaka (1993) 
Bill Murray w szczytowej formie jako wiecznie narzekający prezenter pogody Phil, 

który wyrusza do małego miasteczka w Pensylwanii, by zrobić reportaż. Stwórca 

https://itunes.apple.com/pl/movie/nebraska/id741312762?uo=4&at=10lc9Y&ct=MMM12
https://itunes.apple.com/pl/movie/groundhog-day/id532082984?uo=4&at=10lc9Y&ct=MMM12
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najwyraźniej chce mu jednak zrobić psikusa i biedny dziennikarz wpada w pętlę 

czasu. Codziennie zmuszony jest przeżywać ten sam dzień. Jak z tego wybrnie? 

Genialna robota Harolda Ramisa, film, który mimo upływu czasu wciąż ogląda się 

z uśmiechem.

Love Actually (2003)
Ten film to również świąteczna klasyka. Richard Curtis zrealizował film, którego 

tematem jest miłość. Miłość opowiedziana w formie dziesięciu historyjek bawi 

i wyciska łzy. A do tego doborowa obsada z Alanem Rickmanem, Hugh Grantem 

i Liamem Neesonem na czele. Nie znajdziemy go w iTunes, na szczęście jest jesz-

cze NETFLIX.

Okruchy Dnia (1993) 
Ten film jest magiczny, a nieśpieszna akcja i świetne zdjęcia tylko dodają uroku. 

Historia starego kamerdynera służącego w posiadłości lorda Darlingtona w latach 

30. XX wieku, perfekcjonisty zatracającego się w pracy tak mocno, iż nie dostrze-

ga uczucia, jakim obdarza go ochmistrzyni. Popisowe role na każdym możliwym 

planie, a dla Anthony’ego Hopkinsa to występ życia.

Masz wiadomość (1994)
Archetyp wszelakich filmów o miłości przez Internet. Urocza opowiastka o dwój-

ce ludzi, flirtujących z sobą w sieci, nie wiedzących o tym, iż w realnym życiu  

są rywalami. Świetne kreacje Toma Hanksa i Meg Ryan. Jest morał, a w tle miłość 

do książek.

Birdman (2015)
Cóż to za piękny film, w którym Michael Keaton powraca na aktorski Olimp. W prze-

nośni i dosłownie, bowiem prawie cała akcja dzieje się w  teatrze. Techniczny 

majstersztyk, nakręcony na jednym ujęciu kamery. No i przewrotne nawiązanie 

do roli w „Batmanie”.

No i rzecz jasna Kevin 
A jakże, jest w iTunes także historia Kevina, którą kilka lat temu na Święta Apple 

promocyjnie rozdawał za darmo. Ludzie pozbawieni telewizji nie zostaną więc bez 

Kevina, a plus jest taki, że gdy puścimy ten film równo z Polsatem to zapewne zdąży-

my też obejrzeć „Kevina w Nowym Jorku” — i do tego bez reklam:)

https://itunes.apple.com/pl/movie/the-remains-of-the-day/id540710212?uo=4&at=10lc9Y&ct=MMM12
https://itunes.apple.com/pl/movie/youve-got-mail/id572582396?uo=4&at=10lc9Y&ct=MMM12
https://itunes.apple.com/pl/movie/birdman/id928608985?l=pl&at=10lc9Y&ct=MMM12
https://itunes.apple.com/pl/movie/home-alone/id344796733?l=pl&at=10lc9Y&ct=MMM12
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ROZMOWA Z PROGRAMISTĄ 
ARKADIUSZ BANAŚ
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Jaromir Kopp: Pamiętam, jak 6 lat temu jako początkujący, ale już coś umiejący 

programista ObjC dyskutowałem na forum MyApple.pl z Tobą o programowaniu. 

Zdarzało mi się czasem pomagać Ci w poszukiwaniu pluskiew w kodzie, a nawet 

służyć radą. Teraz to ja mógłbym się wiele nauczyć od Ciebie. Sporo się wydarzyło 

od tamtych lat, ale czy możesz napisać, co skłoniło Cię do nauki programowania?

Arkadiusz Banaś: Pierwsze próby nauki programowania miałem za sobą już w szko-

le podstawowej. Jednak dla chłopca z  małego miasta, który nie wiedział, co to 

internet, i nie miał wsparcia żadnej bardziej doświadczonej osoby, było to bardzo 

trudne. Szybko się zniechęciłem. Na pierwszym roku mechatroniki zauważyłem, 

że zadania, które moi znajomi robią w 50 minut, mnie zajmują 10. Sporo krążyło 

historii o milionach zbitych na apkach. Szybko postanowiłem więc kupić pierw-

szego, starego, popękanego MacBooka White.

JK: Czy wcześniej miałeś już jakieś przygody z programowaniem?

AB: Niewiele. Bawiłem się Pascalem i Delphi. Potem trafiłem na kurs robienia gier 

2D za pomocą pakietu DirectDraw. Pierwszym „poważnym projektem” była gra 

Carmen Electra Pong. Kolegom w gimnazjum się podobało.

JK: Masz za sobą wiele projektów, pracę w zespole, „korporacji” i samodzielnie. 

Nad czym teraz pracujesz (o ile możesz powiedzieć)?

AB: Projekty, które realizuję, dzielą się zazwyczaj na dwa typy. Te, które robię, 
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by opłacić rachunki, i  te, które sprawiają mi przyjemność lub mnie czegoś uczą. 

W pracy tworzę głównie projekty dla klientów korporacyjnych. Ostatnio dla jednego 

z głównych graczy na rynku VOD. Niestety na ich temat nie mogę za dużo powie-

dzieć (zobowiązanie do zachowania poufności). W miarę możliwości wieczorami 

staram się wspierać takie wspaniałe inicjatywy jak Pola albo pomagać ludziom 

z pasją jak np. Albert Salamon, który jest świetnym, docenianym na świecie projek-

tantem zegarków.

JK: Bardzo interesujący jest projekt Pola. Jak trafiłeś do jego zespołu? Co możesz 

powiedzieć o tej aplikacji, aby przybliżyć ją czytelnikom?

AB: Idea jest bardzo prosta. Skanujesz kod kreskowy dowolnego produk-

tu, a  aplikacja Ci powie, czy został on wyprodukowany w  Polsce, gdzie jest 

zarejestrowana firma i  czy przedsiębiorca płaci podatki w  naszym kraju. 

Bardzo mi się spodobała ta inicjatywa i jak się okazało, kod był otwarty. Zgłosiłem 

kilka pull requestów i tak się zaczęło. Więcej możecie zobaczyć na stronie Pola.

JK: Mam wrażenie, że obecnie programujesz nie tylko na platformy Apple. Na co 

jeszcze?

AB: Pracuję tylko na platformy Apple. Gdy z ciekawości zabrałem się za Androida, 

bardzo szybko doceniłem bardzo małą rynkową fragmentację wersji iOS.

JK: Możesz przybliżyć nieco aplikację „zegarkową”?

AB: Jakiś czas temu miałem okazję poznać Alberta, który jest autorem setek projek-

tów zegarków. Owocem naszej znajomości są trzy aplikacje dla posiadaczy zegarków 

Pebble. Nawet udało się zdobyć drugie miejsce w prestiżowym konkursie A’Design 

Award & Competition. Szkoda, że Apple na razie zakazał tworzenia zegarków  

na iWatcha. Więcej: ttmm

https://www.pola-app.pl
http://www.now.ttmm.eu/now/ttmm.html
http://
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JK: Powróćmy na podwórko Apple. Jak przyjąłeś nowy dynamicznie się rozwija-

jący (co jednak utrudnia życie programistom) język Swift? Jakie są według Ciebie 

jego wady i zalety?

AB: Na początku ignorowałem jego istnienie. Lubiłem ObjC i dobrze mi się w nim 

pisało, jednak na początku roku rozpoczęliśmy nowy duży projekt w  Swifcie. 

Minęło dziesięć miesięcy i nie wyobrażam sobie powrotu do ObjC. Może powodem 

jest fakt, że w Swifcie wszystko wydaje się czystsze i kod pisze się znacznie szyb-

ciej, a może po pięciu latach z jednym językiem ciągnęło mnie do czegoś nowego.

JK: Możesz wymienić, co składa się Twój warsztat programisty? Jakiego sprzętu 

i jakiego oprogramowania najczęściej używasz?

AB: MBP 13” Retina w najmocniejszej konfiguracji wraz z dwoma monitorami 24” 

ze średniej półki. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to rzadko włączam coś inne-

go niż Xcode, Sketch, Slack, Dash, Charles, Sourcetree i League of Legends, coby 

w przerwie się odstresować.

JK: Gdzie można znaleźć więcej informacji o Tobie i projektach, w jakich bierzesz 

dział?

AB: W  internecie wisi moja całkiem nieaktualna strona www.arkadiuszbanas.com, 

dlatego chyba najlepszą opcją będzie LinkedIn

JK: Bardzo dziękuję za rozmowę!

AB: Dzięki!

www.arkadiuszbanas.com
link: https://www.linkedin.com/in/arkadiusz-bana%C5%9B-51094250
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W tym wydaniu Mój Mac Magazyn chcemy podsumować mijający rok.  

Aby jak najpełniej móc ocenić wydarzenia z ostatnich miesięcy, zaprosiliśmy 

do tego numeru ludzi, którzy najlepiej wiedzą, co dzieje się dziś w świecie 

technologii. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli goście zarówno z portali 

branżowych, jak również reprezentujący największe firmy technologiczne na 

świecie. Sprawdźcie, co mówią o trendach mijającego roku i co przewidują 

na nadchodzący nowy rok 2017.

Podsumowanie roku wg Gości
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Superinteligentny, samouczący się komputer, który pokonuje mistrza świata w grze 

go, autonomiczne samochody, coraz bardziej zaawansowane drony służące zarów-

no do zastosowań konsumenckich, jak i przemysłowych – to jedne z ważniejszych 

trendów i wydarzeń 2016 roku, w którym słowo „inteligentny” było odmieniane 

w kontekście technologii przez wszystkie przypadki. 

Jednym z najdonioślejszych wydarzeń mijającego roku i kolejnym krokiem w rozwoju 

sztucznej inteligencji było pokonanie mistrza świata gry go przez program AlphaGo. 

Podczas trwającego 6 dni pojedynku specjalnie opracowany przez Google program 

zwyciężył 4:1. Zasady gry go są tylko pozornie proste, ponieważ liczba różnych 

kombinacji wyboru sięga 10761, co oznacza, że przewidzenie ruchu przeciwnika 

staje się niemal niemożliwe. W czasie gry program AlphaGo wykorzystywał 1202 

procesorów Intel Xeon i 176 procesorów graficznych. Sztuczna inteligencja (SI), obej-

mująca takie metody przetwarzania, jak zaawansowana analiza danych, widzenie 

komputerowe, przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe, przekształca 

funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sposób, w jaki ludzie komunikują się ze świa-

tem. Mijający rok był także kluczowy dla rozwoju autonomicznych samochodów. 

W lipcu ogłoszono sojusz firm BMW, Intel i Mobileye. Współpraca trzech podmiotów 

z branży motoryzacji, technologii i rozpoznawania obrazu oraz uczenia maszyno-

wego ma zaowocować wprowadzeniem rozwiązań dla zaawansowanego, w pełni 

zautomatyzowanego systemu wspomagania jazdy do produkcji seryjnej w ciągu 5 lat. 

Nowoczesne pojazdy wspomagają parkowanie oraz rozpoznają przeszkody i znaki 

drogowe, dzięki czemu jazda jest bezpieczniejsza i wygodniejsza. Rok 2016 upłynął 

także pod znakiem dronów. Najnowsze technologie Intela, w tym Intel RealSense, 

pozwalają samodzielnie omijać przeszkody i wyznaczać alternatywne trasy przelotu. 

Niedawno miała miejsce premiera drona Intel Falcon 8+, który idealnie sprawdza się 

w zastosowaniach przemysłowych – na przykład do analizy strukturalnej różnych 

obiektów, takich jak pola uprawne, magazyny czy tereny fabryk. 

Intel Territory Marketing & Communication Manager Central & Eastern Europe

GABRIELA MAKSYMIUK



PODSUMOWANIE ROKU 2016 41

Żaden freak technologiczny
nie mógł narzekać na nudę w 2016 roku. A Microsoft chyba bardziej niż kiedykol-

wiek wcześniej podnosił poziom ekscytacji. Co ciekawe, nie tylko przez software, 

ale również przez nowości sprzętowe. Po pierwsze to był rok Windows 10. Nowości 

wprowadzane w zdecydowanie krótszych cyklach wydawniczych systemu budują 

nowe doświadczenia w korzystaniu z technologii u przeciętnie zaawansowanych 

użytkowników. Nie trzeba wymieniać urządzenia, aby mieć więcej przyjemności 

z używania go. Windows 10 otworzył nowy rozdział w historii pecetów. Kategoria 2in1, 

czyli komputerów łączących funkcję notebooka i ekranu dotykowego w wielu formach 

i odmianach np. Surface Pro 4, Yoga 910, HP Spectre x370 czy Huawei MateBook, 

przesunęła postrzeganie Windows w kierunku kategorii premium. Zerwaliśmy ze 

stereotypem nudnego „I’m a PC”. Znana kampania Apple dziś nie miałaby już racji 

bytu. Co więcej, Microsoft kreuje kolejne kategorie. Surface Studio to nowa propozycja 

wykorzystania Windows 10 jako wyjątkowej platformy dla twórców, studiów graficz-

nych i wszystkich, którzy chcą wyzwolić w sobie kreatywność. Patrząc w przyszłość 

— najbliższe lata przeniosą nas z interfejsów desktopowych do rozszerzonej rzeczy-

wistości. Do sprzedaży w Europie trafiło właśnie urządzenie Microsoft HoloLens 

— pierwszy komputer holograficzny. I... tego doświadczenia nie da się opisać, to trzeba 

wypróbować. Nałożenie aplikacji na rzeczywisty świat użytkownika otwiera ogromne 

możliwości dla doświadczeń immersyjnych. Z tej perspektywy kategoria PC będzie 

chyba najbardziej ekscytującym obszarem technologii w nadchodzącym roku.

Dyrektor Grupy Produktowej Windows & Devices, Microsoft Polska

SEBASTIAN PAWŁOWSKI
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W kontekście płatności mobilnych w tym roku zdecydowanie warto zwrócić uwagę 

na trzy narzędzia. Przede wszystkim jest to BLIK — standard płatności mobilnych 

stworzony przez polskie banki. Klienci szczególnie docenili wygodę tego rozwiąza-

nia w eCommerce i przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatów. W przyszłym roku 

będzie on dalej rozwijany i uzupełniany o kolejne usługi (One Click), które mają 

uprościć proces płatności i identyfikacji klienta.

Rok 2016 to również eksplozja płatności wspieranej technologią HCE — na rynku 

jest coraz więcej banków, oferujących ten sposób płatności. Po trudnościach, jakie 

niosła ze sobą technologia SIM Centric, ta grupa rozwiązań jest dla banków nowym 

otwarciem, niezależnym od operatora sieci komórkowej.

Szczególnie ciekawie zapowiada się również oferta walletów mobilnych takich jak 

Apple Pay, Samsung Pay czy Android Pay. Rozwiązania te mogą istotnie zmienić 

obraz płatności mobilnych w kolejnych latach dzięki połączeniu wartości dostar-

czanych przez Google czy Apple z funkcjonalnością płatności nie tylko w świecie 

mobilnym, ale również rzeczywistym.

Mówiąc o trendach w bankowości, warto zauważyć, że na nowo odkrywa się tu 

znaczenie tzw. „customer experience”. Ma ono przełożenie na wiele obszarów 

— procesy obsługi, dostępności dla klienta czy cechy produktu. Wiele banków rede-

finiuje swoje działania, biorąc pod uwagę oczekiwania klienta.

Drugi trend, obecny już od dłuższego czasu, to „mobile”. W niektórych bankach 

aplikacje mobilne stają się dla klientów głównym kanałem dostępu. Dzieje się tak, 

ponieważ są wygodne, bezpieczne i umożliwiają załatwienie wielu spraw (np. zakup 

produktów) przez telefon komórkowy.

Dodatkowo realia ekonomiczne, w których funkcjonują teraz banki, wymagają nowe-

go spojrzenia na skalę działania i optymalizacji procesów. Stąd zainteresowanie 

automatyzacją w oddziałach, call center, biometrią głosową czy zamianą kas na 

maszyny dualne (wpłatomaty/bankomaty).

Departament Usług Podstawowych i Produktów Niebankowych w mBanku

JOANNA ERDMAN
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Gdybym miała podsumować 
jednym zdaniem, 
to powiedziałabym, że 2016 rok należał do influencer marketingu i wirtual-

nej rzeczywistości. W przypadku pierwszego zjawiska był to trend bardzo 

wyraźny, zwłaszcza na poziomie wydatków i liczby zrealizowanych kampanii 

reklamowych. Jeżeli chodzi o wirtualną rzeczywistość, to trend ten jeszcze 

nie do końca widoczny jest na rynku konsumenckim – wzrosty sprzedaży 

urządzeń do wirtualnej/ rozszerzonej rzeczywistości wahają się w okolicach 

+0,1-0,3%. Urządzenia te są jeszcze zbyt drogie, by konsumenci kupowali je 

na masową skalę. Jeżeli chodzi o prognozy na 2017 – to z pewnością zaobser-

wujemy dalszy rozwój VR, ale także AR. Szacuje się zresztą, że do 2020 roku 

wartość rynku AR i VR będzie stanowić nawet 120 mld dolarów, z czego 70% 

generować będzie właśnie AR. W kontekście rozszerzonej rzeczywistości 

warto szczególną uwagę zwrócić na tzw. AAR – czyli słuchową, a nie tylko 

wizualną rozszerzoną rzeczywistość. Mam tu na myśli takie rozwiązania, jak 

chociażby here one, nura czy amped. Z innych trendów, na które warto zwró-

cić uwagę, wskazałabym narrowcasting – czyli wykorzystanie w komunikacji 

reklamowej messengerów, dalszy rozwój botów i w związku z tym stopniowe 

przechodzenie z interfejsów dotykowych na interfejsy konwersacyjne.

hatalska.com.pl

NATALIA HATALSKA
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Rok 2016 był bardzo dobry dla rynku e-booków. Ciągły i dynamiczny wzrost liczby 

użytkowników książek elektronicznych sprawił, że grupa czytelników znacząco się 

zróżnicowała. Od dawna nie są to już tylko młodzi dorośli (w wieku 25–35 lat) z wiel-

kich miast; obecnie najmłodsi spośród czytających e-booki mają około 5 lat, a najstarsi 

– 80. W stosunku do ubiegłych lat wzrosła także liczba kobiet względem mężczyzn.

Czytelnicy e-booków stworzyli też silniejszą „subkulturę czytelniczą”, co obserwu-

jemy w social mediach i blogosferze. W sieci pojawia się coraz więcej czytelniczych 

treści, w których czytelnik nie jest przedstawiany z „analogową”, drukowaną książką, 

ale właśnie jako trzymający tablet lub czytnik. Laikowi może wydawać się to niezna-

czące, ale gdy połączymy to ze wzrostem liczby naszych klientów, mamy dowód na 

zmiany zachodzące w powszechnej świadomości czytelników.

O rosnącym zainteresowaniu e-książką świadczy także tegoroczny sukces akcji Czytaj 

PL współorganizowanej przez Woblinka. Umożliwia ona użytkownikom posiadają-

cym urządzenia z systemem iOS lub Android (oraz aplikację Woblink) uzyskanie 

dostępu do wybranych bestsellerów poprzez zeskanowanie specjalnych kodów 

QR, umieszczonych na plakatach reklamujących akcję. W roku 2013 i 2014 była ona 

ograniczona tylko do Krakowa, w roku 2015 objęła już sześć największych polskich 

miast... Natomiast w tym roku do akcji początkowo przystąpiło szesnaście miast,  

po czym nastąpiła eksplozja! Od 9 listopada umożliwiliśmy każdemu pobranie plaka-

tu i wywieszenie go w swojej miejscowości. Efekt był taki, że plakaty dające darmowy 

dostęp do dwunastu bestsellerów pojawiły się w stu dwudziestu miejscowościach, 

sześciu krajach i na obu półkulach!

Czy trzeba jeszcze jakiegoś dowodu, by pokazać, jak zamiłowanie do e-książek rośnie?:) 

My zaś nie zamierzamy spoczywać na laurach – będziemy uruchamiać kolejne edycje 

Czytaj PL, intensywnie rozwijać naszą platformę i nieprzerwanie promować nowo-

czesne czytelnictwo.

Dyrektor Woblink

PAWEŁ POLAŃSKI



PODSUMOWANIE ROKU 2016 45PODSUMOWANIE ROKU 2016 45

Choć wielu chciałoby,
 żeby rok 2016 był rokiem VR, na to się jeszcze nie zapowiada. Na rynku są już dostęp-

ne wszystkie najważniejsze urządzenia (PS VR, HTC Vive, Oculus), ale sensownych 

treści na razie jest jak na lekarstwo. AR, czyli rzeczywistość rozszerzona, jest na 

razie jak przyczajony tygrys, ukryty smok. Ktoś gdzieś widział HoloLens, słyszymy,  

że w laboratoriach powstają inteligentne soczewki kontaktowe, ale rynkowych 

rozwiązań na razie brak. 

Prawdziwa rewolucja toczy się w cieniu, poza naszymi oczami, a często też poza 

świadomością. To coraz śmielej rozpychające się w popularnych usługach machine 

learning. Algorytmy stają się już tak dobre w przewidywaniu naszych planów, ocze-

kiwań i reakcji, że zawierzamy im już nie tylko w przypadku prowadzenia nas do 

celu (nawigacja) ale też jeśli chodzi o dobór muzyki do pory dnia i miejsca, w którym 

się znajdujemy. O zakupach nie wspomnę. 

Pierwsza generacja botów na Facebooku okazała się klapą – raczej irytowały, niż 

pomagały. Ale taki Google szlifował swoje algorytmy kilka lat, boty mogą pokazać, 

co potrafią w ciągu kolejnych miesięcy.

Redaktor naczelny działu technologii w Wirtualnej Polsce

JOANNA SOSNOWSKA
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2016 to rok politycznych burz
W technologii za to panuje względna nuda. Zatrzymaliśmy wielkie innowacje, skupi-

liśmy się na doskonaleniu dotychczasowych osiągnięć.

Nowe iPhone’y nie zaskakują, nowe PlayStation to w zasadzie taka aktualizacja, 

Surface Microsoftu to taki wielki tablet. Wszystko już było. Nowe są jedynie gogle 

do VR, ale one bardzo rozczarowują. Po świetnym pierwszym wrażeniu czło-

wiek szuka czegoś, co przyciągnie go do nich na dłużej i tu pojawia się problem  

— bo gier i oprogramowania jeszcze nie ma. I nie wiadomo, czy w tej ma szansę się 

ono w ogóle pojawić. Niektórzy twierdzą, że wirtualna rzeczywistość pozostanie 

wirtualną mrzonką działów marketingu, zaś prawdziwa przyszłość to rzeczywi-

stość rozszerzona. Miałem na głowie HoloLensy i chciałbym w to uwierzyć, ale za 

dobrze pamiętam historię Kinecta i jak miała się rzeczywistość do zapowiedzi.

W technologii bez zmian. Za to prawdziwa bitwa rozgrywa się w świecie oprogramo-

wania. Sieci neuronowe i coraz bardziej zaawansowane algorytmy powoli wychodzą 

z cienia i po okresie rządzenia naszym życiem z ukrycia zaczynają w nie wkraczać 

całkiem jawnie. Google, Apple, Microsoft i Amazon swoją prawdziwą batalię zaczy-

nają toczyć za pomocą elektronicznych asystentów. Siri, Google Assistant, Alexa, 

Cortana — wiedzą o Tobie wszystko. Jakie porno oglądasz, z kim się spotykasz,  

co kupujesz w sieci. Do tej pory te informacje przekazywały tylko anonimowym 

botom z działów marketingu. Teraz może i my na nich skorzystamy. Oby.

Creative dot w www.whitedot.ooo

PIOTR GNYP

ZDJĘCIE:
 © impactCEE
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Jak zawsze w gronie redakcji ścieramy się o to, co było najważniejsze w świe-

cie Apple. Tak jak każdy z nas jest inny, tak również całkowicie odmiennie 

spoglądamy na wiele spraw, które działy się w technologii w tym roku. Chcemy 

podzielić się z Wami naszymi przemyśleniami na temat najciekawszych 

produktów, które pojawiły się w kończącym się znienacka roku. Zatrzymujemy 

się również nad wydarzeniami i aplikacjami, które w naszej opinii najmocniej 

zmieniły środowisko Apple.

Podsumowanie roku wg Redakcji
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MICHAŁ KORALEWSKI

Produkt Roku 
Fitbit Charge 2

Z opaski fitnesowej Fitbit Charge korzystałem prawie przez dwa lata. Duża dokład-

ność krokomierza, analiza snu, rozbudowana aplikacja statystyczna, możliwość 

rywalizacji ze znajomymi i  szybko rosnąca społeczność skupiona wokół tego 

rozwiązania sprawiły, że rok 2016 był dla firmy Fitbit wyjątkowo udany. Na fali 

popularności produktów fitnesowych wypuszczono do sprzedaży kolejne opaski 

— najpierw model Alta, a pod koniec roku zmodernizowaną wersję opaski Charge. 

Dużo większy OLED-owy ekran, mechanizm wymiennych pasków, monitoring 

pulsu, automatyczne rozpoznawanie rodzaju aktywności oraz lepsza 

integracja ze smartfonem, dzięki której możliwe jest nie tylko odbie-

ranie powiadomień o przychodzących powiadomieniach 

i SMSach, ale także np. odczytywanie alertów kalen-

darza. To solidny produkt, bardziej ewolucja 

niż rewolucja poprzedniego designu.  

I bardzo dobrze!

https://twitter.com/michal_koralewski
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Aplikacja TouchRetouch firmy Adva Soft to znakomity przykład na to, jak potężnym 

narzędziem może stać się iPhone, jeśli tylko uzbroimy go w odpowiednie narzędzia. 

TouchRetouch od samego początku był jedną z moich ulubionych aplikacji do retu-

szu zdjęć. Za jej pomocą można usuwać zbędne elementy fotografii lub je klonować 

i powielać w dowolnym miejscu zdjęcia. Niedawno pojawiła się kolejna odsłona 

programu opatrzona wersją 4.0 — całkowicie przeprojektowana, całkowicie spolsz-

czona, wzbogacona o dodatkowe, bardzo precyzyjne narzędzia do edycji i jeszcze 

potężniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Znakomita robota i według mnie w pełni 

zasłużony tytuł najlepszej aplikacji 2016 roku.

Aplikacja Roku 
TouchRetouch 4.0
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Na wrześniowej konferencji firmy SpaceX jej założyciel i dyrektor generalny 

— Elon Musk — zapowiedział, że już wkrótce uczyni Ziemian gatun-

kiem międzyplanetarnym. Szumna zapowiedź tego współczesnego 

wizjonera została zilustrowana filmem przedstawiającym podróż 

statkiem kosmicznym na Marsa, lądowanie na Czerwonej 

Planecie, pozyskiwanie źródeł paliwa z występujących tam 

pierwiastków i  lot powrotny na Ziemię. Bajka? Fikcja? 

Dzisiaj tak, ale w ustach człowieka, który stworzył PayPala, 

produkuje futurystyczne samochody elektryczne Tesla 

i jako szef SpaceX jest poważnym partnerem dla NASA, 

takie słowa przestają brzmieć jak niepoważne bajanie, 

a stają się zapowiedzią czegoś, o czym marzymy od lat. 

Czy się ziszczą, dowiemy się najwcześniej za 9-10 lat, 

gdy zapowiadana jest pierwsza załogowa misja na Marsa, 

a w dalszej kolejności — jego kolonizacja. Dla mnie bomba.

Pomimo tego, że w numerze magazynu Mój Mac, który własnie czytacie, 

opisuję sposób na połączenie smartwatcha Samsung Gear S2 Classic ze smart-

fonem firmy Apple przy pomocy aplikacji Gear Manager w wersji beta, która 

wyciekła na jednym z koreańskich forów poświęconych rozwojowi systemu 

Tizen, to jednocześnie brak oficjalnego wsparcia aplikacji dla iOS uważam za 

duże rozczarowanie. Cały rok oczekiwania, podsycanego co kilka miesięcy 

kolejnymi przeciekami o zaawanasowanych pracach Samsunga nad aplika-

cją dla tego systemu, aby ostatecznie pod koniec roku nadal pozostawać bez 

sprawnie działającej aplikacji i nawet bez jakiegokolwiek oficjalnego terminu 

realizacji prac, to duży błąd marketigowy. Przed rozpoczęciem sprzeda-

ży nowego modelu zegarka Gear S3 zapowiadano szumnie, że ten model 

będzie działał zarówno z telefonami z Androidem, jak i iPhone'ami, jednak 

już w momencie dystrybucji tego modelu informacja o kompatybilności 

z iOS-em zniknęła z oficjalnych informacji prasowych. Wielka szkoda.

Wydarzenie Roku 
Konferencja SpaceX  
dotycząca lotów na Marsa

Rozczarowanie Roku 
Brak wsparcia aplikacji  
Samsung Gear Manager dla iOS
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JAROMIR KOPP

Produkt Roku:
MacBook Pro 
Touch Bar
Długo musieliśmy czekać, aż stanie się coś istot-

nego na podwórku komputerów Apple. Bardzo 

długo. I  choć wielu było zawiedzionych brakiem 

innych Makowych nowości (w tym trochę i ja), to nowy 

MacBook pokazał, że Apple nadal potrafi działać odważnie 

jak za czasów Steve'a Jobsa.

Nowego MacBooka Pro Touch doceniam za panel dotykowy oraz 

Touch Id. Panel jest bardzo obiecującym rozszerzeniem możliwości 

komunikacji z komputerem i tylko żal, że nie został wprowadzony we 

wszystkich modelach i klawiaturach „stacjonarnych”. Nigdy nie wierzy-

łem w dotykowe ekrany w komputerach, a każdy, kto pracował na iPadzie 

z klawiaturą sprzętową wie, jak irytujące jest odrywanie rąk od niej, aby 

coś puknąć na ekranie. Panel Touch mamy „pod ręką” i dodatkowo daje on 

ogromne pole do popisu dla deweloperów.

Jednak najbardziej cenię nowe MacBooki za śmiałą i  potrzebną „ucieczkę” 

od przestarzałej technologii, czyli zastosowanie wyłącznie portów USB Type-C 

z Thunderbolt 3 oraz USB 3.1 wewnątrz. Więcej o tej technologii przeczytacie niżej, 

teraz wyjaśnię, skąd moja radość.

Pamiętam, gdy w 1998 świat ujrzał iMaki, te pierwsze, z procesorem Power PC G3 

w przeźroczystych obudowach. Zamiast całego mnóstwa portów znanych od lat 

z Maców, miały tylko dwa „nikomu nieznane” złącza USB. Po początkowym szoku 

w ciągu kilku miesięcy zaczęły się pojawiać masowo urządzenia z tym portem (choć 

Intel nie potrafił przez kilka lat wcześniej go rozpowszechnić). Teraz słyszę podobne 

lamenty technopudelkowych redaktorów, a przecież nikt im nie zabrał za jednym 

zamachem stacji dyskietek, SCSI, ADB, RS i wyjścia monitora jak w 1998 r., dając 

w zamian coś nieznanego. USB Type-C jest już okrzepłym standardem gniazda, 

a akcesoria do niego nie są tak wielką rzadkością, jak za czasów iMac te do USB 1.1. 

Ten śmiały ruch wyjdzie nam wszystkim na dobre, a przy komputerze za 8 000 

—15 000 zł dodatkowe 100—300 zł wydane na adaptery, być może konieczne w okre-

sie przejściowym, jest całkiem akceptowalne.

http://twitter.com/macwyznawca
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Długo na to czekałem! Minęło kilka lat od udostępnienia „kolaboracji”, czyli 

wspólnej edycji dokumentu przez kilku użytkowników za pomocą webowej 

wersji pakietu iWork do momentu opublikowania prawdziwych aplikacji tego 

pakietu z takimi możliwościami.

Zdążyłem już docenić wspólną edycję notatek, która tak bardzo ułatwia mi życie, 

gdy razem z Łukaszem Banaszakiem przygotowujemy się do kolejnych zajęć 

z Seniorami, których wprowadzamy w cyfrowy świat. Teraz z zalet wspólnej 

pracy korzystam przy trudniejszych zadaniach, jak np. tworzenie prezentacji 

w Keynote. Choć Apple zaznacza, że funkcja jest w fazie testowej (beta), to dzia-

ła bardzo przyzwoicie nawet przy pracy z dokumentami mającymi po kilkaset 

megabajtów. Wszystko to jest w otoczce nowego lepszego iCloud Drive, o zale-

tach którego już pisałem w numerze wakacyjnym oraz wrześniowym.

Aplikacja Roku 
iWork z kolaboracją  
i nowy lepszy iCloud

https://mojmac.pl/2016/07/18/7-na-wakacje/
https://mojmac.pl/2016/09/19/9-zycie-chmurach/
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Jak tylko dowiedziałem się, że standard złącza USB Type-C pozwala na redefiniowa-

nie pinów (możliwość używania tych samych złącz — przewodów do innych celów 

zależnie od „kontekstu”) i będzie mógł obsługiwać Thunderbolt 3, zacząłem wyczeki-

wać komputerów Apple z tym złączem. Jak wiemy, MacBook 12˝dostał gniazdo USB 

Type-C, które potrafi jedynie obsługiwać standard USB 3.1 (i wcześniejsze za pomocą 

przejściówek) oraz zasilanie, więc nie jego mam na myśli.

Tu mała dygresja: USB Type-C jest standardem złącza! Nie jest to standard transmisji 

danych. Złącze USB Type-C wg specyfikacji nie musi nawet obsługiwać standardu 

USB! To może powodować pewne nieporozumienia. Obecnie gniazdo USB Type-C 

potrafią obsługiwać: Thunderbolt (3 i starsze), USB 3.1 (i starsze), DisplayPort (1.3), 

HDMI (1.4b), MHL audio/wideo oraz zasilanie aż do 100 W. Wybór obsługiwanych 

technologii zależy od producenta i nie można spodziewać się, że adapter wyposażony 

w gniazdo USB Type-C z Thunderbolt 3 do Thunderbolt 2 zadziała w MacBooku 12˝.

Thunderbolt jest wyjątkową technologią służącą do podłączania peryferiów. W uprosz-

czeniu jest to wyprowadzona kablem na zewnątrz komputera wciąż najważniejsza 

magistrala wewnętrzna, jaką jest PCIe. Pozwala to na podłączenie do komputerów 

przenośnych urządzeń do tej pory kojarzonych tylko z kartami wewnętrznymi jak 

akceleratory graficzne, pudełka ze złączami dla zwykłych kart PCIe czy osprzęt wyma-

gający dostępu do magistrali komputera. Z reguły wszystko, co da się obsłużyć kartą 

PCIe, będzie można przystosować do pracy z Thunderbolt. Czy to nie wspaniale,  

że w obecnych MacBookach Pro Touch mamy cztery identyczne złącza, z których 

każde może mieć tak wiele zastosowań?

Trochę się pośpieszyłem i spodziewałem się porzucenia złącza Lightning na rzecz 

USB Type-C w iPhone’ach oraz iPadach już w tym roku. Niestety, wygląda na to, że 

przeliczyłem się o rok. Na szczęście szlak USB Type-C będzie już dobrze przetarty 

przez MacBooki oraz smartfony innych firm. Dlaczego uważam, że na takiej zmianie 

Apple i my (po pierwszym szoku) wiele zyskamy, napisałem już na blogu Mój Mac: Nowy 
iPhone z USB-C? Zyski i straty z porzucenia Lightning. Przypomnę kilka powodów w skrócie: 

standaryzacja, szybsze ładowanie, więcej możliwości w przyszłości przy zachowa-

niu tego samego złącza, tańsze akcesoria (choć Apple nadal będzie mogło pobierać 

opłaty za MFi i blokować użycie niezatwierdzonych urządzeń). Mam nadzieję, że 

w przyszłym roku wszystko, co nowe od Apple, będzie miało gniazdka USB Type-C.

Rozczarowanie Roku 
Brak USB-C w iUstrojstwach

Wydarzenie Roku 
Thunderbolt 3 w USB Type-C

http://mojmac.pl/2016/01/09/nowy-iphone-z-usb-c/
http://mojmac.pl/2016/01/09/nowy-iphone-z-usb-c/
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REMEK RYCHLEWSKI

Król telefonów może być tylko jeden i jest nim 

iPhone. Kolejne jego edycje wnoszą zawsze ze 

sobą szereg nowych funkcji. W tym roku głów-

ną zmianą, którą pasjonowały się media, było 

usunięcie portu mini jack. Miała to być przyczyna 

fatalnej sprzedaży i źródło frustracji użytkowni-

ków. Nic takiego się nie stało. Czas oczekiwania 

na nowy smartfon Apple w momencie kiedy 

piszę te słowa wciąż wynosi 3-4 tygodnie na 

wszystkie modele z serii plus. Czemu jednak 

uważam, że miano produktu roku powinien 

otrzymać właśnie iPhone 7 Plus? Model ten był 

pierwszym, przy którym zdecydowałem się 

na większy ekran. Powodem tego był oczywi-

ście podwójny aparat, który nomen omen jest 

rewelacyjny. Zdecydowałem się również na 

nowy kolor: onyks. Duży ekran jest naprawdę 

wygodny. Biję się w pierś, wcześniej wyśmie-

wałam konkurencyjne aparaty i nazywałem je 

paletkami do ping ponga. Ale całkowicie zmie-

niłem zdanie. Owszem, telefonu o  ekranie 

przekraczającym 5,5˝ nie da się komfortowo 

używać jedną ręką (przynajmniej w obecnym 

stadium ewolucji ludzkich kciuków). Ale ilość 

i przejrzystość wyświetlanych informacji oraz 

jakość ekranu całkowicie rekompensują te 

niedogodności. Poza tym korzystając z zegar-

ka Apple, nie jesteśmy zmuszeni tak często jak 

przedtem sięgać po telefon. iPhone 7 Plus Onyx 

w połączeniu ze skórzanym etui i dopasowanym 

kolorystycznie Apple Watch Series 2 prezentuje 

się bardzo stylowo.

Produkt Roku 
Iphone 7 Plus

http://twitter.com/rzog
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Z pewną premedytacją wybrałem aplikację webową jako znak zmieniających się 

czasów. Slack nie jest szczególnie nowym serwisem, ponieważ powstał już w 2013 

roku. Miałem świadomość jego istnienia oczywiście dużo wcześniej, ale dopiero 

w tym roku doceniłem w pełni jego zalety. Slack wykorzystuje niszę, która powstała 

pomiędzy aplikacjami umożliwiającymi przesyłanie wiadomości między pojedynczy-

mi użytkownikami a serwisami społecznościowymi takimi jak Twitter czy Facebook. 

Wcześniej do komunikacji z dość hermetyczną grupą znajomych używałem Google 

Hangouts. Niestety, rozwój tej aplikacji nie jest w żadnym stopniu priorytetem dla 

Google i usługa ta stawała się coraz trudniejsza do zaakceptowania. Wspólnie ze 

znajomymi testowaliśmy również inne bardziej nastawione na prywatność platformy 

komunikacyjne: Threema i Signal, ale jak w starym powiedzeniu, że bezpieczeństwo 

jest przeciwieństwem wygody, nie zagrzaliśmy tam długo miejsca.

Slack pozwala na darmową konfigurację dowolnej ilości grup dla każdego użyt-

kownika. Grupy możemy dalej dzielić na tematy, do których możemy ograniczyć 

dodatkowo dostęp.

Serwis jest bardzo stabilny. 

Dostępne są aplikacje przezna-

czone dla wszystkich znaczących 

platform desktopowych i mobil-

nych. Aplikacja na iOS jest 

bardzo dobrze zintegrowana 

z systemem.

Dodatkowym atutem są inte-

gracje z  innymi aplikacjami 

webowymi. Pozwalają one na 

automatyzację wielu czynno-

ści. Slacka używam nawet do 

komunikacji z  domownikami. 

Nie zastąpił nam systemowych 

wiadomości, lecz stanowi ich 

uzupełnienie.

Aplikacja Roku 
Slack
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Rok 2016 na długo pozostanie w pamięci pracowników Samsunga złym wspomnieniem. 

Zaprezentowany w rym roku flagowy telefon Galaxy Note 7 okazał się kompletną klapą. 

Po początkowej dobrej sprzedaży pojawiały się informacje o tym, że phablet Samsunga 

może zapalić się podczas ładowania. Nie jest to szczególnie optymistyczna wizja, ponie-

waż z telefonem często nie rozstajemy się, a noszenie we własnych spodniach bomby 

z opóźnionym zapłonem może być akceptowalne tylko dla najodważniejszych (albo  

— nie dopowiem, żeby nikogo nie obrazić). Znaki i ogłoszenia, że na pokład samolotu 

nie można wnosić telefonów Samsunga również nie przysporzyły firmie dobrej sławy.  

Ale czemu traktuję to jako wydarzenie, a nie produkt? Bądźmy szczerzy — padło na 

Samsunga, ale mogło to przydarzyć się każdemu producentowi. Jak podają źródła bliskie 

producenta, aby zdążyć z premierą przed iPhone’em 7, skrócono czas, który zwykle 

poświęca się na próby. Samsung poniósł srogie konsekwencje tej decyzji. Niemal cały, 

zysk jaki wygenerował dla Samsunga oddział telefonów, został pożarty przez koszty 

wynikające z wycofania Galaxy Note  7. Jest to również dzwonek ostrzegawczy dla 

serwisów internetowych. Kilka z nich (również naszych lokalnych) po kilku dniach 

testów określiło go jako najlepszy telefon 2017. Wyszedł z tego wielki wstyd i okazja do 

drwin. Podobny problem ze sprzętem podczas premiery miało ostatnio GoPro i wyco-

fało ze sprzedaży nowo zaprezentowany dron Karma. Drodzy producenci, ja i wielu 

mi podobnych chętnie poczekamy kilka tygodni, aż dopracujecie swoje produkty. 

Wypuszczanie nowości to nie łapanie pcheł. Tu pośpiech nie jest konieczny.

Apple od czerwca 2014 mami nas obietnicą zautomatyzowanego domu nazwane-

go HomeKit. Niestety, to rozwiązanie wciąż traktowane jest przed producentów 

akcesoriów jako nowość. Firmy trzecie narzekają, że Apple jest bardzo restrykcyjne  

w dopuszczaniu ich do swoich urządzeń. Wymusza na nich bardzo surowe wymogi 

dotyczące używanego sprzętu oraz protokołów komunikacyjnych. Inną strategię przy-

jął Amazon. Rozwijany między innymi w naszym kraju Echo pozwala na połączenie 

praktycznie ze wszystkimi dostępnymi urządzeniami IoT (Internet rzeczy). Dzięki 

temu, że oferuje bezpłatne publiczne API, zdobywa przewagę na rynku. Platforma 

Apple ma być bezpieczna. To dobrze, ale żaden producent nie zdecyduje się ograni-

czyć tylko do wspierania platform Apple. Pozostaje zatem otwarty na pozostałe ataki.  

Na domiar złego bezpieczeństwo w przypadku innych standardów takich jak ZigBee 

czy ZWave jest dodatkiem do tych protokołów, a nie integralną częścią. Doskonale poka-

zują to między innymi ostatnie przejęcia żarówek Philips Hue Light. Lekkomyślność 

producentów i klientów doprowadziła to tego, że dziś jednym z większych botnetów, 

którego siła potrafi zdestabilizować wielkie serwery DNS-u, jest Mirai. Botnet działający 

właśnie na IoT. Nie zrozumcie mnie źle – jestem wielkim fascynatem idei inteligent-

nego domu. Początkowo odstraszała mnie cena tych urządzeń, a dziś całkowity brak 

ich bezpieczeństwa.

Rozczarowanie Home Kit i Internet rzeczy

Wydarzenie Roku Wybuchający Note 7
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SEBASTIAN SZWARC

Produkt roku 
Apple TV
Przyznam szczerze, iż nie miałem zupełnie pojęcia, co tu wpisać. Wszelkie dysku-

sje o Produktach Roku są zawsze obarczone osobistym sentymentem, a do tego jak 

wybrać produkt, gdy pojawia się ich tyle na rynku, a 99% nie ma się okazji przete-

stować, bo niby jak...

Zdecydowałem więc, że moim wyborem będzie Apple TV. Produkt, który wszedł na 

rynek zdecydowanie zbyt wcześnie, zupełnie jakby na życzenie dziennikarzy, którzy 

nie mieli o czym pisać. Teraz jednak mamy 2016 rok i wiele niedoróbek wieku dzie-

cięcego zostało w końcu naprawionych w tvOS 10. Uniwersal signin pozwalający 

wreszcie obejść upierdliwy (pardon) problem logowania się do programów telewizyj-

nych oraz nowa aplikacja TV, która z czasem stanie się może domyślnym widokiem 

startowym sprawiają, iż korzystanie z multimedialnych 

treści ma być znacznie wygodniejsze niż u konkurencji. 

Do tego wreszcie do Polski zawitało Movies in the cloud, 

mamy już Netflixa, a w grudniu być może pojawi się także 

Amazon Video.

Malkontenci powiedzą zapewne, że wiele rzeczy Apple 

mogło zrobić lepiej lub inaczej, dla mnie jest to znakomite 

urządzenie, dzięki któremu na telewizorze jest wreszcie 

co oglądać.

http://twitter.com/behinder
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Aplikacja roku 
Workflow
Miałem w tej kategorii trudny wybór, bo przecież nie używam aż tylu aplikacji, a nie 

mogę pisać o czymś, na czym się nie znam. Po dłuższym namyśle zdecydowałem się 

jednak wskazać Workflow. To genialny program do automatyzacji różnych czynno-

ści na iOS. Makra buduje się z gotowych elementów, które układa się sekwencyjnie 

w czynności. Brzmi banalnie, ale wcale takie nie jest i z początku trzeba się mocno 

nagłówkować, w jaki sposób efektywnie zrobić na przykład odpowiednik pętli 

for. Od wersji 1.6 Workflow wspiera także zapytania typu POST i PUT, co oznacza,  

iż może wykorzystać wreszcie rożne zewnętrzne API. Zmieniony został także inter-

fejs oraz wprowadzono czytelniejszą Galerię, w której użytkownicy z całego świata 

dzielą się swoimi pomysłami. Workflow wznosi automatyzację na iOS na zupełnie 

nowy poziom i jest prostszy w użyciu niż Pythonista, dlatego serdecznie polecam 

go wszystkim, którzy cenią swój czas i nie chcą wszystkiego robić ręcznie.
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Wydarzenie Roku 
Netflix
Netflix w Polsce był obiektem westchnień wielu osób — przynajmniej tych, które 

wiedziały, co to takiego. Kiedy w sierpniu ubiegłego roku jako pierwsi odkryliśmy 

na głównej stronie Netflixa wiadomość, iż pojawi się w Polsce „soon” (tak, tak, to my 

znaleźliśmy, mimo iż konkurencja postanowiła ten fakt zignorować) wiadomość 

w ciągu jednego dnia została opublikowana na wszelkich możliwych lokalnych 

portalach.

Byłem tą osobą, która przewidziała, iż datę dokładnego uruchomienia usługi 

w naszym kraju poznamy 6 stycznia — tak się też stało, co ogłosił uroczyście Reed 

Hastings na targach CES w Las Vegas.

Dlaczego to właśnie na wejście Netflixa tak mocno czekaliśmy, mimo iż to nie 

pierwszy amerykański SVOD na naszym rynku? (Wcześniej zainstalowały się u nas 

Crunchyroll i WWE).

Bo to gigant na tym rynku i klasa sama dla siebie, wypożyczalnia produkująca 

jednak własne, z roku na rok coraz lepsze treści. To Netflix właśnie, publikując naraz 

cały sezon serialu „House of cards”, zapoczątkował modę na binge-watching, mimo 

iż reszta branży uznawała taki krok za samobójczy. Spółka inwestuje ogromne 

pieniądze w swoją infrastrukturę i wiedzą zapewne dorównać jej może tylko MLB 

Advanced Media (obsługująca HBO Now).

Przy okazji wejścia Netflixa można było poczynić ciekawe obserwacje socjologiczne, 

które jak na dłoni pokazały — przykro to stwierdzić — cebulactwo naszego Narodu, 

przyzwyczajonego całe lata do korzystania z pirackich serwisów oraz słabo działa-

jącej legalnej konkurencji w rodzaju Ipla czy Player. Okazało się, iż mnóstwo ludzi 

ma problem, by płacić 43zł za świetną usługę. Co gorsza, mnóstwo internautów nie 

wie, co to jest Paypal i nie posiada żadnej karty kredytowej. Najwyraźniej nie zna też 

języka angielskiego (to jak go uczą w szkole?), bo mimo iż co tydzień baza filmów 

z polskimi tłumaczeniami się powiększała, interfejs i menu było angielskie. Wiele 

osób nie wie też, jak działają prawa licencyjne i nie potrafiło zrozumieć początko-

wego braku „House of Cards” (prawa miało NC+).

Teraz jest już na szczęście dużo lepiej, od niedawna serwis ma już spolszczone całe 

menu, mnóstwo pozycji ma do wyboru nie tylko napisy, ale też lektora. Masa, masa 

treści na której skonsumowanie może nie starczyć i roku. Tak wielki gracz może też 

wymusić na lokalnych służbach bardziej energiczne działania przeciwko pirackim 

portalom filmowym, a jeśli w grudniu do Netflixa dołączy Amazon, będziemy o krok 

bliżej Pierwszego Świata.
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Rozczarowanie roku
Od premiery 4 generacji Apple TV minął rok. Urządzenie pojawiło się jednak kilka 

miesięcy za wcześnie, było trochę niedoróbek, co ostudziło początkowy entuzjazm 

użytkowników. I chociaż kolejne wersje tvOS dodawały sukcesywnie nowe opcje, to 

jednak dopiero z obecną betą pojawi się obiecywany „killer feature”, czyli uniwersal-

ny login do aplikacji telewizyjnych poprzez konto u operatora kablowego. Dlaczego 

więc piszę o rozczarowaniu? Bo platforma Apple jest konsekwentnie ignorowa-

na zarówno przez polskich nadawców telewizyjnych, jak i sieci kablowe. Usługa 

uniwersalnego loginu w fazie testowej wspierana jest w USA przez cztery sieci 

kablowe — w Polsce ta liczba wynosi ZERO. Co gorsza, ŻADNA spośród polskich 

telewizji nie udostępnia swojej aplikacji na Apple TV. Smutno mi pomyśleć, iż taka 

rzecz przerasta wyobraźnię decydentów i siły polskich programistów. Jedynym 

wyjątkiem jest Eleven, ale też nie potrafi zaprogramować dostępu do treści poprzez 

login operatora kablowego — podobnie jak TVN i Eurosport, o Canal+ nie mówiąc. 

Nie potrafią także tego dokonać nawet polskie oddziały zagranicznych telewizji. 

W naszym AppStore nie uświadczymy więc np.: Nickelodeon, Nick Jr, Disney XD, 

Disney Jr, Disney Channel, CNN, Animal Planet, Discovery Channel, AMC, Fox, 

History oraz (co już jest kpiną) HBO Go.

Przyszłością telewizji wg Apple miały być aplikacje internetowe. Może i tak będzie 

(zobaczymy, jak działać będzie TV.app), na razie jednak ta rewolucja skutecznie nasz 

kraj omija, a że tradycyjna telewizja oglądana jest coraz rzadziej przez młodych 

ludzi, brak sensownej internetowej oferty sprawi iż ta grupa klientów będzie już  

na zawsze stracona 
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PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

Produkt Roku 
OWC USB Type-C
Złącze USB-C śmiało wdziera się do naszych komputerów. Z jednej strony mamy 

świetne parametry przesyłu danych, z drugiej jednak borykamy się z problemem 

kompatybilności nowego portu i starych urządzeń. Problem ten rozwiązuje firma 

OWC, oferując doskonały Dock OWC Type-C. Dzięki niemu rozwiążemy wszystkie 

problemy wstecznej konfiguracji i będziemy mogli korzystać z dysków czy pendrive-

’ów ze złączem USB 3.X. Gdy posiadamy wiele urządzeń na starym złączu, wówczas 

produkt firmy OWC będzie dla nas niezwykle pomocnym rozwiązaniem.

www.eshop.macsales.com

Moim podstawowym narzędziem pracy jest edytor tekstu. Tworzę publikacje zarów-

no do magazynu, jak również na stronę www.mojmac.pl. Trudno było znaleźć edytor, 

który ma minimalistyczny interfejs pozwalający skupić się tylko na pisaniu, a równo-

cześnie dający mi możliwość publikowania wpisów na blogu. Nowa wersji programu 

Ulysses łączy w sobie to, czego szukałem od dawna. Daje mi możliwość całkowi-

tego skupienia się na tworzonym tekście oraz wspiera 

publikowanie treści na stronie internetowej. Wsparcie 

dla bloga jest proste i bardzo intuicyjne. Dodatkowo 

w Ulyssesie 2 cenię sobie sposób, w jaki mogę zarzą-

dzać treścią artykułów. Dzięki grupom i inteligentnym 

teczkom wygodnie segreguję teksty, które jeszcze wyma-

gają sprawdzenia oraz gotowe do publikacji. Z pomocą 

przychodzą tu również tagi, jakie jestem w stanie przy-

klejać do artykułów. Ogromnym atutem Ulyssesa jest 

także wersja mobilna — program, który pozwala zabie-

rać mi teksty w drogę. Teksty synchronizowane przez 

cyfrową chmurę Apple otwierają mi możliwość pracy 

i wprowadzania ostatnich szlifów w każdym miejscu. 

www.ulyssesapp.com

Aplikacja roku 
Ulysses 2

http://twitter.com/pemmax
https://eshop.macsales.com/shop/usb-c/owc/usb-c-dock
http://www.ulyssesapp.com
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Wydarzenie roku
Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że w  tym roku zobaczę pierwszy 

symptom ścisłego połączenia platformy iOS i macOS. Chociaż Apple nie przed-

stawia nowych MacBooków Pro z tej perspektywy, dla mnie nie podlega dyskusji,  

że wykonano pierwszy poważny krok do unifikacji systemów. Wszystko za spra-

wą Touch Bara, dotykowego paska umieszczonego w najnowszym laptopie Apple. 

Dotykowa powierzchnia działa na bazie procesora T1, który znamy chociażby 

z zegarków Apple Watch. Pasek ten może być programowany, co w przyszłości 

może sprawić, że aplikacje z  iOS będą działać bez najmniejszych problemów, 

wspierając naszą pracę na macOS. MacBook Pro staje się tym samym hybry-

dą, komputerem, który spaja świat aplikacji iOS i macOS. Otwiera tym samym 

nowy rozdział w obsłudze laptopów i dotykowych ekranów, starając się połą-

czyć w jednym urządzeniu te dwie rzeczywistości, które jeszcze nie tak dawno 

praktycznie się wykluczały. Dziś, gdy patrzę na nowego MacBooka Pro, uważam,  

że Apple już obrało kierunek, w którym będą łączyć wszystkie systemy operacyjne 

w jedną platformę kompatybilną ze wszystkimi urządzeniami.

Rozczarowanie Roku 
Gdzie jest Mac Pro?
W tym roku rozczarowanie przyłożyłem do sektora Pro komputerów marki Apple. 

Byłem przekonany, że zobaczymy w 2016 roku nową odsłonę Maca Pro. Komputery 

te od przeszło trzech lat nie otrzymały aktualizacji. Dla sektora osób zajmujących 

się profesjonalnym zastosowaniem komputerów ten czas może okazać się mocno 

karzący w kwestii wydajności tych komputerów. Jak wiele osób zdecydowało się  

na zmianę platformy, aby móc szybciej i wydajniej obrabiać filmy i grafikę?

ZDJĘCIA: 
fotolia.com
str.  38, 46 
© azzzya
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KUBA BARAN

W roku 2016 spotkało nas sporo kontrowersji wśród napływu informacji i produk-

tów, które mają swoje źródło w Cupertino. Z tego względu ciężko mi jednoznacznie 

określić, co było rozczarowaniem, wydarzeniem czy produktem roku. Wszystko,  

co udało mi się przeczytać, usłyszeć lub zobaczyć, nosi znamiona każdej z tych kate-

gorii. Jednak w głównej mierze zwróciły moją uwagę i sprowokowały do wysilenia 

zwojów mózgowych trzy kwestie.

Pierwszą z nich  
była premiera iPhone’a 7
Zachowanie wyglądu, jaki znamy już od dwóch lat, było zasko-

czeniem i jednocześnie sygnałem, że prawdopodobnie 

w przyszłym roku jednak zobaczymy coś zupełnie 

nowego i godnego dziesiątej rocznicy istnienia 

smartfonów Apple. Sentyment do dat nie leży 

w naturze olbrzymich korporacji, dlatego 

trzymam kciuki za taki rozwój wydarzeń 

i rocznicowego iPhone’a.

Kolejna jest konterencja, która otrzy-

mała hasło przewodnie „Hello again”. 

Jestem zaprzysięgłym fanem Maców i  jest 

to mój ulubiony produkt z  Cupertino. Dlatego 

wykorzystanie tego legendarnego hasła wprawia-

ło mnie w  niezwykłą ekscytację. Niestety, cała linia 

komputerów Apple wciąż wydaje się traktowana po maco-

szemu. Liczyłem na wydarzenie, które wniesie powiew 

świeżości. Nowy MacBook Pro z  Touchbar cieszy, jednak 

niesmak pozostał. Dodatkowo przyszłość Maca Pro wciąż stoi  

pod znakiem zapytania.

Ostatnia i kalendarzowo najświeższa rzecz to odejście Sala Soghoiana.  

Dla większości to nazwisko może pozostawać niewiadomą, jednak dla power-

-userów jest to legenda, która pozostanie twarzą automatyzacji w macOS.  

Co prawda, zostaliśmy zapewnieni, że ta zmiana nie odbije się na przyszłości 

narzędzi takich jak Automator, ale nie zmienia to faktu, że profesjonalni użytkow-

nicy sprzętu Apple dostali kolejny powód do obaw o kierunek, w jakim Tim Cook 

zamierza prowadzić firmę.

http://twitter.com/smartkidpl


http://pokonajstwora.pl


65TESTY 65

PAPARAZZI!
MAREK TELECKI

http://twitter.com/mantis30
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Kim są paparazzi 
(l. poj. to paparazzo) wie chyba każdy, prawda? Nawet Lady Gaga poświę-

ciła im jeden ze swoich przebojów. Ale nie każdy wie, że pod taką nazwą 

występuje również niewielki, choć zaskakująco przydatny program dostępny na 

platformę OS X/macOS. Podobnie jak w przypadku żądnego sensacji fotografa, tak 

i tu mamy do czynienia z robieniem zdjęć tego, czego od razu lub naraz nie widać  

— zapisywaniem strony witryny internetowej w całości, pod postacią pliku w jednym 

z następujących formatach: JPEG, PDF, PNG oraz TIFF.

Zdarza się, że chcemy wykorzystać obraz strony WWW w jakimś bardziej złożo-

nym dokumencie lub po prostu zarchiwizować bieżący wygląd strony (np. aukcji 

internetowej) i wtedy najczęściej sięgamy po klawiaturowe skróty systemowe, 

pozwalające na wykonanie zrzutu ekranowego (np. Cmd + Shift + 3). Problem w tym, 

że zwykle zawartość strony nie mieści się w oknie przeglądarki, więc jeśli zechce-

my uzyskać pojedynczy plik, to albo robimy zdjęcie na raty i łączymy w edytorze 

graficznym, albo przynajmniej zmieniamy powiększenie strony w przeglądarce, 

oczywiście kosztem czytelności. Co prawda, dla Safari i Google Chrome, a zapewne 

też i alternatywnych przeglądarek, dostępne są odpowiednie rozszerzenia, dzięki 

którym przechwycimy całą stronę, jednak podchodzę do takich rozwiązań z rezer-

wą i ograniczonym zaufaniem.
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Tu z pomocą przychodzi niewielki i  już dość leciwy, wróć!, dojrzały program 

Nate’a Weavera — Paparazzi! Najnowsza wersja aplikacji wymaga systemu OS X 

w wersji min. 10.6.8, ale na witrynie projektu znajdziemy również wersje wspierające 

nawet system 10.3! To darmowe narzędzie oferuje całkiem sporo. Po pierwsze: auto-

matycznie importuje zakładki z wybranych przeglądarek WWW. Po drugie: zawiera 

szablony rozmiarów odpowiadające ekranom różnych urządzeń oraz pozwala na 

dodawanie własnych presetów (rozmiary te mogą być również użyte w celu przyci-

nania strony — niestety, punktem odniesienia jest lewy górny narożnik, zatem nie 

jest to kadrowanie w pełnym tego słowa znaczeniu). Po trzecie: zapewnia interakcję 

z przechwytywaną stroną, tzn. jeśli elementy są animowane, możemy wyświetlić jej 

podgląd i uchwycić wygląd w momencie dla nas najbardziej interesującym. Ponadto 

Paparazzi! umożliwia między innymi robienie zrzutów z opóźnieniem, „przechwy-

tywanie wsadowe” czy współpracę z Automatorem.

To naprawdę świetnie napisany 
kawałek softu, 
wspierający wiele systemowych funkcji, jak np. Quick Look, rozszerzenia menu 

Udostępnij, powiadomienia itp. Oczywiście możemy też pstrykać strony offline 

zapisane do plików o rozszerzeniach: .htm, .html, .webloc i wielu innych. Znalazłem 

tylko jedną wadę programu: przechwytując obszerną i „ciężką” witrynę, potrafi dość 

mocno obciążyć komputer. Mimo że program dostępny jest za darmo, autor przyj-

muje wszelkie datki pieniężne w dowód sympatii i szacunku za włożoną w rozwój 

programu wieloletnią pracę.

WITRYNA

CE
CH

YPaparazzi!

Bezpłatny

www.derailer.org

 + Spore możliwości konfiguracji  
i automatyzacjiNAZWA

CENA

OCENA

https://derailer.org/paparazzi/
https://derailer.org/paparazzi/donate
 https://derailer.org/paparazzi/
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INTO THE DEAD
SEBASTIAN SZWARC

http://twitter.com/Behinder
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Wampiry i zombie  
są zawsze w modzie
Stacje telewizyjne to wiedzą, dlatego AMC nadaje już siódmy sezon  „The Walking 

Dead”, a FX właśnie kończy trzeci „The Strain”. Aby nieco więc wczuć się w klimat, 

warto więc na wieczór zmienić nasze Apple TV w konsolę i pograć nieco w „Into 

the dead”.

Cel gry 
jest tak prosty jak droga, po której chodzą zombiaki — przetrwać. Zaczynamy na 

polanie, na której rozbił się nasz helikopter. Widzimy, że otaczają nas hordy nieumar-

łych i że nie ma sensu podskakiwać, tylko najlepiej brać nogi za pas. I to właśnie 

będziemy robić cały czas, czyli biec — tu nie ma miejsca na wysublimowane strze-

leckie pojedynki, krycie się po budynkach, rzucanie napalmem i tego typu dziwy. 

Zamiast oddziału uber-komandosów jesteśmy tylko my, walcząc o to, by jak najda-

lej uciec. Brzmi prosto? Zapewniam, że tak nie jest. Nie mamy bowiem możliwości 

przystanięcia postacią, by wybrać teren marszruty. Nasz bohater wciąż biegnie, a my 

do dyspozycji mamy tylko trzy kontrolki — przesunięcie palcem po gładziku pilota 

kieruje nas odpowiednio w lewo/prawo, a naciśnięcie pozwala strzelać. No ale skąd 

broń? I tu pierwsza poważna wada (jak dla mnie) tej gry — jest ona typu freemium, 
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WITRYNA

CE
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YInto The Dead

Bezpłatne

Program w App Store

 + Potrafi wciągnąć
 + Klimat

 − Nigdy się nie kończy
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więc jeśli chcemy zaszaleć, musimy wydać realne pieniądze na zakupy żetonów, 

za które potem kupimy różne bonusy. Jako że nie posiadam kopalni złota, staram 

się grać bez takich pomocy, zdobywając złote monety za przejście odpowiedniego 

dystansu lub za osiągnięcia, których są dwa rodzaje — jedne wewnętrzne, definio-

wane przez samą aplikację, a drugie zaprogramowane w Game Center. Co prawda, 

samo Game Center straciło nieco na znaczeniu wraz z premierą iOS 10, wciąż jednak 

działa, na tvOS należy zaś jedynie przypilnować, by się do niego zalogować po 

ostatnich aktualizacjach systemu. Istnieje pięć podstawowych bonusów, z którymi 

możemy zacząć misję. Każdy kosztujący 100 monet:

 > start z bronią w ręku

 > więcej skrzyń z amunicją

 > rozpoczęcie biegu 1500 m dalej

 > większa pojemność magazynka

 > towarzysz: dostajemy do pomocy pieska, który biegnąc z nami, będzie zagryzał 

umarlaki

Wraz z dokonywaniem postępów
będziemy mogli odblokować pozostałe tryby rozgrywki. Nadal biegnie 

się w  nich przez las, ale w  Massacre liczy się ilość zabitych zombia-

ków, a  dla prawdziwych twardzieli nocą przeznaczony jest tryb Flashlight  

— drogę oświetlamy latarką, która po upływie czasu wyłącza się i trzeba odczekać, 

aż ponownie się naładuje, a w międzyczasie z duszą na ramieniu wypatrujemy 

w lesie świecących oczu.

Podsumowując, 
to bardzo udany przykład gry, która nie sili się na żadne ambitne doznania, za to 

znakomicie pozwala się odmóżdzyć:) po stresującym dniu. Ale wymijanie hord 

zombiaków zrobi się coraz trudniejsze, najmniejsze zahaczenie o drzewo wybije 

nas z rytmu i zwiększy ryzyko śmierci. Cały czas słychać jedynie dyszący oddech 

głównego bohatera. Najlepiej grać w ciemnym pokoju ze słuchawkami na uszach. 

Robi się wtedy nieco strasznie, a zamiast muzyki oferowanej przez grę polecam 

puścić sobie nastrojową, elektroniczną ścieżkę dźwiękową do filmu George’a A. 

Romero  „Dzień żywych trupów”

https://itunes.apple.com/pl/app/into-the-dead/id535609266?l=pl&mt=8&at=10lc9Y&ct=MM11
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Zastanawiałeś się kiedyś, 
ile czasu, który spędzasz przed swoim MacBookiem każdego dnia, zajmuje Ci produk-

tywna praca, a ile rozrywka? Niezależnie od tego, czy jest to YouTube, ulubiona 

gra, czy przeglądanie Facebooka, czas ten w gruncie rzeczy należy traktować jako 

zmarnowany. Ostatecznie liczba godzin, jakie możemy przeznaczyć na pracę, jest 

ograniczona długością doby, warto więc ten zasób minut, które można spędzić przed 

komputerem, wykorzystać w jak najlepszy sposób. Aby tego dokonać, potrzebna jest 

pełna świadomość, na co zostały one przeznaczone. Z pomocą przychodzi tu apli-

kacja i portal RescueTime.

Używam tego rozwiązania od kilku lat i w gruncie rzeczy o jego obecności przypo-

minają mi jedynie tygodniowe raporty, jakie otrzymuję w postaci maila. Zawierają 

one podsumowanie, które w czytelny sposób prezentuje, jak w kwestii wykonanych 

na komputerze działań upłynął mi poprzedni tydzień. Całość opiera się na współ-

czynniku Productivity Score, który pokazuje procentową ilość czasu spędzonego 

na produktywnej pracy. Znajduje się tutaj również odniesienie do poprzedniego 

tygodnia. Możecie mi wierzyć, że w przypadku kiedy pojawia się w tym miejscu 

informacja o spadku, sumienie automatycznie zaczyna wyrzucać marnowanie 

czasu. Co więcej, raport przychodzi w poniedziałkowy poranek, co powoduje,  

że tydzień rozpoczyna się dodatkową porcją motywacji, aby w nadchodzących 

dniach zrobić, co się da, aby wynik został poprawiony lub co najmniej zachowany.

Oczywiście RescueTime udostępnia szczegółowe dane. Pełna rozpiska aplikacji 

i stron WWW, z których się korzystało wraz z informacją o minutach i godzinach 

w nich spędzonych, szybko uzmysławia to, jak angażujące potrafią być czynniki 

odciągające od produktywnej pracy. Oczywiście rozpiska z samymi programami 

byłaby mało czytelna, dlatego aplikacja dzieli je na grupy, które dodatkowo oznaczone 
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są jako produktywne i rozpraszające. Przykładowo można tutaj znaleźć takie kate-

gorie, jak: Rozrywka, Sieci społecznościowe, Planowanie i Komunikacja, Nauka 

i referencje.

Co ważne, 
aplikacje i strony WWW nie są przypisane do grup na stałe i każdy użytkownik 

może je definiować zgodnie z własnymi preferencjami. W gruncie rzeczy jest to 

element niezbędny dla właściwego działania RescueTime. Należy pamiętać, że sporo 

naszych rodzimych witryn nie będzie znanych temu systemowi i należy przypisać 

je do odpowiednich grup. W innym przypadku zostaną one przydzielone do kate-

gorii nieznanych i ujęte jako czas neutralny, co zdecydowanie psuje jakość raportu 

tygodniowego. Pokazuje to, jak ważna jest personalizacja sposobu działania tego 

systemu, aby dokonać właściwej oceny naszej produktywności.

Według mnie RescueTime to podstawowe narzędzie dla osób, które starają się 

osiągać maksymalny poziom produktywności. Szczegółowe raporty pozwalają na 

weryfikację czasu pracy w poszczególnych dziedzinach zadań oraz uzmysławiają, 

jakie elementy powodują największe rozproszenia. Z tą wiedzą eliminacja złych 

nawyków i pielęgnowanie oraz wcielanie w życie idei skupienia się na maksymal-

nej produktywności pracy staje się zadaniem łatwiejszym i mniej czasochłonnym.

http://www.rescuetime.com
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 „Zakląłeś mnie w dotyk

Zmieniłeś mnie w dotyk

By strącić mnie w noc
Bezsenna, zimna noc”

Dotyk — Edyta Górniak (słowa: Jacek Cygan)

Ostatnio zaprezentowane  
MacBooki Pro z Touch Barem 
(i czytnikiem linii papilarnych Touch ID) — dotykowym ekranem w postaci paska 

zastępującego górny rząd klawiszy, wywołały spore poruszenie i wiele kontrower-

sji. Osobiście przez kilka najbliższych lat nie planuję zmiany obecnie posiadanego 

komputera, niemniej z zaciekawieniem patrzę na nowe wcielenie przenośnych 

notebooków z jabłuszkiem (niestety już nie świecącym). I mimo że kolejna ich odsło-

na kusi mnie niższą wagą, mniejszą grubością, większym touchpadem, sprytniej 

rozwiązanym chłodzeniem (a co za tym idzie również cichszą pracą wentylatorów), 

czy wyższą jakością dźwięku generowanego przez wbudowane głośniki, to Touch 

Bar z dynamicznie zmieniającą się, zależnie od uruchomionej aplikacji zawartością, 

wzbudza moją ciekawość. Myślę, że to bardzo rozwojowe rozwiązanie o naprawdę 

dużym potencjale, a szczęśliwcy, którym spełniły się marzenia i są w posiadaniu 

nowych MBPro, szybko przyzwyczają się do tego dodatku i będą czuć się nieswojo, 

siadając do komputera pozbawionego Touch Bara.
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Jak zwykle, zadziwiająco szybko płodni deweloperzy zaczęli prezentować swoje 

pomysły na wykorzystanie dotykowego ekranu. Poczynając od udowodnienia,  

że da się na tym wąskim ekranie wyświetlić HUD a nawet całe okno klasyka — tytułu 

znanego chyba wszystkim szanującym się graczom: Doom, a kończąc na alternatyw-

nych launcherach aplikacji, jak TouchSwitcher czy Rocket.

Oczywiście każdy chce przekonać się sam, jak Touch Bar sprawuje się w rzeczy-

wistości. Można rzecz jasna udać się do najbliższego salonu ze sprzętem Apple 

i samemu „pomacać”, sprawdzić, w jakich programach na pasku będą pojawiać się 

pomocne opcje i skróty. Ale można to również zrobić w domowym zaciszu. Jeśli 

macie zainstalowane środowisko programistyczne Xcode, Maca z systemem macOS 

Sierra w wersji 16B2657 oraz iPada z iOS 10 oraz posiadacie odrobinę doświadcze-

nia, „miziając” ekran iPada przekonacie się o tym, jak funkcjonuje ta nowość dzięki 

TouchBarDemoApp.

Dla wszystkich mniej odważnych lub leniwych zostaje nieco mniej interaktywne 

rozwiązanie — Touché, darmowa aplikacja od Czerwonego Sweterka. Tu zamiast 

palcem, wyświetlony na ekranie komputera Touch Bar obsłużymy myszką/touch-

padem. Trochę to partyzanckie i nie da się siłą rzeczy do końca wczuć w ideę 

dotykowego panelu. Ale po to, by sprawdzić zestawy wirtualnych „klawiszy” w używa-

nym oprogramowaniu i zadecydować, czy tak intensywnie promowane przez Tima 

Cooka i jego świtę rozwiązanie przypadnie nam do gustu i poprawi komfort pracy, 

powinno wystarczyć.

Życząc Czytelnikom Wesołych Świąt i by spełniały się marzenia (nie tylko w tym 

wyjątkowym okresie roku), przypominam: zły dotyk boli przez całe życie.

https://www.youtube.com/watch?v=GD0L46y3IqI
https://hazeover.com/touchswitcher.html
http://julianthayn.com/rocket
https://github.com/bikkelbroeders/TouchBarDemoApp
https://red-sweater.com/touche/


77TESTY

http://faqt.pl/mmm10/


78TESTY 78

MACBOOK PRO 15” 2016. 
PIERWSZE SPOJRZENIE
REMEK RYCHLEWSKI 

http://twitter.com/rzog
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Wyjmujemy z pudełka
Pierwsze spotkanie z nowym produktem rozpoczyna się od jego rozpakowania. 

Dla Apple była to zawsze integralna część pozytywnego doświadczenia, oferowa-

nego klientom. W moim przypadku doświadczenie to okazało się znacznie mniej 

pozytywne niż kiedykolwiek wcześniej. Jak wielu ludzi na świecie zamówiłem swój 

komputer przez Apple Online Store. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń 

uznałem, że to najszybsza i najpewniejsza droga, aby stać się posiadaczem nowej 

zabawki. Śnieżnobiałe pudełka Apple do transportu pakowane są w zwykłe karto-

ny. Każdy większy produkt ma specjalnie zaprojektowane opakowanie, które ma 

zabezpieczyć urządzenie podczas transportu. W moim przypadku pierwszą rzeczą, 

którą spostrzegłem, była mała wielkość owego kartonu. Następnie zauważyłem 

dużą ilość taśmy klejącej z napisem DHL Repacked. Pudełko nosiło wyraźne ślady 

brutalnego kontaktu z czymś dużym i twardym. Ale przecież Apple zawsze używało 

zmyślnego opakowania. Wewnątrz znajdowały się specjalne kartonowe wytłoczki. 

Niestety, nie tym razem, minimalizm Apple poszedł moim zdaniem o jednej krok 

za daleko. Właściwe białe pudełko było również zniszczone. Także jego zawartość. 

Szczęśliwe komputer działał. Choć o jego wygodnym użytkowaniu nie mogło być 

mowy. Poniższy tekst miał zawierać wiele testów i porównań. Jednak zaistnia-

ła sytuacja zmusiła mnie do zrewidowania tych planów. Skupię się więc w takim 

stopniu, w jakim będzie to możliwe, na odczuciach związanych z użytkowaniem 

komputera, starając się zapomnieć o fatalnej kondycji mojego egzemplarza.
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Wielkość
Apple przyzwyczaiło nas do tego, że kolejne generacje produktów stają się coraz 

cieńsze. W tym przypadku nie jest inaczej. Komputer przypomina bryłą MacBooka 

2015/2016 z retiną. Jest oczywiście od niego większy i grubszy, jednak gdy się je 

postawi obok siebie, widać bliskie pokrewieństwo. Przyznam jednak, że grubość 

ma dla mnie drugorzędne znaczenie. Swój komputer noszę codziennie w plecaku, 

więc oczywiste jest, że dla mnie najbardziej liczy się waga. Nowy model jest oczy-

wiście również znacząco lżejszy. W modelu 15˝ jest to 1,83 kg, a mniejsza 13˝ waży 

jedynie 1,37 kg. Jest to więc teren zarezerwowany dotychczas wyłącznie dla mniej 

wydajnych ultrabooków.

Porty
Drugą zmianą, która od razu rzuca się w oczy, są porty zewnętrzne. Cała linia 

MacBooków pokazanych w 2016 posiada jedynie złącza USB-C. W przypadku kompu-

terów z serii Pro złącze to pozwala na podłączenie urządzeń zgodnych z Thunderbolt 

3 i USB 3.1 Gen 2. Jest ono zgodne również ze starszymi wersjami USB, ale użycie 

stosownych urządzeń będzie wymagało skorzystania z przejściówki lub innego 

kabelka. Wszystkie bowiem powszechnie znane peryferia niezależnie od wersji 

protokołu USB korzystały ze złącza typu A. Rezygnacja ze starych złącz pozwoliła 

Apple popchnąć rozwój całej platformy naprzód, a zachowanie nawet kilku z nich 

nie zmusiłoby reszty rynku do ewolucji. Na obudowie próżno również szukać złącza 

ładowania MagSafe. Teraz każdy z czterech portów USB-C ma możliwość ładowania. 



81TESTY

Co może być zaskoczeniem — na obudowie zostało jednak gniazdo słuchawek. 

Podobnie jak w MacBook retina nie obsługuje ono jednak cyfrowego złącza optycz-

nego TosLink. Czy zatem niczego nie brakuje? Niestety zabrakło złącza HDMI, więc 

aby podłączyć zewnętrzny monitor czy projektor, będziemy musieli nabyć stosow-

ną przejściówkę. Jeśli jednak broniłem Apple w przypadku USB, bo wymagałyby 

poświęcenia linii PCIExpress wychodzących z procesora, to w przypadku sygnału 

wideo brak stosownego złącza jest podyktowany tylko estetyką. Próżno też szukać 

w pudełku z komputerem przejściówek do USB A i HDMI. A to wielka szkoda.

Ekran
Nowością jest to, że komputer włącza się samoczynnie po otwarciu. Wyświetlacz ma 

tak samo jak zaprezentowane w 2013 roku modele z przekątną 15,6˝ rozdzielczość 

2880×1800. Jednak tym razem Apple wyraźnie poprawiło inne jego parametry. 

Wyświetlacz obsługuje szeroką gamę kolorów (P3), jest jaśniejszy i bardziej kontra-

stowy. Zdjęcia wyglądają na nim zwyczajnie lepiej niż na poprzednich modelach. 

Nie wdając się w technikalia: ekran wygląda równie pięknie jak obraz generowany 

przez iPad Pro 9,7˝ czy iPhone 7.
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Touch Bar
To największa nowość tej serii komputerów. Wygląda dobrze i naturalnie, jednak 

w żadnym wypadku nie jest to złudzenie prawdziwej klawiatury. Apple zastosowało 

jasny ekran typu OLED i tylko przy naprawdę silnym świetle sprawia on minimalne 

kłopoty. W zależności od programu, na którym pracujemy, jego funkcje się zmienia-

ją, dostosowując do aktualnie wykonywanego zadania. W każdej chwili możemy też 

przywołać imitację tradycyjnych klawiszy Fx. Podczas jego użytkowania nie natra-

fiłem na jakieś problemy czy niedogodności. Jest to przykład ciekawej nowości, 

do której na pewno trzeba będzie i warto będzie się przyzwyczaić. Widać również,  

że nie tylko Apple szuka pomysłu na jego zastosowanie, ale także developerzy nie 

są zgodni, do czego to rozwiązanie może się najlepiej przydać.

Touch ID
Tak, tak, tak i jeszcze raz tak! To najlepsza funkcja w tym komputerze. Nie jest to 

w najmniejszym stopniu nowość na rynku. Czytniki linii papilarnych były monto-

wane od kilkunastu lat przez konkurencję. Apple ma jednak zazwyczaj tą zaletę, 

że jeśli już coś robi, to robi to dobrze od początku do końca. Czytnik Touch ID tak 

samo jak panel Touch Bar, a nawet kamerka obsługiwane są przez wbudowany 

układ podobny do tego, który znajdziemy w zegarku. Co za tym idzie, zwiększa się 

bezpieczeństwo całej platformy. Nasze hasła znajdują się w bezpiecznym segmencie 
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specjalizowanego procesora, a nie w rejestrze czy dysku, gdzie wszystkie inne 

programy miały do tego dostęp, jak w przypadku Windows.

Pełną integrację oferuje również mój ulubiony program, czyli 1Password. 

Odblokowywanie sejfu z hasłami nigdy nie było tak przyjemne.

Klawiatura
Tego obawiałem się najbardziej. Mam stały dostęp do MacBooka z retiną, ale nienawi-

dzę na nim pisać. Pewnie można się do niego przyzwyczaić, ale stanowczo wolałem 

zawsze klawiatury z większym skokiem. W przypadku MacBooka Pro dalej skok 

jest mały i pisze się trochę jakby się uderzało w deskę. Ale towarzyszy temu zdecy-

dowanie inny dźwięk. Sam się sobie dziwię, jednakpisze mi się całkiem wygodnie. 

Stanowczo uderzam jeszcze za mocno w klawisze, ale to kwestia drobnej korekty 

nawyków.

Wydajność
Procesory w  komputerach stacjonarnych przestały się rozwijać. To trzeba 

sobie powiedzieć jasno na samym początku. Wzrost wydajności w porównaniu 

do starszych modeli w  syntetycznych testach to kilka procent, w  normalnym 
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użytkowaniu kompletnie niezauważalny. Bardzo odczuwalny przyrost mocy widzę 

jednak w programach korzystających z GPU. Lightroom pracuje, jakby dostał skrzy-

deł. Niewiarygodnie szybki jest również dysk SSD. Komputery Mac zwykle miały 

dość szybkie napędy oparte na pamięciach Flash. Jednak prędkości, jakie oferuje 

dziś nowy MacBook Pro, są poza zakresem marzeń konkurencji.

Podsumowanie
To bezsprzecznie bardzo dobry komputer. Ma niestety jedną gigantyczną wadę. 

Nawet jak na standardy Apple jest bardzo drogi. Jednakowoż komputery z linii 

Pro powinno kupować się nie dla jakiegoś widzimisię, ale po to, by wykonywać 

na nich konkretną pracę. Linia Pro, a w szczególności wyposażony w wydajny 

procesor graficzny model 15˝, to klasyczny wół roboczy. Płacąc kilkanaście tysię-

cy za taką maszynę, kupuję sobie 3 lata świętego spokoju, jeśli chodzi o sprzęt.  

Nie muszę się zastanawiać, czy mój komputer aby nie okaże się zbyt słaby albo 

odmówi posłuszeństwa przy jakimś zadaniu. To narzędzie, które umożliwia mi pracę 

i musi być niezawodne. Ostatnia uwaga na koniec. Ten produkt Apple bezpieczniej 

kupicie w sklepie stacjonarnym. Jego opakowanie jest niestety przystosowane tylko  

do transportu paletowego. Wypadki w transporcie się zdarzają i nie winię za to prze-

woźnika ani Apple. Chociaż gdyby komputer był zapakowany tak jak dawniej, może 

nie musiałbym go odsyłać i czekać na kolejny. Po moich doświadczeniach długo się 

będę zastanawiał nad kolejnym zakupem w Apple Online Store.

http://www.apple.com/pl/macbook-pro/
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STEELSERIES  
NIMBUS — JOYPAD
KRZYSZTOF RADZIKOWSKI

https://twitter.com/radzik_pl
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Dla iPada dostępne są  
różnorakie akcesoria
Najbardziej popularne to oczywiście wszelakiej maści klawiatury. Osobiście nie 

jestem ich zwolennikiem, natomiast od pewnego czasu interesowała mnie opcja 

kupna Joypada. Czy ma to sens?

Oczywiście na te pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Jednak gdy posia-

damy iPad Pro w jego największym rozmiarze, szybko okazuje się, iż wygodne 

granie w tytuły wymagające szybkiej interakcji z dotykowym ekranem nie jest ani 

przyjemne, ani wygodne. W czasach posiadania przeze mnie iPada mini gra w mój 

ulubiony tytuł — World of Tanks Blitz była tak wciągająca, iż generalnie nie odłącza-

łem sprzętu od ładowarki. Niestety, na tak dużym urządzeniu jak Pro dość ciężko jest 

ogarnąć wszystkie ekranowe przyciski. Oczywiście należy też mieć świadomość,  

iż przy tak dużym urządzeniu po pewnym czasie dłonie odmawiają posłuszeństwa.

Tak więc podczas spontanicznej wizyty w Apple Store moją uwagę przykuł sprzęt, 

nad którym już od pewnego czasu się zastanawiałem. Steelseries Nimbus to oczywi-

ście bezprzewodowy joypad dla wszystkich urządzeń Apple. Czy dzięki niemu mój 

przerośnięty tablet okaże się wygodną konsolą do gier? Wszak zapas mocy, ekran 

i niezłe głośniki już w nim są. Sprawdźmy.

Obsługa urządzenia jest banalnie prosta. Podczas pierwszego użycia wystarczy go 

tylko połączyć w tym przypadku z iPadem. Przebiega to bez większych problemów. 

Joypad trzeba tylko włączyć przyciskiem Hold, a potem w ustawieniach Bluetooth 

iOS wybrać Nimbus. To wszystko. Potrzebna też będzie aplikacja Nimbus, która poza 

obsługą pada potrafi zaktualizować firmware, ponadto dzięki niej można zorientować 
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się, jakie gry są wspierane przez Steelseries. Co więcej, apka informuje o grach, które 

zyskały obsługę pada. Jest tego sporo, lecz przed zakupem warto się upewnić, czy 

nasze ulubione pozycje są obsługiwane. W moim przypadku podczas spontanicznej 

decyzji zakupu ściągnąłem wspomnianą aplikację i na szybko wyszukałem kilka 

tytułów. Graczem wybitnym nie jestem, ale to co mnie interesowało, bez problemu 

odnalazłem w aplikacji Nimbus. Dzięki niej po wyszukaniu tytułu można go zainsta-

lować i cieszyć się kompletnie innym doznaniem niż dotychczasowe „palcowanie”.

Przetestowałem kilka pozycji,  
takich jak:
Decompression — polska strzelanka multiplayer, z widokiem z góry,

Horizon Chase — świetnie arcadowe wyścigi w starym stylu, taki remake Lotus 

z Amigi,

Beach Bug Racing — klony Mario Kart, czyli kolejne wyścigi,

Asphalt 8 — jedna z lepszych samochodówek na iOS,

Real Racing 3 — znów te samochody. Prawdopodobnie mające więcej zwolenników 

od poprzednich tytułów, choć dla mnie nie są nadzwyczajną pozycją,

Galaxy on Fire 2 — kultowa gra, która opiera się na eksploracji kosmosu. Śmiało można 

ją przyrównać do jeszcze bardziej kultowego Frontier: Elite II,

World of Tanks Blitz — wspomniany na samym początku niniejszego tekstu. Jest to bliź-

niak World of Tanks, nastawiony raczej na krótszą i bardziej dynamiczną rozgrywkę.
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WITRYNA

CE
CH

Y Steelseries Nimbus

59,95 €

www.steelseries.com

 + Poręczny joypad
 + Zdecydowanie poprawia precyzję 

sterowania
 + Długi czas pracy na baterii

 − Nie współpracuje 
ze wszystkimi grami

 − Aplikacja Nimbus 
nie ma wersji dla iPad

NAZWA

CENA

OCENA

Oczywiście nie są to 
wszystkie pozycje. Wymienić można choćby świetne Oceanhorn lub serię GTA, 

które oczywiście też bez problemu wykorzystują nową opcję sterowania. Lista 

obsługiwanych tytułów jest całkiem akceptowalna, pod warunkiem iż wiemy,  

na co się decydujemy. Warto po prostu sprawdzić przed zakupem, czy nasza 

ulubiona gra będzie się na niej znajdowała. W przypadku komputera Mac przetesto-

wałem joypad z emulatorem Amigi — FS-UAE. Sprzęt został wykryty bez problemu,  

tak więc macOS sprawił się tu nad wyraz poprawnie. Również przełączanie się 

między iPadem czy Makiem nie stanowi problemu, po prostu trzeba wykorzystać 

przycisk Bluetooth, by sparować się z poszczególnymi urządzeniami.

Osobiście spokojnie mogę wam
zarekomendować ten produkt. Bateria jest całkiem OK, a całość jest bardzo ładnie 

wykonana. Plastik nie wygląda na tani, urządzenie nie skrzypi. Pad jest wygodny, 

nie jest za mały ani za duży, trzyma się go pewnie. Posiada wszystkie przyciski, 

jakimi dysponują typowi przedstawiciele tego gatunku urządzeń. Dzięki temu 

sterowanie w grach zdecydowanie się poprawia, gra się precyzyjniej oraz wygod-

niej. Zamapowanie przycisków niekiedy można zmienić w samej grze, częściej 

jednak raczej nie. Mimo wszystko po opanowaniu „przyciskologii” Wasze wyniki 

ulegną zdecydowanej poprawie. Szczególnie gdy porównamy to z obsługą ekranów 

większych niż 10 cali. Sens zakupu joypada dla iPhone’a myślę, że można poddać 

dyskusji, jednak w przypadku iPada, szczególnie w formacie 12,9, może być opcją 

na stworzenie przenośnej konsoli. Niestety nie posiadam Apple TV 4 generacji, choć 

wyobrażam sobie, że w tym przypadku może być jeszcze lepiej. Produkt oczywi-

ście nie jest perfekcyjny, brak obsługi wszystkich tytułów jest jego główną wadą.  

Nie zmienia to faktu, iż konkurencja w tej kwestii lepsza nie jest. iPad jako konsola 

do gier w obecnym czasie jest jeszcze utopią, przynajmniej dopóki Apple nie zdecy-

duje się na swoje rozwiązanie tego typu, które będzie całkowicie zaszyte w systemie. 

Teraz więc pozostaje posiłkowanie się rozwiązaniami tego typu lub czekanie  

na pierwszą w pełni „stacjonarną konsolę mobilną” — Nintendo Switch. Być może 

wielkie N pokaże, jak to się powinno robić. Kto jednak nie planuje zakupu sprzętu 

specjalnie do tego wyprodukowanego, postrzega się jako gracza casualowego, który 

jednak ma swoje ulubione tytuły, spokojnie może wyposażyć się Nimbus. Dzięki 

niemu jakość i radość płynąca z rozgrywki ulegnie zdecydowanej poprawie.

https://steelseries.com/gaming-controllers/nimbus
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YUNEEC BREEZE 4K
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Yuneec Breeze 4k jest inny 
niż typowe drony. Ma kilka cech, które go wyróżniają. Jest mały i lekki, ma dobrą 

kamerę, choć bez sprzętowej stabilizacji, ale umiejącą nagrywać obraz 4k i robić 

zdjęcia 13 MPx. Szeroki, choć bez przesady kąt widzenia kamery 117° nie wprowa-

dza wielkich zniekształceń. Jednak nie są to cechy szczególnie wyróżniające tego 

drona.

RTF bez kompromisów! 
Yuneec Breeze 4k jako jeden z niewielu zasługuje na miano RTF (gotów do lotu). 

Często w innych dronach reklamowanych tym hasłem, przed startem trzeba dokrę-

cić śmigła, podłączyć styki akumulatora i umieścić go w schowku. Breeze wystarczy 

wyjąć z pudełka, rozprostować nóżki i włączyć! OK… jeszcze trzeba podłączyć WiFi 

iPhone do sieci Breeze (5 GHz, bardziej odporna na zakłócenia) oraz uruchomić 

aplikację.

Kolejna cecha szczególna to przeznaczenie Breeze. Jak sugeruje tytuł, jego najważ-

niejszym zadaniem jest filmowanie i robienie zdjęć. Świadczą o tym rzadko spotykane 

w innych dronach z kamerami tryby lotu, ale o tym za chwilę.

Yuneec Breeze 4k jest jak na swoje możliwości maleńki, mieści się w zgrabnym 

pudełeczku o rozmiarach 21 × 20 cm, a z założonymi osłonami nie ma więcej niż  
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~25 cm szerokości. Gotów do lotu waży mniej niż 400 g, dzięki czemu spełnia normy 

nowej ustawy (600 g) i może być pilotowany w miastach i miejscach publicznych 

(z pewnymi zastrzeżeniami oczywiście). Akumulator wystarcza na 10–12 min lotu 

i jest ładowany za pomocą zasilacza z zestawu w godzinę. Automatykę pilotażu 

wspierają żyroskopy, GPS, czujnik wysokości i optyczny czujnik pozycji (specjalne 

kamery pod dronem).

Przed pierwszym lotem
należy zapoznać się z instrukcją i skonfigurować drona (na szczęście standardo-

we ustawienia są dobrze przemyślane). Ustawiamy wysokość, na jaką wzbija się 

po starcie, prędkość poziomą i wznoszenia, maksymalny pułap oraz odległość 

i wysokość lotu podczas powrotu „do domu”. Dodatkowo wybieramy parametry 

filmowania i zdjęć oraz typ układu sterowania (mode I/II). Mamy do dyspozycji pięć 

trybów lotu: zwykły pilotaż, w którym jednym palcem kierujemy drona w przód—tył, 

lewo—prawo (bez obracania), a drugim palcem sterujemy wysokością i obracamy 

dronem wzdłuż osi pionowej. Osobny suwak na ekranie steruje nachyleniem kame-

ry (0°—90°). Dodatkowo mamy informacje o wysokości lotu i odległości od punktu 

startu. Osobny panel steruje kamerą (trzeba się przełączać pomiędzy kontrolkami 

pilotażu a kamery).
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Pilotaż jest łatwy
nawet dla niewtajemniczonego, a wbudowane systemy kontroli pilnują pułapu, 

pozycji i prędkości lotu. Start następuje po przesunięciu suwakiem, a dron unosi się 

automatycznie na zadaną wysokość (np. 1,2 metra). Lądowanie przebiega w równie 

zautomatyzowany sposób. Wystarczy wcisnąć guzik na ekranie i dron sam łagodnie 

dotrze na ziemię. Podczas automatycznego lądowania nadal możemy sterować np. 

w celu wybrania miejsca, gdzie trawa jest niższa.

Wspomniane wyżej wyjątkowe cechy to właśnie trzy ze sposobów automatycznego 

pilotażu drona Yuneec Breeze. Jeden z nich to tryb „Selfie”. Wystarczy, że poda-

my wysokość i odległość od nas, na jakiej Dron ma się znaleźć, a sam ustawi się 

w odpowiedniej pozycji, aby zrobić nam ładne zdjęcie lub nakręcić film. Fajne… 

ale to dopiero początek. Kolejny tryb filmowy to „Orbit”. Zadajemy wysokość lotu, 

promień koła, a dron sam zacznie nas „oblatywać” po okręgu w wybranym kierun-

ku i z odpowiednią prędkością stale będąc zwróconym kamerą w naszą stronę. 

Okrążany cel może być dowolny, np. pomnik, drzewa, namiot, grupa ludzi przy 

ognisku, gitarzysta w plenerze, a film tak zrealizowany jest naprawdę imponujący. 

Jeszcze ciekawiej przedstawia się tryb „Follow me”. Po ustawieniu drona w odpo-

wiedniej pozycji będzie on nas śledził, podążając za nami. Co prawda można mu 

uciec, ale przy normalnym poruszaniu się Yuneec Breeze pilnuje nas, jak anioł stróż 

automatycznie realizując film np. ze spaceru.

Yuneec Breeze spisuje się również dobrze w pomieszczeniach. Podczas takich lotów 

bezwzględnie należy zakładać osłony na wirniki. W pomieszczeniach do stabiliza-

cji używa kamer umieszczonych pod spodem i czujnika wysokości, dlatego należy 

uważać na przykład, podczas gdy przelatujemy nad stołem. Może chcieć wznieść 

się, traktując czasem stół jak punkt odniesienia, ale nie sprawiało mi to specjalnie 

problemu, bo korekty wysokości nie były nerwowe.
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YYuneec Breeze 4K

1700 zł

www.mobidick.pl

 + Gotowość do lotu
 + Małe wymiary
 + Wysoka jakość nagrań
 + Tryby lotu specjalnie do filmowania
 + Wytrzymałość i prostota pilotażu

 − Małe… kłopotliwe 
podłączanie kabla USB 
do zgrywania zdjęć

NAZWA

CENA

OCENA

Podczas lotu nie jest zbyt głośny
i z racji małej wagi i rozmiarów nie generuje wielkiego „wiatru”. Loty na zewnątrz 

trwały do 11 i pół minuty. Po tym czasie dron żądał natychmiastowego lądowania. 

Podczas lotu mamy stały podgląd obrazu z kamery, możemy przełączać się pomiędzy 

trybem zdjęć lub filmowania. Film w 4k jest dobrej jakości, ale w przeciwieństwie do 

trybu 1080p nie działa w nim stabilizacja cyfrowa obrazu, co widać. Sama stabiliza-

cja w trybach 1080 i mniejszych jest bardzo przyzwoita. Obiektyw aparatu nie jest 

zbyt jasny, ale dronem i tak nie wolno latać po zmierzchu, a zdjęcia robione za dnia 

są bardzo dobrej jakości. Konstrukcja jest wbrew pozorom odporna na nieszczęścia 

(co sprawdziłem niechcący, wlatując dronem w drzewo), a w zestawie mamy zapa-

sowe śmigła. Warto jest się również zaopatrzyć w dodatkowy akumulator (koszt 

poniżej 200 zł), bo choć 11 minut lotu nie jest jak na takie maleństwo złym wyni-

kiem, to godzinne czekanie na kolejny lot (ładowanie) może być irytujące.

Zdjęcia i filmy zapisywane są na wbudowanej pamięci 16 GB. Dostęp do nich mamy 

za pomocą aplikacji przez WiFi lub nawet przeglądarkę WWW (po wpisaniu adresu 

IP drona). Jednak filmy 4k szybciej można zgrać za pomocą kabla USB bezpośred-

nio do komputera.

Yuneec Breeze 4k jest świetną rozrywką dla osób lubiących ekstremalne filmowa-

nie i sprawia sporo radości podczas pilotowania, ale również potem, gdy oglądamy 

efekty naszych lotów.

https://mobidick.pl/sklep/yuneec-breeze-4k/


94TESTY 94

 INNERGIE 
POWERGEAR USB-C 45
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Złącze USB-C 
coraz częściej widzimy w rozmaitych urządzeniach elektronicznych. Standard ten 

dzięki swoim parametrom transferu danych, zmniejszonej wielkości złącza, a także 

usunięciu irytującego kłopotu „odwróconej wtyczki”, co uniemożliwiało podłącze-

nie przewodu do komputera, doskonale został przyjęty przez konsumentów. Port 

ten jest również źródłem zasilania chociażby w MacBookach firmy Apple. Firma 

Innergie w swojej ofercie posiada zasilacz PowerGear USB-C 45, któremu przyjrze-

liśmy się z bliska.

Każdy komputer 
jest dostarczany z zasilaczem, dlatego firma Innergie musiała przykuć czymś naszą 

uwagę, abyśmy chcieli rozważyć kupno takiego urządzenia. Pierwszy element, który 

wyróżnia ten produkt, to dodanie pokrowca. Zbudowany jest z dwóch kieszeni. 

Mądry zabieg, aby wtyczka nie rysowała nam samego zasilacza. W pudełku znaj-

dziemy jeszcze instrukcję, przewód do gniazdka oraz sam zasilacz.

Kto miał w ręku urządzenia Innergie, ten doceni jakość ich wykonania. Nie inaczej 

jest w przypadku PowerGear USB-C 45. Konstrukcja zasilacza nie wzbudza żadnych 

wątpliwości, że mamy do czynienia z produktem dopracowanym i — co ważne 

— przemyślanym. Kształt PowerGeara: jest wąski i długi zarazem. Pozwala to na 

łatwe zwijanie nadmiaru przewodu na jego obudowie. Na końcu wtyczki znajdzie-

my klips, który zabezpieczy przed rozwinięciem i zsunięciem się kabla z zasilacza. 

Drobnostka, ale w podróżach, gdy zabieramy ze sobą laptopa, ten drobny szczegół 
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YInnergie PowerGear
USB-C 45

249,00 zł

www.mobidick.pl

 + Długi przewód — 1,5 m
 + Gwarancja 3 lata
 + Duża moc ładowania 45 W
 + Etui w zestawie
 + Klips spinający przewód

NAZWA

CENA

OCENA

potrafi mocno uporządkować miejsce w plecaku. Przewód jest długi — ma półtora 

metra. Gdy dochodzi do tego długość przewodu wpinanego do gniazdka, to żadna 

odległość od źródła zasilania nie będzie stanowić problemu.

W produkcie Innergie 
wyróżnia się również jego nominalna moc. Moja standardowa ładowarka od Apple 

w MacBooku ma 29 watów. PowerGear ma znacznie wyższą wartość — 45 W. Dzięki 

temu ładowarkę będzie można wykorzystać do wielu urządzeń, które wymagają 

większego prądu ładowania.

Konstruując PowerGear USB-C
firma Innergie stanęła na wysokości zadania. Pod względem wyglądu zasilacz przy-

ciąga wzrok i nie będzie nas irytował swoim wyglądem nawet wówczas, gdy będzie 

leżeć na biurku. Jednak dla mnie bardziej cenne są rozwiązania, które sprawiają, 

że zabranie tego urządzenia ze sobą w podróż nie będzie przysparzać nam kłopo-

tów z rozwijającym się przewodem i nieporządkiem w torbie podróżnej. Jakość 

produktu najlepiej ocenia się po detalach, które odnajdujemy w funkcjonalności.  

Na tym polu Innergie PowerGear USB-C 45 jest produktem zaspokajającym wszyst-

kie pokładane w nim oczekiwania.

https://mobidick.pl/sklep/powergear-usb-c-45/
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LOGITECH M330 
SILENT PLUS
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Wielu z nas narzeka na rozmaite „rozpraszacze” podczas pracy z komputerem.  

To dlatego wyłączamy powiadomienia, a nawet wyciszamy telefony podczas pracy 

nad projektami. Logitech dostrzegł ten problem i zaoferował swoim użytkownikom 

myszkę, która w swojej pracy jest praktycznie bezgłośna.

W pudełku obok myszki M330 Silent Plus znajdziemy baterię oraz odbiornik Unifying 

pozwalający na podłączenie wielu urządzeń do jednego komputera. Dzięki temu 

mysz jest gotowa do pracy praktycznie po wyjęciu z pudełka.

Do wykonania urządzenia nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Wysokiej jako-

ści gumowa powierzchnia świetnie przylega do prawej dłoni. Niestety leworęczni 

użytkownicy nie będą mogli skorzystać z możliwości tego gryzonia. Pod spodem 

znajdziemy wyłącznik oraz zaślepkę, pod którą mieszczą się bateria AA oraz odbior-

nik USB służący do podłączenia myszy do komputera.

Pierwsze wrażenie
 podczas korzystania z M330 to prawdziwe zaskoczenie podczas „kliku”. Wydawało 

mi się, że pomimo wciśnięcia klawisza nic się nie dzieje, bo… nie usłyszałem żadnego 

dźwięku. Do niemej pracy myszki trzeba się przyzwyczaić, gdyż dla wielu użytkow-

ników to właśnie dźwięk „klik, klik” jest wielokrotnie zwiastunem wykonanej pracy 

na ekranie monitora. Co więcej, również przewijanie rolką zostało bardzo mocno 

wygłuszone. Cel Logitecha — stworzenie supercichego gryzonia komputerowego  

— powiódł się w stu procentach.
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169,00 zł

www.logitech.com

 + Cicha
 + Dobre wykonanie
 + Długie życie na baterii
 + Współpraca z odbiornikiem Unifying

 − Mało przycisków 
funkcyjnych

 − Tylko dla osób 
praworęcznych

NAZWA

CENA

OCENA

Mysz ta nie przypadnie do gustu komputerowym „wymiataczom”. Nie chodzi tu bynaj-

mniej o precyzję ruchu kursora po ekranie czy wygodę użytkowania. Tu Logitech 

nie zawodzi swoich klientów. Powodem niechęci do tego modelu może być mała 

ilość przycisków dodatkowych. Obok prawego i lewego klawisza możemy jedynie 

zaprogramować guzik na rolce przewijania. Osoby ceniące sobie programowanie 

klawiszy w Logitech Control Center niestety nie będą miały możliwości rozwinię-

cia skrzydeł.

Jeśli macie już jakieś urządzenia, 
to jest duże prawdopodobieństwo, że wyposażone jest w odbiornik Unifying. Dzięki 

temu, zajmując tylko jeden port USB, możemy podłączyć kilka urządzeń. M330 

Silent Plus obsługuje tę technologię.

Kolejnym plusem tej myszy jest życie na baterii. Producent gwarantuje pracę przez 

dwa lata na jednym akumulatorze AA. Gryzoń został również wyposażony w tryb 

uśpienia — podczas dłuższego nieużywania. Gdy będziemy planować czasowe 

wyłączenie myszy, podróż itp., użyjemy przycisku pod spodem myszki.

Logitech M330 Silent Plus 
jest na pewno wyjątkowym produktem na rynku. Dzięki temu urządzeniu słowo 

„klikanie” traci moc swojego znaczenia, gdyż akcja, jaką wykonujemy podczas pracy 

z M330 jest praktycznie bezgłośna. Doceni to wiele osób lubiących spokój i ciszę.

http://www.logitech.com/pl-pl/product/m330-silent-plus
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QNAP I TELEWIZOR CZ. XII
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Obecnie bardzo wiele modeli  
serwerów QNAP NAS 
jest wyposażonych w wyjście HDMI. Do czego może się ono przydać w dyskach 

sieciowych? Otóż do bardzo wielu rzeczy i nie wszystkie z nich są związane z opisy-

wanymi już ogromnymi możliwościami NAS QNAP jako „centrów rozrywki”.

Jak można się domyślić, QNAP jest tak naprawdę specjalizowanym komputerem i jak 

na komputer przystało, może sobie radzić z obsługą monitorów i innych wyświetla-

czy z wejściem HDMI. Sedno sprawy tkwi w oprogramowaniu i oczywiście złączu 

(nie każdy model je posiada).

Wyjście HDMI może się przydać już podczas instalacji i konfiguracji QNAP-a. 

Normalnie wykonuje się ją za pomocą komputera i przeglądarki internetowej. Można 

to zrobić zdalnie. Jednak gdy nie mamy do dyspozycji komputera (smartfona, table-

tu), a z dobrodziejstw QNAP chcemy zacząć korzystać jak najszybciej, wystarczy 

podłączyć go do monitora HDMI i Internetu. Przydatna będzie również klawiatura 
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USB (taka zwyczajna od komputera). Po uruchomieniu urządzeń możemy za pomo-

cą klawiatury i ekranu dokonać pierwszej podstawowej konfiguracji i zainstalować 

QTS (centrum sterowania QNAP) dla HybridDesk Station, które są odpowiedzialne 

za pracę aplikacji z monitorem (TV) podpiętym do HDMI.

Po konfiguracji  
należy nam się trochę rozrywki
 Dla wielu modeli QNAP są dostępne lub nawet dołączone do zestawu piloty na 

podczerwień. Przydają się one, zwłaszcza gdy używamy odtwarzaczy multimedial-

nych, których dla QNAP HD Station (obsługa ekranów przez HDMI) stworzono wiele. 

Jednym z podstawowych jest HDPlayer. Potrafi odtwarzać wideo i muzykę w bardzo 

wielu formatach oraz integruje się z systemową biblioteką multimediów QNAP. 

Dodatkowo do dyspozycji mamy Plex Home Theater i wiele odtwarzaczy muzy-

ki, radia internetowego, a nawet TV (po zaopatrzeniu QNAP w tuner DVBT USB). 

Oczywiście również systemowe aplikacje multimedialne wbudowane w system 

QTS, jak Music Station, Photo Station czy Video Station, mają swoje wersje działające 
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na ekranie. Uzupełnieniem rozrywki może być aplikacja YouTube oraz uwaga… 

Facebook dla QNAP. A! Bym zapomniał. HD Station proponuje nam również kilka 

gier od platformówek po bardziej zaawansowane graficznie. Nie tylko do celów 

rozrywkowych można używać przeglądarek internetowych, których do dyspozycji 

mamy dwie: Google Chrome oraz Firefox. Tu warto wspomnieć, że QNAP w trybie 

HD Station obsługuje poza pilotem i klawiaturą również myszy USB, bez których 

z przeglądarek korzysta się dość ciężko. Nie jest to też koniec urządzeń USB, jakie 

mogą nam się z QNAP i HD Station przydać. Jeżeli zainstalujemy Skype, który też jest 

w wersji dla QNAP, to dobrze będzie doposażyć NAS-a w kamerę USB, aby prowa-

dzić wideorozmowy z innymi użytkownikami Skype.

Dla preferujących  
poważniejsze zastosowania
mam propozycję w postaci pakietu biurowego LibreOffice (odpowiednik Office 

Microsoftu). Pozwala on na edycję i tworzenie bezpośrednio na QNAP typowych 
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i zaawansowanych dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych czy prezen-

tacji. Zarządzanie plikami też jest możliwe za pomocą TV czy monitora. Użyjemy do 

tego File Station w wersji HDS.

Ostatnim  
z zastosowań wyjścia HDMI, 
o jakim warto wspomnieć, jest monitoring. Jeżeli w QNAP mamy zainstalowany 

Surveillance Station (system monitoringu z kamer IP), to możemy na ekranie podłą-

czonym do QNAP mieć stały podgląd z kamer, przeglądać i odtwarzać zapisane 

materiały oraz zarządzać ustawieniami monitoringu.

Warto, gdy mamy QNAP-a z HDMI, zaopatrzyć się w kabel i mieć możliwość podłą-

czenia serwera wprost do monitora, telewizora lub rzutnika. Klawiatura USB i mysz, 

jak wspominałem, również mogą się przydać. Tych kilka przykładów nie opisuje 

wszystkich możliwości, jakie daje złącze HDMI w serwerach QNAP, bo jest ich tak 

wiele jak aplikacji dla tego systemu, a wciąż powstają nowe.
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Pierwszym zdjęciem, które bierzemy na warsztat w ramach nowego cyklu „Czynniki 

pierwsze”, jest zdjęcie zatytułowane „Morning in Gdańsk” autorstwa Oli Koneckiej.

Na pierwszy rzut oka
Zdjęcie przedstawia przepiękne gdańskie kamienice stojące wzdłuż ulicy Długiej, 

odbijające się symetrycznie w kałuży. W tle widać zabytkowy gotycko-renesansowy 

ratusz Głównego Miasta, w którym obecnie mieści się Muzeum Historyczne. Mimo 

że architektura stanowi motyw przewodni zdjęcia, warto także zwrócić uwagę  

na umiejscowioną centralnie parę trzymających się za ręce osób. Kałuża, ciepłe 

odzienie przechodniów i zachmurzone niebo sugerują, że to typowa jesień. Rzut oka 

na dane EXIF zdjęcia potwierdza tę sugestię: zdjęcie zostało wykonane na początku 

listopada. Ola zrobiła je iPhone’em 6 Plus. Proporcje boków obrazu (4:5) są typowe 

dla zdjęć publikowanych na Instagramie po rewolucyjnej aktualizacji aplikacji, która 

znosiła ograniczenie formatu zdjęć do kwadratu. Zastosowane proporcje boków 

pozwalają na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni na zdjęcie w apli-

kacji Instagram.

Podwójna symetria
Zdjęcie Oli to znakomity przykład podwójnej symetrii. Mamy tutaj prawie idealne 

odbicie lewej połowy zdjęcia do prawej, a dodatkowo odbicie górnej części zdjęcia 
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w kałuży, gładkiej jak lustro. Zastosowanie kompozycji symetrycznej było w tym 

przypadku bardzo dobrą decyzją, ponieważ w tzw. „kałużografii” to właśnie syme-

tria stanowi o pięknie zdjęcia. Symetria dodaje obrazowi równowagi, sprawia,  

że staje się bardziej uporządkowany, estetyczny i harmonijny. Ten rodzaj kompo-

zycji należy stosować z głową, ponieważ zwykle zdjęcia symetryczne są bardziej 

statyczne w odbiorze, co prowadzi czasami po prostu do banału i nudy. Oli udało się 

tego uniknąć dzięki ujęciu w kadrze trzymającej się za ręce pary. To dodało nieco 

ruchu na zdjęciu oraz pretekstu, by zastanowić się nad opowieścią, jaką niesie ten 

obraz: Listopadowy, chłodny poranek tuż po nocnej ulewie raczej nie jest najlepszą 

porą na romantyczny spacer. A jednak idą, trzymając się za ręce, być może w nieco 

mniej romantycznym celu — do pracy, na zakupy itp. Ciekawa opowieść lub choć-

by jakiś intrygujący trop skłaniający do jej snucia stanowią bardzo ważny element 

dobrej fotografii.

Zwieńczenia dachów oraz elementy architektoniczne fasad tworzą bardzo wyraź-

ne linie wiodące. Linearna perspektywa zbiega się w jednym, centralnym punkcie, 

prowadząc wzrok widza wzdłuż kamienic aż do wieży ratusza. Tu nie ma wątpliwo-

ści, co jest najważniejszym obiektem zdjęcia: wieża przyciąga wzrok jak magnes, 

a kamienice — choć przecież równie piękne — są tylko jej obramowaniem. Szkoda, 

że budynek ratusza został sfotografowany z tak daleka, ponieważ z tego powodu 

jest dość mały na zdjęciu. Wydaje mi się, że gdyby Ola znalazła kałużę rozlaną bliżej 

Ratusza, mogłaby zrobić jeszcze lepsze zdjęcie z wyraźnym głównym motywem. 

Podobna uwaga w przypadku tej pary trzymającej się za ręce — ach, gdyby tak 

poczekać jeszcze ze 2-3 sekundy, aż podejdą bliżej!

Diabeł tkwi w szczegółach
Ulica Długa w  Gdańsku pełna jest architektonicznych „smaczków” w  postaci 

przepięknie zdobionych bram, wymuskanych gzymsów i otworów drzwiowych, 

latarenek zwieszających się ze ścian kamienic i płaskorzeźb, których głowy obser-

wują przechodniów kamiennymi oczami. To wszystko jest na zdjęciu Oli, tyle  

że mało widoczne. Trzeba się mocno przypatrywać, by na tle kamienic wypatrzyć 

te architektoniczne perełki. To oczywiście nie jest błąd, bo zamysłem Oli nie było 

fotografowanie detali. Poza tym duża głębia ostrości, charakteryzująca obiektywy 

smartfonów, i tak nie pozwoliłaby na uchwycenie ich bez całkowitego zburzenia 

symetrycznego kadru. Inaczej sprawa wygląda z ratuszową wieżą — o czym wyżej 

napisałem — sfotografowanie jej z bliższej perspektywy lepiej pokazałoby piękno 

zwieńczenia wieży, zegara i herbu, ale za to kosztem symetrycznego odbicia w kału-

ży. Coś za coś.

Pomimo mdłego listopadowego światła Oli udało się ładnie sfotografować niebo. 

W górnej części zdjęcia, wokół wieży ratuszowej, widać nieco chmur, jak delikatne, 

akwarelowe pociągnięcia pędzla. W odbiciu w kałuży niebo wygląda jeszcze cieka-

wiej, choć być może te ciemniejsze plamy to nie chmury, ale przebijające się cienie 
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bruku. Tak czy siak — wygląda to ładnie i jeszcze bardziej podkreśla jesienną aurę 

fotografii. Po raz kolejny wraca temat dużej odległości fotografującego od wieży, 

przez co nieba według mnie jest trochę za dużo i aż prosi się, żeby było wypełnione 

zegarową wieżą.

Ponieważ zdjęcie robione było tuż znad tafli wody, prawdopodobnie na orygina-

le widzielibyśmy schodzące się ku górze ściany kamienic. Ten błąd perspektywy 

został jednak przez Olę dobrze skorygowany, więc tu nie mam się do czego 

przyczepić. Podobnie cała edycja, wykonana w  aplikacji VSCO, została wyko-

nana ze smakiem i, co ważne, z  umiarem. Zastosowany filtr analogowy A6  

(mój ulubiony w tym zestawie) przyciemnia zielenie i brązy, rozjaśnia barwę żółtą, 

tonuje czerwienie i podbija nieco kontrast, co znakomicie koresponduje z ogólnym  

nastrojem zdjęcia.

Podsumowanie
Zdjęcie Oli mi się podoba. Sam jestem miłośnikiem takich „kałużowych” kadrów, 

więc tym bardziej wiem, że wcale nie tak łatwo zrobić dobre, symetryczne zdjęcie. 

Zwłaszcza że mobilność fotografującego ograniczona jest przez lokalizację kału-

ży. Ponieważ zarówno zdjęcie, jak i jego późniejsza edycja są zrobione estetycznie  

i ze smakiem, a zarazem można wokół obrazu zbudować pewną opowieść, przy-

mykamy oko na drobne niedociągnięcia, takie jak odległość od znajdującej się w tle 

wieży i zbliżającej się pary przechodniów. Zachęcam Was do zapoznania się także 

z innymi zdjęciami Oli, które znajdziecie np. na Instagramie.

Weź udział w kolejnej edycji 
„Czynników pierwszych”!
Jeśli chciałbyś, abym zrobił analizę Twojego zdjęcia, nie zwlekaj!

Wyślij zdjęcie e-mailem na adres czynnikipierwsze@mojmacmagazyn.pl i napisz 

tytuł zdjęcia lub spakuj zdjęcie i plik tekstowy z danymi kontaktowymi i zostaw je 

pod tym adresem. 

Wymagania techniczne:
 >  jedno zdjęcie wykonane smartfonem

 > format pliku jpg

 > minimalna długość krótszego boku zdjęcia: 1200 pikseli

Jeśli Twoje zdjęcie zostanie wybrane do analizy i „Mój Mac Magazyn” będzie 
chciał je opublikować, poinformujemy Cię o tym!

https://www.instagram.com/olkakonecka/
http://www.dropbox.com/request/LbZqhn0gBYHYaeZ0Eh6W
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FILMY W CHMURZE.  
JAK KORZYSTAĆ? 
SEBASTIAN SZWARC

http://twitter.com/behinder
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Kiedy myślimy  
o wypożyczaniu filmów 
przez Internet (odkąd osiedlowy Beverly Hills zwinął żagle parę lat temu), to w Polsce 

sprawa wydawała się zawsze oczywista. Polacy albo kradli, albo płacili złodziejom 

(co wychodzi prawie na to samo). Co poniektórzy korzystali z namiastki VOD ofero-

wanej przez sieci kablowe, a nieliczna dobrze poinformowana ekipa wiedziała,  

co to Netflix i wzdychała, kiedyż pojawi się on nad Wisłą. Warto jednak spojrzeć na 

usługę, którą od wielu lat mieliśmy pod samym nosem, często o tym nie wiedząc  

— iTunes Movies.

Nam, dziennikarzom technologicznym wydaje się, że wszystko jest banalne i skoro 

my czegoś używamy, to właściwie jest to wiedza powszechnie znana. O  tym,  

iż nie jest to prawda, przekonywałem się na przykład na festiwalach filmowych, 

gdy w trakcie rozmów można było słyszeć taką wymianą zdań: — Film powinien 

niedługo być dostępny na iTunes — a gdzie/kiedy w Polsce? Po jakimś czasie prze-

stałem już się temu dziwić — Apple niespecjalnie promował tę usługę na naszym 

rynku, właściwie do momentu pojawienia się w Polsce iTunes Music karty poda-

runkowe nie były łatwo dostępne. Kupując w Polsce film na DVD/Blue-Ray, raczej 

nie znajdziemy także w zestawie kodu do zrealizowania na iTunes. Tymczasem 

w USA iTunes jest jednym z najważniejszych kanałów dystrybucji cyfrowej w wersji 

niesubskrybcyjnej. Od listopada br., gdy Apple włączyło wreszcie iCloud dla filmów 

w naszym kraju, warto spojrzeć ponownie przychylnym okiem na iTunes.
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Czego potrzebuję, by zacząć?
Jeżeli jesteś użytkownikiem jakiegoś produktu Apple, najprawdopodobniej wszyst-

ko, co trzeba, już posiadasz. Apple ID, którego używałeś/łaś dotąd do zakupów 

aplikacji czy muzyki, zadziała także dla filmów. Oczywiście do konta musi być 

podpięta jakaś metoda płatności, czyli karta kredytowa. Jeśli ktoś jej nie posiada, 

doładować saldo można tzw. zdrapką lub kartą podarunkową.

Ale ja mam Windows…
To prawda, mówimy „iTunes”, myślimy „Apple”. Sytuacja nie jest jednak beznadziej-

na. Aplikację iTunes możemy zainstalować także na systemach z rodziny Windows.

Ile to kosztuje?
W przeciwieństwie do Netflixa, za każdy film płacimy oddzielnie. Możemy film 

wypożyczyć bądź kupić. Ze względu na umowy z dystrybutorami niektóre pozy-

cje nie są dostępne do wypożyczenia, a jedynie do zakupu, inne informują, kiedy 

będzie dostępna opcja wypożyczenia. Ceny są różne: od 0,99 euro za wypożyczenie  

do 8 euro. Kupić film można już nawet za 4 euro, ale większość jest droższa i zaczy-

na się od 9,99 euro.
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Czy filmy w iTunes  
posiadają zabezpieczenia DRM?
W większości tak. Pamiętajmy, że kupujemy film na licencji prywatnej. Nie uda nam 

się wobec tego zorganizować na takiej kopii pokazu na projektorze używanym w sali 

kinowej. Nadal jednak można oglądać film ze znajomymi na zwykłym projektorze.

Co oznacza,  
że wypożyczyłem film z iTunes?
Oznacza to, iż dany film jest dostępny w naszej chmurze przez 30 dni. Tyle mamy 

czasu, by zacząć go oglądać. Kiedy już zaczniemy oglądać, możemy to robić przez 

48 godzin, a potem film zniknie.

Chciałbym oglądać film  
na telewizorze. Co muszę zrobić?
Telewizory zawierające popularną opcję SmartTV nie zawierają aplikacji iTunes. 

Konieczna jest więc przystawka Apple TV trzeciej lub czwartej generacji. Możemy 

oglądać filmy wówczas bezpośrednio w aplikacji albo kliknąć ikonkę [Airplay] w trak-

cie oglądania filmu na komputerze lub urządzeniu mobilnym i „przerzucić” w ten 

sposób obraz i dźwięk na duży ekran całkowicie bezprzewodowo.

Czy znajdę w iTunes seriale?
Tak i nie — jest do tego osobna aplikacja iTunes TV Shows. Niestety, działa ona jedy-

nie w tych krajach, w których Apple odpowiednio porozumiał się z dostawcami 

treści, a Polska do nich nie należy. W 2017 roku aplikacje Movies i TV Shows mają 

zostać zastąpione przez jedną aplikację: TV — nie wiadomo jednak, czy wówczas 

do Polski trafią także seriale.

Gdzie znajdę  
dotychczas kupione filmy?
W aplikacji iTunes w lewym górnym rogu znajduje się opcja Muzyka. To tak napraw-

dę rozwijane menu i jeśli klikniemy na nie, to jedną z opcji do wyboru będą „Filmy”. 

Wszystkie zakupione filmy dostępne są w opcji „Biblioteka” na górnym pasku iTunes.

ZDJĘCIA: 
fotolia.com
str. 110 
© Sergey Nivens
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JAK PIES Z KOTEM
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Apple i Samsung  
od lat toczyły ze sobą spory
Wydawało się, że te dwie firmy, jak mało które, żyły ze sobą jak pies z kotem  

— w ciągłej niezgodzie. Wojny patentowe, podkradanie klientów, drobne złośliwo-

ści w spotach reklamowych itd. — co rusz docierały do nas nowe szczegóły tego 

konfliktu. Ostatnio jednak trochę ucichło, zupełnie jakby rynkowi rywale uświado-

mili sobie, że razem żyć źle, ale osobno jeszcze gorzej.

Postanowiłem sprawdzić, 
czy te od niedawna poprawne, choć nieco chłodne stosunki pomiędzy firmami prze-

kładają się na współpracę pomiędzy dwoma najbardziej osobistymi urządzeniami 

firm: smartwatchem firmy Samsung i smartfonem Apple.

Pod koniec listopada do sprzedaży trafił najnowszy smartwatch Samsunga — model 

Gear S3. Ja jednak postawiłem na jego starszego brata — Gear S2 Classic z jedne-

go prostego powodu — jest gabarytowo znacznie mniejszy, dzięki czemu wygląda 

na moim chudym nadgarstku jak zwyczajny klasyczny zegarek, a nie jak busola 

przyczepiona do ręki. Oba modele pracują na systemie Tizen i komunikują się ze 

smartfonami poprzez aplikację Gear Manager, której oficjalnie dla iPhone’a... nie ma.
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W powyższym zdaniu kluczowe znaczenie ma słowo „oficjalnie”, bo choć integrację 

pomiędzy systemem Tizen a iOS zapowiadano już w czwartym kwartale 2015 roku 

(a następnie ponownie w styczniu 2016, kwietniu 2016 i wrześniu 2016), to wszel-

kie firmowe źródła informacji nadal uparcie milczą na ten temat. Nie ma terminów, 

dalszych zapowiedzi, oficjalnych komunikatów, a biura prasowe Samsunga, zarów-

no polskie, jak i zagraniczne, odpowiedziały mi odmownie na pytanie o możliwość 

połączenia mojego smartwatcha z  iPhone’em. A  jednak w Sieci można znaleźć 

informacje o beta testach aplikacji Gear Manager dla iOS, istnieją nagrania wideo, 

które pokazują działanie sparowanych urządzeń i wydaje się, że współpraca pomię-

dzy smartwatchem Samsunga a  telefonem Apple jest zupełnie poprawna, choć 

niepozbawiona pewnych ograniczeń. Postanowiłem sprawdzić to osobiście, tym 

bardziej że smartwatch Samsunga podoba mi się wizualnie dużo bardziej od Apple 

Watcha, a  jednocześnie nadarzyła się okazja na otrzymanie zegarka do testów.  

A więc do dzieła!

W Sieci można znaleźć  
aplikację Gear Manager Lite,
która działa (choć w okrojonym stopniu) z iPhone’ami do modelu 6. Użytkownicy 

modelu SE (jak ja) i najnowszych siódemek mogli tylko obejść się smakiem, ponie-

waż ta wersja Gear Managera uparcie odmawiała współpracy z  tymi modelami 

telefonów Apple. Jednak w połowie listopada na jednej z koreańskich stron poświę-

conych rozwojowi systemu Tizen pojawiła się nowa wersja nieoficjalnej dystrybucji 

aplikacji, którą możecie pobrać z tego adresu. Sprawdziłem — działa!

Pierwsze połączenie Samsunga S2 classic z  iPhone’em SE było dość kłopotliwe 

i  niezbyt intuicyjne, jednak po przejściu początkowych trudności otrzymamy 

świetnie wyglądającą i  znakomicie współpracującą parę urządzeń osobistych.  

A oto, jak to zrobić:

I. Instalacja Gear Manager na iPhonie
1. Aplikację należy pobrać z udostępnionego powyżej adresu, zapisać na dysku 

komputera i rozpakować.

2. Następnie trzeba połączyć telefon z komputerem i dwukrotnie kliknąć na pobraną 

aplikację (*.ipa), aby uruchomić iTunes i zainstalować aplikację na iPhonie.

3. W kolejnym kroku wybieramy Ustawienia / Ogólne / Zarządzanie urządzeniami 

i klikamy „Zaufaj” przy nazwie Samsung Electronics Co. Wśród aplikacji zainstalo-

wanych na iPhonie pojawi się nowa pomarańczowa ikona o nazwie „Gear S3” (jest to 

wersja beta przygotowana z myślą o przyszłej możliwości współdziałania iPhone’ów 

z zegarkami Samsung Gear S3, ale działa także z poprzednim modelem Gear S2).

https://dl.dropboxusercontent.com/u/2184862/GearManager15016103101_S3.zip
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II. Przygotowanie zegarka  
do połączenia z iPhone’em
Gdy aplikacja Gear Manager jest już na naszym iPhonie, przychodzi kolej na najtrud-

niejszą część pracy, a mianowicie na przygotowanie smartwatcha do parowania 

z iPhone’em.

1. Jeśli zegarek był wcześniej połączony z innym smartfonem, należy wykonać tzw. 

„factory reset” (na zegarku: Ustawienia / Gear Dane / Zresetuj Gear). Jeśli jest to 

nowy sprzęt, wyjęty prosto z pudełka, krok ten można pominąć.

2. Zegarek przywrócony do ustawień fabrycznych należy zaktualizować do najnow-

szej dostępnej wersji oprogramowania. W tym celu uruchamiamy Gear S2 w trybie 

„Niezależny”, klikając kilkukrotnie na żółtą ikonę na górze tarczy zegarka. Pojawi 

się informacja o konieczności ponownego przyciśnięcia ikony, tym razem „raz, 

a dobrze”. Następnie przechodzimy przez krótką instrukcję korzystania ze smar-

twatcha, aby w końcu zobaczyć tarczę zegarka i rozpocząć normalną pracę.

3. Ponownie wchodzimy w Ustawienia / Połączenia / Wi-Fi i podajemy dane logo-

wania do lokalnej Sieci.

4. Po poprawnym podłączeniu zegarka do Internetu wybieramy Ustawienia / Gear 

Dane / Aktualizacja oprogramowania. Voilà! Nasz Gear S2 informuje o tym, że ma 

na pokładzie najnowszą wersję systemu Tizen.
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III. Połączenie Gear S2  
ze smartfonem
1. W tym kroku ponownie wykonujemy „Factory reset”, jak w punkcie II.1.

2. Włączamy Bluetooth w iPhonie. iPhone nie wykryje zegarka albo go wykryje,  

ale nie pozwoli na połączenie — nie należy się tym przejmować. Funkcję parowania 

urządzeń przejmuje aplikacja Gear Manager.

3. Klikamy na aplikację Gear Manager zainstalowaną na iPhonie SE, 7 lub 7+ i wyko-

nujemy kroki według instrukcji na ekranie (bez obaw, aplikacja jest całkowicie 

spolszczona).

4. Cieszymy się atrakcyjnym wizualnie zegarkiem współpracującym z naszym 

smartfonem.

IV. Co działa?
Zegarek Samsunga działa z telefonem Apple bardzo sprawnie i w pełni zaspokaja 

moje oczekiwania i potrzeby. Oprócz aplikacji, które działają niezależnie od połą-

czenia Bluetooth ze smartfonem, takich jak aktualny czas, zegar światowy, alarm, 

minutnik, stoper, krokomierz itp. otrzymujemy możliwość integracji kalendarza 

zegarka z iPhone'owym Kalendarzem (widoczne informacje o wydarzeniach i szcze-

góły zaplanowanych wydarzeń) i powiadomieniami ze wszystkich aplikacji, które 

pojawiają się w Centrum Powiadomień na iPhonie (do mnie przychodzą powiado-

mienia z takich aplikacji jak Instagram, Facebook, Slack, Telegram, Twitter, LinkedIn 

oraz oczywiście wszystkie SMS-y i e-maile). Przychodzące powiadomienia można 

w całości odczytać i usunąć z zegarka lub zablokować ich dalsze przenoszenie  

na smartwatcha. Dobrze działa sterowanie muzyką (zarówno tą wgraną bezpośred-

nio na telefon, jak i odtwarzaną np. ze Spotify, nieco gorzej integracja z aplikacją 

Pogoda: aktualną pogodę można wyświetlić na zegarku, ale podczas przemieszczania 

się apka dość długo aktualizuje zmianę lokalizacji i powoduje szybkie wyczerpanie 

baterii zegarka.

Gear Manager w wersji beta pozwala na szczegółowe przeglądanie aktywności  

w S Health (liczba kroków, przebyty dystans, spalone kalorie, dzienne spożycie wody 

i kofeiny, rejestracja snu, puls, rodzaj aktywności). Poprzez aplikację można wysłać 

zdjęcia do zegarka oraz pobrać dodatkowe aplikacje i darmowe tarcze zegarka  

ze sklepu Samsung Galaxy Apps.

V. A co nie?
Wśród największych niedostatków połączenia Tizen — iOS należy brak możliwości 

odpowiadania na wiadomości i powiadomienia z poziomu zegarka. Treści można 

przeczytać i usunąć, natomiast udzielenie szybkiej odpowiedzi nie jest aktualnie 
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możliwe. Z drugiej strony trudno mi sobie wyobrazić komfortowe odpisywanie  

na maila czy SMS-a na tak maleńkim ekranie.

Nie ma dostępu do płatnych aplikacji oraz tarcz zegarka, pozostaje jedynie wybór 

tych darmowych, które w dużej mierze nie należą do najlepiej zaprojektowanych 

(choć jest kilka chlubnych wyjątków).

Nie działa przesyłanie notatek głosowych, a także nie można zainstalować aplikacji 

do własnego projektowania tarcz zegarka (Mr. Time Maker, WatchMaster).

Alternatywa dla Apple Watch
Samsung Gear S2 Classic jest według mnie świetną alternatywą dla Apple Watcha. 

Nie dość, że wygląda dużo bardziej atrakcyjnie i nie zwraca tak bardzo uwagi swoim 

wyglądem (przy wyborze odpowiedniej tarczy wygląda zupełnie jak zwykły zegarek 

z klasycznym cyferblatem), to należy do jednych z najmniejszych smartzegarków 

dostępnych obecnie na rynku, co może mieć kluczowe znaczenie dla osób, które 

mają — tak jak ja — bardzo szczupłe nadgarstki. Zegarek jest wodoodporny (klasa 

IP 68) i wytrzymuje na pełnym ładowaniu 3 do 4 dni (2 dni przy intensywnym 

użytkowaniu). Fantastycznie działa obrotowy pierścień, który trochę pełni funk-

cję koronki w Apple Watchu, ale jest dużo bardziej komfortowy w użytkowaniu.  

Nowa wersja, która właśnie wchodzi do sklepów, Gear S3, wyposażona została 

w większą baterię, moduł GPS, MST oraz 3G/LTE. W jednym z modeli. software 

pozostał jednak bez zmian. I chwała Samsungowi za to, ponieważ Tizen jako system 

dla niewielkich urządzeń przenośnych spisuje się rewelacyjnie.
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MAC OS SERVER CZ. 3. 
KONFIGURACJA
REMEK RYCHLEWSKI 

http://twitter.com/rzog
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Co udało nam się  
dotychczas uruchomić?
W poprzednich artykułach udało nam się wyjaśnić, do czego macOS Server może się 

przydać w domu i małej firmie. Udało nam się wybrać sprzęt i przygotować system 

macOS Sierra na potrzeby instalacji serwera. Zainstalowaliśmy sam serwer i skonfi-

gurowaliśmy jedną usługę, czyli „Caching Server”. Czas jednak wrócić do konfiguracji 

tego, co jest podstawą działania, czyli usług sieciowych i innych ważnych ustawień.

Konfiguracja sieci
Po uruchomieniu aplikacji zarządzającej serwerem na pierwszej jego stronie znaj-

duje się informacja „Host Name”. Jest to nazwa komputera razem z domeną, w której 

się on znajduje. Domyślnie używana jest nazwa „.local”. Pozwala ona, jak łatwo się 

domyślić, na dostęp do zasobów serwera przy użyciu jego nazwy jedynie z sieci lokal-

nej, gdzie się sam znajduje. Wybierając przycisk „Edit Host Name”, mamy możliwość 

zmiany tego parametru. Pierwsza domyślna opcja to „Local Network”, o której już 

wspominałem. Kolejna to „Local Network or VPN”. Wtedy nazwa domeny, w której 

znajduje się serwer, zostanie zmieniona na.private. Pozwoli to na zdalne korzysta-

nie z zasobów serwera również przy pomocy wirtualnej sieci prywatnej popularnie 
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zwanej VPN. Ostania możliwość, czyli „Internet”, jest bardziej skomplikowana, ale 

pozwala nam skonfigurować swoją własną zarejestrowaną domenę. Musimy ją oczy-

wiście wykupić u rejestratora, ale dzięki temu nasz serwer może być dostępny dla 

wszystkich z każdego zakątka sieci. Konfiguracja ta jest jednak zbyt zaawansowa-

na jak na ten moment. Wymaga bowiem podstawowej wiedzy dotyczącej samego 

DNS-u, a aby skorzystać z naprawdę wygodnych funkcji, użycia czegoś zwanego 

„Split-horizon DNS”.

Na bieżące potrzeby wybierzmy konfigurację dla VPN. W tym miejscu możemy zmie-

nić nazwę komputera i „Host Name”, ale nie ma takiej potrzeby. Po zaakceptowaniu 

zmian system zapyta, czy ma za nas skonfigurować DNS. Warto się na to zgodzić.

DNS w telegraficznym skrócie
Jeśli jesteś spostrzegawczy, zauważyłeś pojawienie się zielonej kropki przy usłudze 

DNS. Oznacza to, że system skonfigurował i uruchomił ją za nas. Strona konfiguracji 

DNS zawiera następuje informacje:

Status: Wyświetla informacje, czy serwis działa poprawnie i pod jakimi adresami jest 

dostępny dla klientów.

Permissions: Pozwala nam określić, jakie sieci będą miały dostęp do usług serwera. 
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Jeśli wypuścimy na naszym routerze ruch dla usługi DNS, nasz serwer może być 

używany do rozpoznawania nazw również dla innych. Domyślnie jest to aktyw-

ne, ale ponieważ zapewne instalujesz serwer za routerem z firewallem, nie będzie 

aktywne.

Forwarding Servers: Tu powinny znajdować się adresy IP serwerów DNS wybrane 

przez Ciebie lub Twojego providera. Zaraz, a czy nie instalujemy właśnie własnego 

serwera DNS? Tak, ale system rozwiązywania nazw domenowych działa w struktu-

rze hierarchicznej. Twój serwer będzie posiadał tylko niezwykle mały jej wycinek. 

Wszystkie zapytania spoza skonfigurowanych domen będzie musiał przesłać dalej. 

Warto więc, aby wybrane serwery DNS były szybkie i stabilne. Możemy ich dodać 

kilka i będą one wówczas używane zamiennie.

Lookups: Podobnie jak ustawienia praw dostępu opisane wyżej pozwala na zdefi-

niowane, dla których serwer ma świadczyć usługi. Jeśli nie instalujemy serwera 

bezpośrednio dostępnego w internecie, nie musimy się przejmować tym ustawieniem.

Host Names: Pozwala nam skonfigurować nazwy innych serwerów, o których wie nasz 

serwer, bez potrzeby wysyłania zapytań dalej.
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Ustawienia
Wróćmy na razie do pierwszej strony ustawień serwera i przejdźmy do drugiej 

zakładki. W  „Settings” mamy możliwość skonfigurowania dostępu zdalnego  

do serwera.

Remote Access:

Secure shell connections (SSH)  Włączenie tej opcji zezwala na dostęp przez terminal do 

systemu. Jest to tradycyjna usługa Unixowa. Jeśli chcesz więc używać Terminala  

do połączenia się z serwerem, musisz włączyć tę opcję.

Screen Sharing and Apple Remote Desktop — Aktywuje dostęp do przejęcia graficznego 

interfejsu użytkownika z innego komputera lub urządzenia. Jeśli nie zamierzasz 

na stałe mieć podłączonego do swojego serwera monitora i klawiatury, powinieneś 

koniecznie zaznaczyć tę opcję.
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Using Server app on a remote Mac — Umożliwia dostęp do ustawień serwera z kompu-

tera, na którym zainstalowano aplikację zarządzającą. W praktyce w domowych 

warunkach łatwiej przejąć cały system graficzny i uruchomić zarządzanie na samym 

serwerze. Opcja ta przydaje się, gdy w jednej lokalizacji mamy klika serwerów. Wtedy 

możemy zarządzać nimi wygodnie z jednej końcówki.

Notifications: Pozwalają na aktywację powiadomień „Apple Push Notifications”. 

Aktywacja tej opcji będzie przydatna, jeśli zdecydujemy się uruchomić własny serwer 

kalendarza lub wiadomości.

Service Data: Pozwala ustawić, na jakim dysku znajdują się pliki konfiguracyjne serwe-

ra. Osobiście preferuję taki układ, aby system i aplikacje serwera znajdowały się  

na głównym dysku, a wszystkie inne dane na osobnych wolumenach.

Zasoby dyskowe
W zakładce „storage” mamy możliwość konfiguracji udostępnianych zasobów 

dyskowych. Ponadto widzimy, jak przedstawia się zajętość poszczególnych dysków. 

Możemy tam również ustawić uprawnienia dostępu do nich. Do tej zakładki wróci-

my, kiedy będziemy omawiać udostępnianie plików.
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Dostęp
Ostatnią zakładką pierwszej strony konfiguracji serwera jest „Access”. Możemy tu 

ograniczyć, jacy użytkownicy bądź jakie sieci uzyskują dostęp do poszczególnych 

usług.

Default User Access: Domyśle prawa dostępu dla użytkowników.

Default Network Access: Domyśle prawa dostępu dla sieci. Mamy możliwość wyboru 

pomiędzy: wszystkimi sieciami, sieciami prywatnymi, dostępem jedynie z samego 

serwera (czyli odcięcie dostępu z zewnątrz) i ręcznego ustawiania sieci.

Podobne opcje konfiguracji mamy dla poszczególnych uruchomionych serwisów. 

Jeśli z jakichś przyczyn chcemy którąś z funkcjonalności, np. serwer wiki ograniczyć 

tylko dla pewniej grupy użytkowników, w tym miejscu możemy to łatwo ustawić.

Co dalej?
W kolejnym odcinku cyklu postaram się wyjaśnić Open Directory oraz pokazać,  

jak powinno się skonfigurować użytkowników i grupy.

Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak podziękować za uwagę i zaprosić Cię, drogi 

Czytelniku, do współpracy i pomocy. Jeśli masz jakieś pytania, problemy, sugestie lub 

nie możesz doczekać się opisu jakiejś usługi, proszę, łap mnie śmiało na Twitterze.
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