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Ostatnie premiery sprzętu Apple 
wnoszą ogromne zmiany
dla rynku komputerów osobistych. W nowych laptopach nie znajdziemy już złącz 

USB, jakie dziś są nam znane. Aby skorzystać ze swoich dotychczasowych peryfe-

riów, musimy zaopatrzyć się w odpowiednie przejściówki lub kupić nowy sprzęt. 

Możemy zastanawiać się w takiej sytuacji: co robić? Czy są do nabycia urządzenia 

z nowym portem USB-C, które są mi potrzebne w pracy? W tym wydaniu przygo-

towaliśmy największe zestawienie urządzeń dostępnych na rynku, jakie pracują 

z nowymi komputerami Apple. Dokładnie opisaliśmy i oceniliśmy przejściówki, 

pendrive’y, powerbanki, stacje dokujące, huby USB. Ogromną liczbę urządzeń, które 

są dostępne na rynku, znajdziesz w tym wydaniu pisma. Chcemy, abyście wiedzieli, 

na co można liczyć, kupując komputer z nowym portem USB-C.

Serdecznie pozdrawiam
Przemysław Marczyński
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MICHAŁ KORALEWSKI

Podpoznańska Puszcza Zielonka zasypana śniegiem. Dość niecodzienny widok w regio-

nie charakteryzującym się najmniejszą liczbą opadów w Polsce. Zdjęcie edytowane 

na iPhonie SE w standardowej aplikacji Zdjęcia oraz w VSCO (zastosowany filtr B1).

https://twitter.com/m_koralewski
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Nowości sprzętowe

FRITZ! Box 4040

ADATA SD700

Beoplay H4

Do rodziny routerów marki FRITZ! dołączył model, 

który może pracować z dowolnym modemem 

kablowym, DSL lub optycznym. Urządzenie 

obsługuje standardy prędkości przesyłu 

danych: AC + N (866 + 400 Mbit/s). Dostęp do 

Internetu możliwy jest także za pośrednictwem sieci 

telefonii komórkowej 3G lub 4G/LTE. Router wyposażono 

w cztery porty gigabitowe WAN oraz dwa złącza USB 3.0 i 2.0. 4040  

ma zainstalowaną najnowszą wersję systemu FRITZ!OS.

www.pl.avm.de

Bang & Olufsen zaprezentował bezprzewodowe słuchaw-

ki zaprojektowane przez Jakoba Wagnera. Model H4 

wyposażono w prosty interfejs obsługi składający się 

z  trzech przycisków. Słuchawki mogą odtwarzać do  

19 godzin muzyki w  trakcie pracy bezprzewodowej,  

po 2,5-godzinnym ładowaniu. Beoplay obsługują syste-

my: Android, iOS oraz Apple Watch. Ich cena to 1299 zł.

www.pl.horn.eu

Ten niewielki dysk SSD jest nie tylko szybki, 

ale również odporny na wodę, kurz i wstrzą-

sy. Obudowa SD700 otrzymała certyfikat 

IP68 gwarantujący bezpieczną pracę przy 

zanurzeniu do 1,5 metra i upadku z tej samej 

wysokości. Dysk ten jest lekki — ma zaled-

wie 100 gramów. Producent gwarantuje zapis 

i odczyt na poziomie 440 MB/s. Cena to około 

500,00 zł za 256 GB.

www.adata.com

https://pl.avm.de/produkty/fritzbox/fritzbox-4040/
http://pl.horn.eu/pl/PL/MARKI/BEO_PLAY/SLUCHAWKI/BEOPLAY_H4?s1=1
http://www.adata.com/en/ext-ssd/feature/441
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Evernote 8
Nowa odsłona programu do tworzenia notatek 

przynosi duże zmiany w wyglądzie programu. 

W oczy rzuca się minimalizm w dostępie do 

tworzonych notatek. Zmieniono również sam 

sposób tworzenia zapisków; od teraz funkcja 

ta skrywa się pod jednym przyciskiem. Ósma 

wersja to znacznie szybsze i przyjemniejsze 

zarządzanie naszymi informacjami. 

CENA: od 0 zł

Program w App Store

Ten tytuł zapewne znamy z platformy konsolowej 

rozrywki. Wielokrotnie wyróżniany, został bardzo 

dobrze przyjęty przez graczy. Dziś pojawia się na 

urządzeniach z iOS i również ma zamiar podbić 

ich serca. Warto dodać, że za grą stoi polskie studio  

CI Games S.A.

CENA: 9,99 €

Program w App Store

Program przyda się każdemu kierowcy, 

a szczególnie tym, którzy nie czytali instrukcji 

obsługi swojego auta. Program posiada opisa-

ne ponad 130 kontrolek, jakie mogą pojawić się 

na konsoli pojazdu. Dodatkowo możemy łatwo 

wysłać obraz kontrolki SMS-em lub e-mailem. 

CENA: 0,99 €

Program w App Store

Lords of Fallen

Przegląd aplikacji iOS

Auto Guardian

08INFORMACJE

https://itunes.apple.com/pl/app/evernote-stay-organized/id281796108?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/lords-of-the-fallen/id1176867432?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/id1190078203?mt=8
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Przegląd aplikacji Mac OS
Logic Pro X
Wersja 10.3 wnosi wiele zmian do obsługi i wyglądu 

interfejsu aplikacji. Kluczową funkcją  jest obsługa 

Touch Bara w nowych MacBookach Pro. Nawigacja 

po linii czasu, dostosowywanie parametrów Smart 

Controls na ścieżkach jeszcze nigdy nie było tak proste.  

Nowością jest również możliwość uzupełniania ście-

żek projektu bezpośrednio z iPhone’a czy iPada.

CENA: 199,99 €

www.apple.com

Fani filmów docenią ten niewielki program. Podczas 

poszukiwania napisów do naszych ulubionych produkcji 

telewizyjnych Caption okaże się idealnym rozwiązaniem. 

Wystarczy wpisać nazwę filmu lub serialu, który chcemy 

poznać w tłumaczeniu, i następnie po wybraniu odpo-

wiedniego języka (polski jest obsługiwany), będziemy 

w stanie dotrzeć do bogatej listy tłumaczeń. 

CENA: Bezpłatny

www.getcaption.co

Programiści z CS Odessa tworzą wyjątkowe narzę-

dzia dla firm. ConceptDraw Office to zbiór aplikacji 

pozwalających planować projekty, zarządzać czasem 

i poprawiać produktywność w biznesie. Dzięki nim 

tworzenie diagramów, map myśli czy zarządzanie 

projektami staje się znacznie przyjemniejsze. 

CENA: 499 $

www.conceptdraw.com

Caption

ConceptDraw Office 4

http://www.apple.com/logic-pro
https://getcaption.co
http://www.conceptdraw.com/products/office
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NOWOŚCI OD APPLE
MAREK SZLACHTA

https://twitter.com/buhh6969
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iPad’y nadchodzą
Jak donosi analityk KGI, Ming-Chi Kuo, w marcu(?!) ujrzymy trzy nowe urządzenia 

z serii iPad. Podobno wszystkie będą posiadały Pro w nazwie. Jeden z nich, o przekąt-

nej ~10-10,5 cala będzie bardzo zbliżony rozmiarami do modelu Air 2, a zastosowanie 

większego wyświetlacza będzie możliwe dzięki mniejszym ramkom wokół niego, 

jak również pozbyciu się przycisku Home. Ten ma zaś zostać „wbudowany” w ekran 

(czyżby to było przetarcie drogi dla iPhone’a 8?). Co ciekawe, nie wspomina on nic 

o urządzeniach iPad z 7,9-calowymi wyświetlaczami. Według niego ponad połowę ze 

sprzedanych iPad’ów w 2017 roku stanowić ma „tani” następca modeli Air 2. Niestety, 

ale pojawiła się także informacja, która mówi, że nowe urządzenia zadebiutują dopiero 

w drugiej połowie 2017 roku. Potwierdza ona zaś wcześniejsze doniesienia o nowym 

rozmiarze ekranu ~10,5 cala. Opóźnienie wynika podobno z tego, że urządzenia są 

dopiero w fazie planowania, a do ewentualnej produkcji miałoby dojść przecież 

za mniej niż dwa miesiące, co jest zbyt krótkim czasem, by zaprezentować nowy 

model. Wraz z nowymi tabletami ma pojawić się także Apple Pencil drugiej gene-

racji. Ma zostać wyposażony w magnes, który pozwoli na zaczepienie 

go do iPad’a, jak również w klips podobny do tych, które znajdzie-

my w normalnych długopisach. Pojawiły się ponownie plotki o jego 

współpracy z ekranami iPhone’ów i gładzikami w MacBookach, jak 

także rozwiązanie pozwalające na ładowanie go bez podłączania do 

złącza Lightning w iPadzie. 

Zmiany w ocenach
Dobra zmiana czeka nas w kwestii wystawiania ocen i komenta-

rzy dla aplikacji w App Store. Jak można zauważyć w nowych od-

słonach beta systemów firmy z Cupertino, deweloperzy otrzymają 

możliwość odpowiadania na komentarze wystawione przez użyt-

kowników. Do tej pory nie było to możliwe, co niestety często pro-

wadziło do wystawiania bez zastanowienia negatywnych ocen.  

Do każdego komentarza wystawionego przez użytkownika będzie 

mogła zostać dodana jedna odpowiedź dewelopera. 

Złe i słabe oceny dla aplikacji były także wystawiane z powodu natar-

czywych próśb, paradoksalnie, o właśnie wystawienie oceny przez 

użytkownika. Wyskakujące okienka z takimi prośbami irytowały ich 

na tyle, że Ci wystawiali im negatywną ocenę pomimo tego, że apli-

kacja ta spełniała ich wszystkie potrzeby. Apple postanowiło także 

zadziałać w tej sprawie. Udostępni ustawienie, którego zadaniem 

będzie wyłączenie próśb o wystawienie oceny dla każdej z zainstalo-

wanych aplikacji. Taki „jeden suwak, by rządzić nimi wszystkimi...”
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Oblężenie App Store
Z informacji prasowej opublikowanej na stronie Apple wynika, że 1 stycznia 2017 roku 

był dniem, w którym zostało wydanych najwięcej pieniędzy na aplikacje w App Store 

w całej jego historii. Kwota ta to 240 milionów dolarów. W całym 2016 roku dewe-

loperzy zarobili 20 miliardów dolarów, a od początku istnienia App Store w sumie 

około 60. Jak łatwo policzyć, w 2016 roku zarobili więc 1/3 całości. Obecnie w App 

Store znajduje się około 2,2 miliona aplikacji – to o 20% więcej niż w analogicznym 

okresie w ubiegłym roku.

Przychody App Store wzrosły w porównaniu z ubiegłym okresem Q4 w 2015 roku 

o 67%. Jest to wzrost kwoty z 3,4 miliarda dolarów do 5,4 miliarda. Dla porównania 

sklep Google Play może być zadowolony z jeszcze większego wzrostu, gdyż ten 

wynosi 82% - z 1,8 miliarda do 3,3. Co ciekawe, pierwsze trzy aplikacje, które przy-

niosły największe zyski w ogólnym zestawieniu w App Store i Google Play, są takie 

same, tylko zamienione miejscami... 

Królują: Spotify, LINE i Netflix.

Dotykowy macOS
Zastanawialiście się kiedyś, jak by to było, gdyby Wasz MacBook mógłby być obsłu-

giwany dotykowo? Pewien „projekt” pozwoli Wam doświadczyć takich przeżyć.  

Jak to wygląda, możecie obejrzeć po wyszukaniu frazy ”AirBar MacBook”.

iPhone najlepszy
Specjaliści z AnTuTu zebrali wszystkie dane z 2016 roku i przygotowali zestawie-

nie dziesięciu najlepszych smartfonów minionego roku. Na pierwszym miejscu 

znalazł się iPhone 7 Plus z wynikiem 181316 punktów. Na drugim miejscu wylądował 

iPhone 7 z 172001 punktem. Pierwszą piątkę zamknęli OnePlus 3T, LeEco Le Pro3 

i Moto Z z odpowiednio 163013, 159911, 148820 punktami. Ciekawe czy w 2017 roku 

także pierwsze miejsca będą okupowane przez urządzenia od Apple. Co ciekawsze, 

w pierwszej dziesiątce nie znajdziemy żadnego urządzenia firmy Samsung.

ZDJĘCIA: 
apple.com, 
unsplash.com



http://mojmac.pl/podcast/
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WYWIAD  
Z PIOTREM CIUPIŃSKIM
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Jeszcze nie tak dawno komputery z logo jabłka na klapie były w Polsce towarem 

zakazanym. Do kraju przemycano je ukradkiem. Ludzie tworzący środowisko 

Macuserów byli indywidualnościami potrafiącymi przejechać kilkaset kilometrów, 

aby naprawić komuś komputer. O początkach sceny Apple w Polsce rozmawiam 

z Piotrem Ciupińskim, założycielem miesięcznika „MacMag”.

Przemysław Marczyński: Ile kosztowały komputery Apple?

Piotr Ciupiński: Koszt zakupu komputera był niewspółmierny do tego co jest dzisiaj. 

To była inwestycja. Kupowało się maszynę do pracy. Nie było wówczas pojęcia 

osobistego komputera. Mac był narzędziem dla grafików i projektantów. Taka była 

potoczna opinia o tym sprzęcie. Miały je wydawnictwa. Wyjątkiem była Agora, która 

jako jedna z nielicznych pracowała na innym sprzęcie. Mieli tylko jednego Maca, 

dlatego konflikty międzyplatformowe były tutaj najbardziej widoczne, gdy realizo-

wało się dla nich projekty. W którymś momencie nastąpiło przełamanie, bo Kuba 

Tatarkiewicz zaprojektował fonty dla Rzeczpospolitej, Wyborczej i innych dużych 

wydawnictw.

Dziś zakup Maca jest znacznie prostszy. Kiedyś Maki można było kupić tylko u auto-

ryzowanych dealerów. Firmy te często zajmowały się innymi rzeczami, a przy okazji 

tylko sprzedawały komputery. Nie było w ogóle serwisów sprzętu. Komputery były 

naprawiane chałupniczo. Ludzie jeździli do siebie setki kilometrów, żeby postawić 

maszynę na nogi. Do tego wszystkiego na komputery Apple było embargo. Dlatego 

że w ich konstrukcji używano procesorów Motoroli, sprzęt ten traktowano jak 
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broń. Pierwsze Maki do Polski przemycano w bagażniku trabanta. Przywożono je 

z Berlina. To były szalone czasy.

PM: Sam skusiłeś się na zakup komputera do domu?

PC: Pracowałem jako dyrektor kreatywny w agencji reklamowej. Kupowaliśmy Maki 

do firmy. Oczywiście wyczekiwałem i chciałem kupić niektóre modele kompute-

rów. Potrafiłem jednak przeczekać ich premiery. Zdrowy rozsądek wygrywał. Maki 

potrafiły dawniej służyć bardzo długo. Można było na nich pracować nawet kilka 

lat. Dziś wydaje mi się, że jest to znacznie krótszy okres. Te komputery, które dwa 

lata temu miały swoją premierę, dziś potrafią się mulić przy nowych systemach. 

Natomiast jak się kupiło komputer z procesorem G4, to sprzęt potrafił służyć 6 i 7 

lat. Może już nie był supermaszyną, bo tracił swoją rangę, ale nie był kompute-

rem pod biurko. Zazwyczaj przechodziły one z działu graficznego do działu DTP,  

do niezaawansowanych prac, gdzie się składało rozmaite rzeczy.

PM: Jak kupowało się Maki w czasach, gdy nie było internetu?

PC: Musiałeś mieć znajomości albo dawało się ogłoszenie do prasy. Wtedy osoba, 

która posiadała ten sprzęt, mogła zareagować na takie ogłoszenie. Ale w tamtych 

czasach to było nielegalne.

PM: Sam też tworzyłeś spotkania MacUserów.

PC: Mieszkałem na wsi pod Warszawą i organizowaliśmy tak zwane Szwagrowiska. 

Banda Macuserów, którzy przyjeżdżali z Katowic, Krakowa, Gdańska, Poznania, 

Wrocławia. Wpadali do mnie na trzy dni. Jak samochody z jabłuszkami na dupie 

stały na ulicy, to ludzie nie wiedzieli, co się w ogóle dzieje. Wszyscy przyjeżdżali  
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ze swoimi iMakami, G-trójkami, G-trójkami szarymi. Trudno je wszystkie wymie-

nić. Ustawialiśmy to wszystko w ogrodzie, gdzie siadaliśmy i odpalaliśmy serwer 

HL. Nie rozmawialiśmy, tylko pisaliśmy do siebie, siedząc przy jednym stole. Basen 

dla dzieci służył jako lodówka do piwa. Imprezy do wczesnych poranków. Ludzie 

spali w śpiworach w salonie. Całe dni gadania o Macach, jedzenie, grill, Maki.  

To było niesamowite, bo każdy chciał się podzielić swoją wiedzą. Maki stały dosłow-

nie wszędzie w domu.

PM: Jak wyglądały początki społeczności Makowej w Polsce?

PC: Na początku nie było pojęcia Macusera. Ludzie przychodzili do pracy i używa-

li komputerów Apple. Nikogo to na początku nie jarało. Wszystko zmieniło się, 

gdy Jobs wrócił do Apple. Za konsolidację środowiska w Polsce zabrał się Jerzy 

Bebak. W Międzybrodziu Żywieckim był pierwszy zlot, nazywał się MacWarsztaty.  

Nie pamiętam tak do końca, kiedy to się zaczęło, ale chyba to był 1997 rok. Tam po 

raz pierwszy spotkaliśmy się osobiście. Znaliśmy się do tej pory tylko z nicków.  

To był prawdziwy matrix. Clarissa okazywała się nagle facetem. Spotkania były wyjąt-

kowe. Przyjeżdżaliśmy całymi rodzinami. Przypominam sobie spotkania o nazwie 

CopyParty. W dobie gdy nie było dostępu do internetu i oprogramowania na Maca, 

ludzie dzielili się między sobą tym, co posiadali. Dla wielu trwanie w środowisku 

było pretekstem, aby poznać ludzi. To było bardzo ciekawe towarzystwo – twórcy, 
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artyści, dziennikarze. Czułeś, że jesteś w grupie ludzi, którzy nie są debilami. Można 

z nimi gadać o wszystkim. Ludzie tacy jak Jurek Bebak, Darek Ćwiklak, Krzysiek 

Młynarski, Piotrek Błaszkiewicz, Janusz Borodziński, Marcin Jędrysiak i wielu 

innych tworzyli swoistą aurę. Bez tych osób nie byłoby sceny Macuserskiej w Polsce.

PM: Następne lata to był rozkwit grup Macuserów?

PC: Dopiero internet pozwolił nam na stworzenie społeczności. To były lata dzie-

więćdziesiąte. Nastała era Haela. Były to małe programy, na których uruchamiało 

się serwery. Kto mógł postawić ten serwer na długi czas, miał status niemal boga. 

Zazwyczaj odbywało się to gdzieś w zaciszu redakcji lub zajmowały się tym osoby 

administrujące siecią. Nie pamiętam już, na jakim protokole on działał – jedno było 

pewne, potrafił tak się rozpychać, że w firmie nie było internetu. Aby dostać się do 

takiego serwera, trzeba było mieć znajomości. Gdy jakimś cudem dotarłeś do jego 

zasobów, to z niedowierzania przecierałeś oczy. Mogłeś stamtąd pobrać na przy-

kład Photoshopa 2.0. Ludzie ciągnęli aplikacje przez modemy. Program, który ważył 

sześć megabajtów, pobierał się przez kilka dni. Gdy masz trudniej, to następuje 

pewnego rodzaju konsolidacja i wszystkim się chce działać. Więc ludzie potrafili 

jechać pomóc naprawić Maca z Warszawy do Krakowa. Wysyłało się również rzeczy 

pocztą. Najpierw ludzie spotykali się na IRC-u, potem kanał Apple.pl. Następnie 

przeszli na grupę dyskusyjną „Szarlotka”, którą kierował Krzysiu Młynarski. Potem 

ja z Darkiem Ćwiklakiem założyłem jabluszko.com. To były czasy, kiedy liczba osób 

sięgała nawet kilku tysięcy aktywnych użytkowników.
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PM: I w pewnej chwili poczułeś, że trzeba stworzyć magazyn?

PC: Zawsze chciałem stworzyć magazyn. Biorąc pod uwagę fakt, że nie było polskiej 

gazety stricte o Makach, to jeszcze mocniej ten pomysł chciałem zrealizować. 

Strzelałem w pięć tysięcy czytelników, ale to był już rok 2003.

PM: Jak powstawało pismo?

PC: Redaktorzy tworzący „MacMaga” pisali za darmo. Nikt nie chciał żadnych pienię-

dzy. Ludzie siadali, pisali i wysyłali do nas materiały. Myśmy to składali za darmo 

w agencji. W jednym pokoju stał sobie iMac Bondi Blue, gdzie jak ktoś kończył 

projekt, to siadał i wlewał w szpalty tekst. Ktoś inny potem siadał, oglądał i dodawał 

coś od siebie. To była trochę partyzantka jak w Apple. Pismo składało się w locie. 

Samo. Nikt nikomu nie musiał mówić, co ma robić. Mieliśmy pełną wolność zarów-

no w doborze tematyki, treści i jak wyglądu layoutu. Zapraszałem do współpracy 

świetnych ilustratorów jak Paweł Jońca, który tworzył nie tylko ilustracje, ale zapro-

jektował cały system ikonografik. Pod koniec miesiąca, gdy już było wiadomo,  

że mamy wszystko, nasz sekretarz redakcji obdzwaniała pisarzy – tych co obiecali, 

a nie dowieźli jeszcze tekstów. Tak numer był dopinany do końca. Potem wysyłali-

śmy to do zaprzyjaźnionej drukarni w Katowicach. Co ciekawe, była to drukarnia 

archidiecezjalna, która drukowała nam pismo po kosztach produkcji.

PM: „MacMag” okazał się sukcesem biznesowym?

PC: Mieliśmy najgorsze miejsce w Empiku. Na dole, żeby tylko w tym Empiku być. 
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Dochodziło do takich sytuacji, że Macuserzy brali numer dla siebie, a resztę odstawia-

li centralnie na półce albo stawiali przy kasach. Po pierwszym miesiącu dystrybucji 

zadzwonił do mnie ktoś Empiku – „Nie wiem, o co chodzi, ale potrzebujemy tego 

jeszcze dwa tysiące”. Ludzie zaczęli pytać o „MacMaga” i wszystko zaczęło się niesa-

mowicie kręcić. Dostawałem od czytelników siedemnastostronicowe listy. Listy, nie 

e-maile. Zawierały precyzyjne uwagi dotyczącego składu. Przedstawiające pomysły 

na następny numer. Dostawałem tony listów gdzie starsi ludzie pisali: „W tym nume-

rze jestem trochę zawiedziony, gdyż paginacja tańczy”. Czytelnicy pisali recenzje 

niemal każdego artykułu. Tam w ogóle nie było hejtu, tylko konstruktywne uwagi. 

Mieliśmy wszystkich niesamowitych ludzi z Apple. Suzan Care która zaprojekto-

wała wszystkie ikonki dla systemu MacOS. Andy Hertzfeld, słynna postać z Apple, 

mieliśmy z nim wywiad. Wyobraźcie sobie teraz, pisemko po polsku z jakiejś tam 

Polski, na nielegalu praktycznie rzecz biorąc, ma pięć tysięcy czytelników. Napisali 

kiedyś do mnie ludzie z Cupertino: Please, send us PDF of your magazine. 

Byłem dumny.
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PM: Dlaczego magazyn zniknął z rynku?

PC: Mieliśmy prosty model biznesowy, bo za nic nie musieliśmy nikomu płacić.  

To, za co musieliśmy dawać pieniądze, miało być realizowane z reklam.

Sytuacja wyglądała tak, że przez cztery miesiące firma, której nazwy nie wymienię 

(ale łatwo się domyślić) była głównym reklamodawcą, nie zapłaciła nam złotówki. 

Położyli nam gazetę nie wywiązując się z kosztów reklamy na ostatniej stronie okład-

ki. Dalszą konsekwencją tych działań była decyzja właścicieli agencji kreatywnej, że 

projekt jest nierentowny i trzeba go położyć. Co było głupie i przykre, bo mieliśmy 

już coraz więcej zainteresowanych reklamodawców. Przyszedł do nas HP, Brother. 

Mieliśmy Cortlanda w środku, bo docieraliśmy bezpośrednio do tej grupy. Na otar-

cie łez dostaliśmy prestiżową nagrodę projektowania prasowego Chimera 2004, obok 

takich tytułów jak Zwierciadło, Przekrój czy Puls Biznesu.

PM: Jak dziś oceniasz środowisko Apple?

PC: Nie ma ludzi, którzy dzisiaj żyją Macintoshami. Dzisiaj jest symbolem lansu 

i szpanu. Wtedy dzięki makom byliśmy rebeliantami, przynależeliśmy do rycerzy 

Jedi i musieliśmy umiejętnie używać mocy i tą mocą się dzieliliśmy. Nie czuję zawo-

du, że Maki są już ogólnodostępne. Że kiedyś było tak, a dziś jest inaczej. W chwili 

gdy użytkownicy brali do ręki iPoda, kręcili tym kółkiem do nawigacji, myśleli: 

jeśli oni w takim małym urządzeniu zrobili tak sprytny interfejs, to jak wyglądają 

ich komputery? Konwersja była ogromna. Ludzie przesiadali się z PC na Mac po 

zakupie iPoda. Mam natomiast mnóstwo pretensji do tego, co dzieje się po śmierci 

Jobsa. Bardzo dużo rzeczy idzie w złym kierunku. Inaczej bym chciał to widzieć, 

bo ta firma zaczyna tracić swojego ducha. Jedyną ostoją jest jeszcze Jonathan Ive, 

bo Tim Cook już nie ma tej charyzmy!

ZDJĘCIA: 
Archiwum Piotra 

Ciupińskiego

http://chimera.media.com.pl/archiwum/chimera_2004/winners_pl.html
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MOBILE PHOTOGRAPHY 
AWARDS 2016 
— „POLSKIE” ZDJĘCIA
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Co roku rzesza pasjonatów 
fotografii mobilnej z całego świata
niecierpliwie wyczekuje przełomu stycznia i lutego. Właśnie w tym okresie jury 

Mobile Photography Awards — najważniejszego i najdłużej odbywającego się cyklicz-

nego konkursu fotografii mobilnej — ogłasza wyniki swoich obrad. 

Zanim przejdę  
do omówienia osiągnięć
polskich twórców w właśnie zakończonej 6. edycji MPA, pragnę napisać o niej samej 

kilka ciepłych słów. Wreszcie — po sześciu latach — The Mobile Photography Awards 

sprawia wrażenie absolutnie profesjonalnego konkursu fotograficznego. W poprzed-

nich latach całe przedsięwzięcie — i mówię to pomimo ogromnego szacunku, jakim 

od samego początku darzę omawiane wydarzenie — tchnęło trochę amatorszczy-

zną. Terminy publikacji werdyktów były wielokrotnie przekładane, a kiedy wyniki 

w końcu zaczynały się pojawiać, to często spływały na stronę konkursu etapami, 

przez wiele, wiele dni. Potknięcia były cokolwiek irytujące i przez nie organizacja 

konkursu nie robiła dobrego wrażenia. W tym roku — o dziwo — nic takiego nie 

miało miejsca. Wszystko pięknie, o czasie. Brawo Daniel Berman, brawo MPA! 
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W poprzednich latach  
prace naszych rodaków
tworzyły sporą grupę wśród wyróżnianych zdjęć w Mobile Photography Awards. 

Nie inaczej jest w przypadku 6. edycji MPA! Tym razem jury uhonorowało 31 foto-

grafii, zgłoszonych przez 16 autorów z Polski. Pokazaliśmy się w aż 13 kategoriach 

konkursowych z 19 dostępnych ogółem. W zeszłym roku było to 28 zdjęć / 21 auto-

rów, a dwa lata temu 31 wyróżnień / 1 zwycięstwo w kategorii / 12 autorów. Jak na 

dłoni widać, że trzymamy poziom! :) Bardzo cieszy fakt, że 1/3 wszystkich wyróż-

nień dla polskich autorów fotografii trafiła do członków grupy Mobilni: Magdaleny 

De Jonge Malucha (2 wyróżnienia), Agnieszki Domańskiej (1 wyróżnienie), Marii 

Duliban (6 wyró nień) i Łukasza Gurbiela (2 wyróżnienia). Poza tym nagrodzo-

no: Macieja Fuchsa, Amadeusza Jackiewicza, Marcina Kosmowskiego, Dominikę 

Koszowską, Patryka Kuletę, Mariusza Majewskiego, Bartosza Parzyszka, Dariusza 

Sobieckiego, Katarzynę Steblewicz-Plak, Tomasza Stradomskiego, Grzegorza Tutaja 

oraz Łukasza Ziętarę.

Wszystkie finałowe prace można zobaczyć na stronie 2016 MPA CATEGORY WINNERS & 
HONORABLE MENTIONS.

ZDJĘCIA:
str. 22 © Maria  

Duliban

str. 24 © Łukasz  

Gurbiel

str. 24 © Magdalena 

de Jonge Malucha

http://mobilephotoawards.com/2016-mpa-category-winners-honorable-mentions/
http://mobilephotoawards.com/2016-mpa-category-winners-honorable-mentions/
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ZAPLĄTANI…
KUBA BARAN

http://twitter.com/smartkidpl
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Mam nieodparte wrażenie,
że po premierze nowych MacBooków Pro same komputery usunęły się w cień, 

a tematem głównym — poza czasem pracy na baterii, który w toku aktualizacji macOS 

zdaje się wracać do normy — stały się dziesiątki przejściówek. Trudno nie zgodzić 

się, że rzeczywiście może stanowić to problem. Ostatecznie komputery przenośne 

od zawsze wspomagamy akcesoriami, które w mniej lub bardziej wygodny sposób 

uzupełniają brak tego, z czego zrezygnowano na poczet mobilności naszych urzą-

dzeń. Trudno nie odnieść wrażenia, że w ostatnim czasie wszyscy zaczynamy się 

plątać w tych splotach kabli i złącz.

MacBook Pro z Touchbarem 
przyniósł mi zgoła inną myśl, niż obserwuję to u większości osób, które podjęły się 

krytyki „procesu kastracji” komputerów z Cupertino. Przez ostatnie lata widzieliśmy 

premierę wielu złącz i wtyczek. Nie wszystkie się przyjęły, części z nich używamy 

z braku alternatyw, a na większość nie mamy wpływu, poddając się ich popular-

ności. W tym natłoku standardów Apple pokazuje sprzęt, w którym niepodzielnie 

rządzi złącze USB-C. Właśnie ten moment uważam za odpowiedni do usłyszenia 

z ust Phila Schillera słynnego stwierdzenia o odwadze firmy. Ostatecznie pojawił 

się komputer, który pokazuje nam przyszłość i nie ogląda się na plątaninę kabli, lecz 

daje użytkownikowi jeden właściwy standard.
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Początki, zwłaszcza w przypadku innowacji, zawsze są trudne. Masa przejściówek 

potrzebna, aby skorzystać z zebranych przez lata urządzeń, skutecznie uruchomiła 

masę negatywnych emocji ze strony użytkowników. Ja sam, mimo że nie stanowi to 

dla mnie podstawy do sceptycznego podejścia, jako jeden z głównych argumentów 

powstrzymujących mnie przed zmianą komputera stawiam komplikacje w związ-

ku z urządzeniami, jakie aktualnie podłączam do komputera. Nie zmienia to jednak 

faktu, że powoli zaczynam szukać alternatyw, które przybliżą mnie do sytuacji, 

w której USB-C będzie jedynym wykorzystywanym przeze mnie złączem, z pomi-

nięciem większości przejściówek.

Odnoszę wrażenie, że to złącze 
będzie jednym z najdłużej królujących nam standardów. Ostatecznie poza tym,  

że w tej chwili zastosowano je w małej ilości produktów, trudno wskazać w nim 

wyraźne wady. Swoisty kameleon może nam zapewnić wsparcie dla dowolne-

go urządzenia. Dzięki zastosowaniu go wraz z najnowszym Thunderbolt Apple 

wyprowadziło na zewnątrz złącza PCI Express, których przepustowość umożliwia 

niezwykłą wydajność urządzeń zewnętrznych.

Jesteśmy w punkcie, kiedy mimo komplikacji dla użytkowników odważny krok 

Apple może przynieść ostateczne oswobodzenie. Czy za kilka lat wszystkie urzą-

dzenia, jakich będziemy używać, będą posiadały złącze USB-C? Ten standard ma 

ku temu wszelkie predyspozycje. Co prawda, od dawna dążymy do rzeczywistości 

bezprzewodowej, jednak wciąż nie jesteśmy w ten sposób w stanie osiągnąć wydaj-

ności i stabilności, jaką przynoszą nam przewody i interfejsy oferujące najwyższe 

prędkości. Mam jednak nadzieję, że USB-C to ostatni etap ewolucji przewodowej, 

później niech przewody zaczną znikać z naszego życia.



28TESTY 28

USB-C, USB 3.1,  
THUNDERBOLT 3…  
JAK SIĘ W TYM POŁAPAĆ?
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Złącza USB-C wprowadziły spore zamieszanie, a wszystko za sprawą „Alternate 

Mode”, czyli możliwości redefiniowania (zmiany przeznaczenia) większości ze 

swoich 24 pinów.

USB-C. Co powinienem wiedzieć?
Na początek należy zdawać sobie sprawę z tego, że USB-C to standard złącza, a nie 

transmisji danych. Znaczy to tyle, że nie znając cech, jakie producent danego urzą-

dzenia z USB-C nadał temu portowi, nie mamy pewności, które peryferia będą z nim 

działać. Nie ma nawet pewności, że złącze USB-C będzie obsługiwać jakikolwiek 

standard USB.

Czy to zamieszanie  
ma jakieś zalety?
Oczywiście! Dzięki dobremu „odpornemu na przyszłość” doborowi pinów i pewnej 

ich nadmiarowości nie dość, że można to samo złącze stosować do różnych celów,  

to w wielu przypadkach może być jednocześnie używane przez różne protokoły 

(standardy) przesyłu danych. Dzięki temu często spotykamy przejściówki z USB-C na 

USB 2.0 czy USB 3.1 mające jednocześnie równolegle wyjście HDMI, czy DisplayPort. 

Pozwoli to również w przyszłości na rozbudowę istniejących standardów lub wpro-

wadzenie nowych obsługiwanych przez ten port. USB-C przewiduje specjalną szynę 

do przesyłania konfiguracji i wymagań podłączanych urządzeń. Urządzenia „doga-

dują się” między sobą, a nawet „dogadują się” z aktywnymi kablami, sprawdzając 

ich przepustowość.
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Czego można się spodziewać?
Obecna implementacja USB-C wraz z „Alternate Mode” przewiduje użycie portu 

do transmisji danych w standardach: USB 3.1 (prędkość do 10 Gb/s dla gen. 2) oraz 

zgodność z USB 3.0 i USB 2.0 (wymaga adaptera), Thunderbolt 3 (prędkość do 

40 Gb/s) oraz zgodność z Thunderbolt 2 i 1 (wymaga adaptera), DisplayPort 1.3, 

MHL (wideo Mobile High-Definition Link) i HDMI. Dodatkowo port USB-C potrafi 

obsługiwać zasilanie i to dwukierunkowo. Czyli tym samym portem można zasilać 

urządzenie w niego wyposażone, ale i zasilać peryferia podłączone do niego. Złącze 

może przenosić nawet do 100 W mocy do zasilania i ładowania. Jeżeli do komputera 

podłączane są peryferia, to mogą spodziewać się na wyjściu 15 W mocy (5 V, 3 A), 

jednak komputer może sygnalizować zdolność do zasilania większym napięciem 

czy prądem, co niektóre urządzenia zewnętrzne mogą wykorzystać.

Co jest w sprzęcie Apple?
Na razie jedyne komputery wyposażone w porty USB-C to MacBook 12˝ retina oraz 

nowe MacBook Pro z jesieni 2016. I niestety to już wystarczy, aby powstało lekkie 

zamieszanie.

MacBooki „retina” 12˝
Mają one złącze USB-C zgodne z USB 3.1 pierwszej generacji, czyli mogące transmi-

tować dane z maksymalną prędkością 5 Gb/s. Ten sam i jedyny port może również 
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pełnić funkcję wyjścia wideo DisplayPort 1.2 oraz za pomocą przejściówek: VGA 

i HDMI.

UWAGA! USB-C w MacBooku 12˝ nie obsługuje Thunderbolt i żadne przejściówki 

tego nie umożliwią!

MacBooki Pro z jesieni 2016
Ich złącza (dwa lub cztery) USB-C obsługują Thunderbolt 3 (do 40 Gb/s), USB 3.1 

drugiej generacji, czyli do 10 Gb/s, DisplayPort 1.3 oraz za pomocą przejściówek 

VGA i HDMI. Równolegle z Thunderbolt można używać DisplayPort 1.2 lub HDMI 

(przez adapter).

Oczywiście w obu przypadkach port USB-C służy również do ładowania komputera 

i zasilania peryferiów.

Jeżeli już opanowaliśmy wiedzę na temat różnic w portach USB-C, musimy przy-

swoić dodatkową wiedzę o kablach.

USB-C 2.0 (takiego typu są kable obecnie dostarczane z zasilaczami MacBooków) 

ich cechą jest możliwość przenoszenia pełnej mocy 100 W, długość nawet 4 metry 

(Apple daje kable dwumetrowe) oraz niestety przepustowość danych tylko USB 2.0 

(do 480 Mb/s).

USB 3.1 Type-C pasywne. Obsługują Thunderbolt 3 z  prędkością do 20 Gb/s, 
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DisplayPort, MHL, HDMI i USB 3.1 gen. 2 (10 Gb/s). Można z ich pomocą przesyłać 

do 60 W mocy. Oznaczone są logiem SuperSpeed 10 Gb/s.

USB 3.1 Type-C aktywne. Obsługują Thunderbolt 3 z pełną prędkością do 40 Gb/s, 

DisplayPort, MHL, HDMI i USB 3.1 gen. 2 (10 Gb/s). Można z ich pomocą przesyłać 

60 W mocy. Oznaczone są logiem USB SuperSpeed 10 oraz logiem Thunderbolt. 

Kable 100-watowe są dodatkowo znakowane i opisywane.

Niestety z racji coraz większej popularności USB-C pojawiają się tanie „podrób-

ki” kabli i przejściówek. Znane są przypadki uszkodzenia komputerów z powodu 

używania złej jakości akcesoriów, kiedy np. zamiast opornika 56 kΩ zastosowano 

10 kΩ, co powodowało podawanie błędnych parametrów zasilania. I niestety nie  

są to jedyne problemy z tanimi niecertyfikowanymi podróbkami. Bądźcie czujni.

Na koniec kilka słów  
o adapterach ze złączem USB-C
Adaptery z Thunderbolt 3 na Thunderbolt 2/1 czy inne oznaczone logiem Thunderbolt 

na złączu USB-C NIE ZADZIAŁAJĄ z komputerem, którego port USB-C nie udostęp-

nia Thunderbolt 3. Tak jest w przypadku MacBooka 12˝. Mogą się też zdarzyć inne 

adaptery wymagające Thunderbolt 3, np. do sieci 10 Gigabit Ethernet. Thunderbolt, 

co już wielokrotnie podkreślałem w innych artykułach, jest wyprowadzeniem 

najważniejszej obecnie magistrali komputerowej ePCI na zewnątrz i ma ogromne 

możliwości dostosowawcze.

Zdecydowana większość adapterów zadowala się „zwykłym” USB 3.1. Wyjątek stano-

wią adaptery wideo. W przypadku produktów Apple na razie nie jest to problemem,  

bo wszystkie modele MacBooków oferują obsługę wideo DisplayPort i HDMI w USB-C, 

ale inne komputery lub urządzenia wcale nie muszą obsługiwać „Alternate Mode” 

z trybami wideo.

Podsumowanie
Zwracajcie uwagę na logo, jakie jest za końcach przewodów kabla czy adaptera. 

Symbol USB (SS i trójząb) oznacza typową obsługę USB-C, a kable z tym logiem 

będą miały ograniczoną przepustowość dla Thunderbolt. Jeżeli nie są wymagane 

specjalne sterowniki, takie urządzenie zadziała z MacBookiem 12 oraz Pro. Jeżeli 

na adapterze pojawia się symbol Thunderbolt (piorun), to wymagana jest obsługa 

Thunderbolt, przez komputer i urządzenie nie zadziała z MacBook 12˝ 2015—2016. 

Jeżeli nie ma odpowiednich symboli lub adapter czy kabel pochodzi z niepewnego 

źródła, to trzeba dokładnie sprawdzić dostępne o nim informacje na pudełku lub 

stronach producenta.

Pamiętajcie: złącze USB-C to opakowanie, do którego producent może włożyć różne 

niespodzianki.

ZDJĘCIA: 
ifixit.com  

str. 29,31

wikipedia.com

str. 30

pixabay.com

str. 28

http://ifixit.com
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Zmysł wzroku  
dostarcza człowiekowi 
według różnych źródeł, od 80 do 90% informacji o otaczającym nas świecie. Jak 

bardzo na nim polegamy możecie się przekonać, po prostu zamykając oczy podczas 

zwykłego jedzenia zupy. Od razu zaznaczam, że nie biorę odpowiedzialności 

za powstanie ewentualnych poparzeń ani że nie będę pokrywał kosztów pralni 

chemicznej. Gdybyście jednak chcieli w bezpieczny sposób przekonać się na własnej 

skórze, co oznacza funkcjonowanie bez zmysłu wzroku, zachęcam do odwiedze-

nia warszawskiej Niewidzialnej Wystawy. Tymczasem chciałbym jednak zastanowić 

się nad technicznymi możliwościami oraz stopniem, w jakim urządzenie mobilne 

w obecnych czasach może zastąpić nam wzrok.

Większość czytelników MMM 
ma szczęście potraktować ten tekst jako zwykłą ciekawostkę. Jest jednak duża grupa 

osób, która na co dzień całkowicie lub w znacznym stopniu nie może korzystać ze 

zmysłu wzroku. I właśnie tym ludziom z pomocą przychodzą nowoczesne techno-

logie oraz niebojący się wyzwań i nowatorskich pomysłów programiści.

Ostatnio głośno zrobiło się o sieciach neuronowych i uczeniu maszynowym. Google 

wykorzystuje je do usprawnienia procesu rozpoznawania mowy oraz jej dalsze-

go tłumaczenia na inne języki. Apple i Facebook używają ich do podstawowego 

rozpoznawania osób i obiektów na zdjęciach. Z kolei Amazon poszedł o krok dalej 

http://niewidzialna.pl
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i udostępnił usługę, która jest w stanie nie tylko wykryć obecność na zdjęciu jakiejś 

osoby, ale również podać jej płeć i nastrój. Pomijając całe setki potencjalnych zasto-

sowań sieci neuronowych, dziś skupię się tylko na ich obecnie najpopularniejszej 

i najszerzej wykorzystywanej funkcji, czyli na wspomnianym rozpoznawaniu obiek-

tów właśnie.

Zacznę od należącej do Polaka,
małej, lecz prężnej brytyjskiej firmy CamFind Inc. Jakiś czas temu nasz rodak wpadł 

na pomysł, że fajnie będzie stworzyć program, który po zrobieniu zdjęcia dowol-

nemu produktowi nie tylko go rozpozna, ale zaproponuje również alternatywną 

możliwość zakupu tego samego lub podobnych produktów w pobliżu i w internecie. 

Ucieleśnieniem tej wizji stała się aplikacja CamFind.

Ale czy ona na prawdę działa? Gdy napędzany ciekawością z poziomu samego 

programu od niechcenia cyknąłem fotkę mojej gitary, od razu dowiedziałem się, 

że jest to „Sunburst Gitara akustyczna” i otrzymałem namiary na kupno podobne-

go produktu online. Nie wierzycie? Sprawdźcie sami. Aplikacja jest darmowa i do 

pobrania z AppStore.

Zanim jednak program 
odniósł jakikolwiek sukces, jego możliwości zostały nomen omen dostrzeżone przez 

osoby niewidome i słabo widzące. Dzięki CamFind ludzie niemogący korzystać 

z własnego wzroku zyskali możliwość rozpoznawania najróżniejszych obiektów. 

Teraz bez najmniejszego problemu i bez otwierania opakowań mogli się przeko-

nać, jakie chipsy trzymają w ręku, jaka jest zawartość słoików w lodówce czy jaką 

herbatę mają w danym pudełku.
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CamFind był jednak aplikacją kierowaną do innego klienta. Jej producent, widząc 

rosnące zainteresowanie, możliwości oraz korzyści, jakie rozpoznawanie obra-

zu przynosi osobom z dysfunkcją wzroku, postanowił stworzyć dla nich osobny 

program o nazwie TapTapSee. I jak się okazuje, zrobił to całkiem zgrabnie. Nowa 

aplikacja jest znacznie mniejsza i przyjaźniejsza. Została pozbawiona ekstradodat-

ków dla zakupoholików, a przez to korzysta się z niej znacznie szybciej i wygodniej.

Szczerze przyznam,  
że czasem TapTapSee
potrafi mnie zaskoczyć. Przed chwilą pstryknąłem fotkę komputera, na którym piszę 

ten tekst, a aplikacja oznajmiła mi: Zdjęcie 3 to MacBook Air włączony. Na począt-

ku jakość rozpoznawania zdumiewa. Z nieoficjalnych informacji, jakie posiadam, 

wiem, iż w większości za rozpoznawanie obiektów na fotografii odpowiadają algo-

rytmy stworzone przez CamFind Inc. Czasem jednak w sytuacjach, gdy nie mogą 

sobie one z czymś poradzić, zdjęcie opisuje żywy pracownik firmy.

Myślę jednak, że dla osób niewidomych i słabo widzących nie ma żadnego znacze-

nia, czy ich zdjęcia opisuje człowiek czy algorytm. Istotne jest to, że teraz, gdy chcą 

poznać np. rodzaj napoju w puszce bez jej wcześniejszego otwierania, wystarczy, 

że wezmą telefon do ręki i zrobią tej puszce zdjęcie za pomocą aplikacji TapTapSee. 

Nie muszą tworzyć indywidualnych audioetykiet czy polować na kody paskowe. 

Swoją drogą spróbujcie z zamkniętymi oczami odnaleźć kod paskowy na opakowa-

niu. Powodzenia życzę.
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Oczywiście opisane powyżej aplikacje nie są jedy-

nymi tego typu rozwiązaniami funkcjonującymi na 

rynku. W tym miejscu mógłbym wspomnieć chociaż-

by włoski program ViaOptaDaily, który jednak, 

podobnie jak inne tego typu aplikacje pozostaje dale-

ko w tyle za możliwościami i komfortem obsługi 

oferowanymi przez TapTapSee. Czy jednak chociaż-

by najlepsze algorytmy świata mogą zastąpić nam 

naturalny, ludzki wzrok? Odpowiedź brzmi: oczy-

wiście, że nie. Jeżeli jednak nieco zmienię to pytanie 

i zapytam: „Czy mobilne urządzenie może zastąpić 

nam naturalny, ludzki wzrok?”, odpowiedź na nie 

już nie jest tak oczywista i jednoznaczna. A wątpli-

wości wywołuje przede wszystkim duński program 

Be my Eyes (ang. Bądź moimi oczami). Aplikacja ta 

działa w najprostszy z możliwych sposób, łącząc 

w wideorozmowie osobę niewidomą z wolontariu-

szem, który na chwilę dzieli się swoimi oczami.

Użytkownik potrzebujący pomocy z poziomu 

programu wysyła prośbę o nawiązanie połączenia. Z kolei wolontariusz od czasu 

do czasu na ekran swojego mobilnego urządzenia otrzymuje wyskakujące powia-

domienie o potrzebie udzielenia pomocy. I jeśli wtedy ma na to czas, chęci oraz 

możliwości, odbiera połączenie i pomaga. Oczywiście cała pomoc sprowadza 

się do udzielenia głosowej informacji co się widzi na ekranie. Czasem wolonta-

riusz proszony jest przez osobę dzwoniącą o szerszą, kontekstową informację. 

Przykładowo czy ten konkretny krawat kolorem pasuje do tej konkretnej koszuli.

Aktualnie w programie zarejestrowanych jest już prawie pół miliona wolontariuszy 

z całego świata oraz nieco ponad 32 tysiące użytkowników z dysfunkcją wzroku, 

którzy od czasu do czasu zgłaszają się z prośbą o użyczenie oczu. Myślę jednak,  

że pomimo możliwości oferowanych obecnie przez Be my Eyes oraz innych, znacz-

nie bardziej zaawansowanych rozwiązań nie znajdujemy się jeszcze na tym etapie 

rozwoju technologii, w którym w razie potrzeby będzie nam ona mogła w pełni zastą-

pić naturalny, ludzki wzrok. Co oczywiście nie oznacza, że aktualnie nie możecie 

podzielić się z kimś swoimi oczami. Dołączając do polskojęzycznej grupy wolonta-

riuszy Be my Eyes, skrócicie czas oczekiwania na połączenie i zwiększycie szanse 

na znalezienie pomocy w naszym ojczystym języku.

Linki do pobrania wspomnianych aplikacji z AppStore:

CamFind

TapTapSee

ViaOptaDaily

Be my Eyes

https://appsto.re/pl/0ebHJ.i
https://appsto.re/pl/mXw1H.i
https://itunes.apple.com/pl/app/viaoptadaily/id908408072?mt=8
https://itunes.apple.com/dk/app/be-my-eyes-helping-blind-see/id905177575?mt=8
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ROZMOWA Z PROGRAMISTĄ  
— PIOTR SOCHALEWSKI
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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W cyklu staram się rozmawiać z twórcami aplikacji wydającymi samodzielnie 

własne produkcje, od czego oczywiście zdarzają się odstępstwa. Tym razem udało 

mi się przeprowadzić wywiad z programistą, który łączy pracę w prężnie działają-

cej firmie deweloperskiej z samodzielnym wydawaniem aplikacji.

Jaromir Kopp: Z zaciekawieniem wysłuchałem Twojej prelekcji na styczniowym 

Let Swift. Mówiłeś o tym, jak być „szczęśliwym programistą”. Jako ważny czyn-

nik podałeś umiejętne dozowanie „przynoszenia pracy do domu”. Czy tworzenie 

programów na własny rachunek traktujesz jako „pracę w domu” czy bardziej jako 

hobby—rozrywkę?

Piotr Sochalewski: Zdecydowanie to drugie. Staram się wyraźnie oddzielać życie zawo-

dowe od prywatnego. Gdy tworzę kod w domu, niemal zawsze jest to tylko i aż hobby 

połączone z samorozwojem.

JK: Większość swoich programów aktualizujesz dość często. Dużo czasu im poświę-

casz? Czy da się odczuć w Twoim budżecie dochód z własnych produkcji?

PS: Wszystko zależy od ilości wolnego czasu oraz weny. Bywają dni, gdy jestem 

w stanie przesiedzieć nad swoją apką 8—10 godzin, a bywają tygodnie, podczas 

których nie dotykam jej w ogóle. Jeśli zaś chodzi o przelewy, które otrzymuję od Apple, 

to głównie wystarczają na pokrycie kosztów licencji deweloperskiej. Szczęśliwie dla 

mnie to ja jestem głównym i pierwszym odbiorcą moich aplikacji. Jeśli przy okazji 

ktoś kupi lub ściągnie jedną z nich, wtedy mam dodatkowy powód do radości.

https://mojmac.pl/2017/01/17/szczesliwa-siodemka-czyli-let-swift-ios-developers-meet-up-7/
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JK: Nie znalazłem Twoich programów w Mac App Store. Czy to wynika z niestety 

coraz powszechniejszej niechęci deweloperów do MAS, czy po prostu nie progra-

mujesz na macOS?

PS: Do tej pory nie miałem okazji pracować nad żadną większą aplikacją dla 

macOS. Doceniam jednak MAS jako platformę, ale jednocześnie nie dziwię się 

deweloperem. Z drugiej strony dla przeciętnego Kowalskiego zamknięcie systemu  

na aplikacje spoza MAS byłoby pewnie najlepszym (a na pewno najbezpieczniej-

szym) rozwiązaniem.

JK: A jak inne platformy Apple i nie-Apple? Programujesz na inne systemy niż iOS?

PS: Apple TV i Watch są dla mnie niemal całkowicie obce. Kiedyś bardzo chcia-

łem nauczyć się programować na Androida, ale proces stawiania środowiska, 

instalowania Javy w kilku wersjach i konfigurowania tego wszystkiego mniej zdeter-

minowanych odstrasza. Możemy narzekać do woli na Xcode’a, ale zdecydowanie 

góruje on pod względem prostoty obsługi.

JK: Od kiedy zajmujesz się programowaniem? Czy było coś przed Apple?

PS: Zaczynałem od naprawdę prostych rzeczy w Delphi gdzieś w okolicy 2004 roku. 

W 2009 miałem nawet własny edytor plików tekstowych z kolorowaniem skład-

ni, który — przy sprzyjających wiatrach — był w stanie kompilować kod napisany 

w C++ :) W międzyczasie była fascynacja PHP i WordPressem, by w 2013 roku zacząć 

przygodę z programowaniem na urządzenia Apple — od 2015 robię to zawodowo.  

I co ciekawe, wcale nie musiałem do tego kończyć technicznego kierunku studiów.

JK: Na GitHub widzę, że wszystkie Twoje projekty są w Swift. Co Ci się najbardziej 

podoba w języku Swift, a co budzi największą niechęć? Czy programujesz też 

obecnie w innych językach?

ZDJĘCIA: 
str. 40 © Barbara  
Rogala 
str. 38, 39 © Patryk 
Pustół
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PS: Z plusów zdecydowanie składnia. Zespół tworzący Swifta śmiało korzysta z faktu, 

że język jest młody i co roku wprowadza stosunkowo spore zmiany, które sprawia-

ją, że jest on jeszcze lepszy i bardziej czytelny. Czasy budowania projektu wołają 

jednak o pomstę do nieba. Tu zdecydowanie wygrywa leciwy Objective-C, w którym 

z przymusu czasem zdarza mi się pracować.

JK: Jaki sprzęt towarzyszy Ci przy pracy, a jaki w domu? Jesteś „Apple only”,  

czy „grzeszysz” używaniem innych platform?

PS: Jeśli chodzi o komputery, telefony i tablety to — zarówno w pracy, jak i w domu 

— pozostaję wierny sprzętom z logo nadgryzionego jabłuszka. Nie pałam jednak 

nienawiścią do Windowsa — sam posiadam go na moim ukochanym Xboksie :)

JK: Na koniec, jakieś hobby pozakomputerowe?

PS: Gry wideo, muzyka, kino, piłka nożna oraz samorozwój.

JK: Dziękuję za rozmowę!

PS: Dziękuję za zaproszenie i rozmowę, a także serdecznie pozdrawiam czytelników! 

Dzięki uprzejmości Piotra już mogę zapowiedzieć konkurs, który przeprowadzimy niebawem  
na blogu Mój Mac. Nagrodami będą kody do programów, które stworzył.

Więcej informacji 

o aplikacjach, pro-

jektach publicznych 

i o samym Piotrze 

Sochalewskim znaj-

dziecie na stronie: 

sochalewski.github.io 

http://sochalewski.github.io


http://pokonajstwora.pl


43TESTY 43

AKCESORIA USB-C
REMEK RYCHLEWSKI 

http://twitter.com/rzog
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WITRYNA

CE
CH

YHub USB-C Slim i-Tec

55 zł

www.i-tec.pl

 + Bardzo przystępna cena
 + Stabilne działanie
 + Brak wodotrysków

NAZWA

CENA

OCENA

Hub USB-C Slim i-Tec
Cztery porty USB A w cenie przejściówki Apple? To chyba wszystkie informacje, 

które są potrzebne, aby zachęcić Cię do zakupu. Próżno szukać w tym hubie złącza 

zasilania czy innych portów. To nastawiona na maksymalną prostotę tania konstruk-

cja, więc wykonana jest z plastiku, lecz do jego jakości nie mam jednak zastrzeżeń. 

Bliźniaczy hub z klasycznym złączem USB A mam od kilku miesięcy, używam go 

aktywnie z Intel ComputeStick i nigdy nie sprawił mi zawodu. Wspomniana obudowa 

jest niewielka: 110 x 30 x 10 mm i waży zaledwie 37 gramów, a jedyną ekstrawa-

gancją, jaką na niej znajdziecie, jest niebieska dioda sygnalizująca podłączenie do 

komputera. Urządzenie mimo niskiej ceny działa jednak wyśmienicie. Oczywiście 

jak przystało na hub pasywny, musimy liczyć się z poborem energii podłączonych 

urządzeń. Jednak standard USB 3.1 posiada pewne jej zapasy. Hub wpiera wszystkie 

desktopowe systemy operacyjne włącznie z ChromeOS, jak również Androida 6 bez 

potrzeby instalacji dodatkowych sterowników. Jedynym mankamentem produktu 

i-Teca jest to, że wspiera jedynie prędkości 5 Gbps, ale urządzenia z pełnym USB 3.1 

Gen 2 są jeszcze na tyle rzadko spotykane, że nie stanowi to znaczącego problemu.

Jest to definitywnie akcesorium, które będę nosił zawsze przy sobie. Tak długo, jak 

długo będę natrafiał na stare urządzenia USB. A coś mi mówi, że jeszcze potrwa to 

kilka, jak nie kilkanaście lat.

http://www.i-tec.pl/index.php?t=3&v=410
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WITRYNA

CE
CH

YHub USB-C  
z zasilaniem i-Tec

127 zł

www.i-tec.pl

 + Stabilna prędkość działania
 + Złącze zasilania

 − Potrafi się zawiesić 
podczas podłączania 
zasilania

NAZWA

CENA

OCENA

Hub USB-C z zasilaniem i-Tec
Kolejny Hub i kolejna propozycja i-Teca. Tym razem mamy do czynienia z produk-

tem z nieco wyższej półki. Hub posiada aluminiową, srebrną obudowę. Jednak 

nie sprawia on niestety wrażenia przesadnie solidnej. Hub ten tak jak tańszy jego 

brat jest dość mały 78 x 39 x 8 mm i lekki — 38 g. Powinien więc bez problemu 

znaleźć miejsce w torbie z akcesoriami, którą mamy zwykle razem z komputerem.  

Na jego obudowie znajdują się 3 złącza USB-A wspierające USB 3.1 Gen 1 czyli 5 Gbps.  

Po podpięciu szybkiego dysku twardego osiągałem stabilne prędkości około  

430 MB/s zarówno dla odczytu jak i zapisu. Jeśli chcielibyśmy używać go z 12˝ 

MacBookiem, ideałem byłoby, dodanie jeszcze jednego złącza USB-C aby móc podłą-

czyć przynajmniej jedno urządzenie w nowym standardzie. Tak jak inne produkty 

i-Tec Hub posiada wsparcie dla wszyskich popularnych systemów operacyjnych.  

Po podłączeniu zasilania Hub jest w stanie przenieść do komputera 60 W energii.  

Jest to więc o 5 W więcej niż oferują konkurencyjne rozwiązania. Podłączanie i odłącza-

nie zasilania tak jak u większości konkurencji powoduje niestety wypięcie na chwilę 

urządzeń USB. Czasem nawet zawieszają działanie całego Huba. Należy wówczas 

odłączyć go od wszystkiego i podłączyć na nowo. Najbezpieczniej jest wpinać kompu-

ter jako ostatni. Hub i-Teca ma być w zamyśle producenta przenośny, gdy jesteśmy 

w drodze nie zawsze możemy w 100% zapanować nad zasilaniem.

http://www.i-tec.pl/index.php?t=3&v=393
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WITRYNA
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CH

YHub USB-C z kartą 
sieciową Unitek Y-9106

239 zł

www.unitek-products.com

 + Solidna obudowa
 + Szybki i stabilny interfejs sieciowy

 − Problemy z szybszymi 
dyskami

 − Mała prędkość 
ładowania

NAZWA

CENA

OCENA

Hub USB-C  
z kartą sieciową Unitek Y-9106
Osoby, które nie potrzebują podłączać dodatkowego monitora przy biurku, a mimo 

to chcą mieć możliwość podłączenia się do sieci przewodowej, powinny rozważyć 

zakup tego huba. Poza portem Ethernet posiada on dwa złącza USB A o prędkości do 

5 Gbps i złącze USB-C służące do ładowania. Podobnie jak stacje dokujące na USB-C 

port ładowania przenosi 55 W energii. Jest to więc doskonałe rozwiązanie, dzięki 

któremu podłączając jeden kabelek, mamy od razu dostęp do zasilania, sieci Ethernet 

i dwóch urządzeń z tradycyjnym portem USB niezależnie od wersji protokołu USB. 

Niestety nie polecam podłączania pamięci masowych do tych portów. Praca z nimi 

spowalnia transmisję sieciową. Podłączenie przez hub zasilania również powo-

dowało u mnie problemy ze stabilnością przy kopiowaniu dużych ilości danych. 

Wygląda na to, że porty przeznaczone są bardziej do użytku z drukarkami, skane-

rami i klawiaturami niż z szybkimi pamięciami masowymi. Sugeruje to również 

nominalna prędkość zgodna tylko z USB 3.1 Gen 1. Hub wykonany jest z aluminium 

o kolorze srebrnym, na obudowie posiada 3 diody informujące kolejno o podłą-

czeniu do komputera, zasilaniu i pracy sieci przewodowej. Urządzenie jest w pełni 

zgodne ze standardem IEEE 802.3 i wspiera popularne prędkości 10/100/1000 Mbps 

dla przesyłanych danych. Warto również zaznaczyć, że nie potrzebuje dodatkowych 

sterowników i jest automatycznie rozpoznawane przez system operacyjny macOS.

http://www.unitek-products.com/en/product_detail.php?id=498
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Sandberg

137 zł

www.sandberg.it

 − Problemy z zasilaniem
 − Słaba wydajność
 − Potrafi zawiesić 
komputer

NAZWA

CENA

OCENA

Hub USB-C z zasilaniem Sandberg
Hub USB-C produkcji Sandberga prezentuje się bardzo solidnie. Wykonany jest 

z aluminium, ale w przeciwieństwie do i-Teca mamy do czynienia z dużo większą 

i wyglądającą na niemal pancerną obudowę. Na obudowie swoje miejsce znalazły 

również trzy złącza USB A o prędkości 5 Gbps i złącze zasilania USB-C. Jednak w moim 

przypadku nie działało ono z MacBokiem Pro, więc nie jestem w stanie podać, jakie 

zasilanie jest w stanie przenieść do komputera. Co dziwne, w systemie po podpięciu 

Sandberga poza HUB-em USB 3.0 pojawia się hub USB 2.0. Praca z dyskiem twardym 

jest makabrycznie niestabilna. Prędkości zapisu i odczytu szaleją do tego stopnia,  

że urządzenie potrafi zostać odłączone przez system. Co gorsza, podczas podpinania 

do niego zasilania i różnych akcesoriów hub zawiesił cały system. Tutaj należą się 

głównie gorzkie słowa skierowane w stronę Apple. Minęły już raczej czasy świetno-

ści Windows Me, który potrafił zawiesić się podczas prezentacji prowadzonej przez 

Billa Gatesa. Podłączenie więc jakiegokolwiek akcesorium do USB nie powinno 

destabilizować pracy systemu. Rozumiem, że poza USB 3.1 złącze w MacBooku Pro 

posiada Thunderbolt 3.0, czyli nic innego jak linie PCI Express wyprowadzone na 

obudowę komputera. Nie zmienia to jednak faktu, że oczekuję stabilności systemu 

niezależnie od tego, co i kiedy podłączam. 

https://sandberg.it/en-gb/product/USB-C-to-3-x-USB-3.0-Converter
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i-Tec

69 zł

www.i-tec.pl

 + Mała
 + Wygodna
 + Szybka

NAZWA

CENA

OCENA

Karta sieciowa USB-C i-Tec
Gniazdo sieci Ethernet pożegnaliśmy już w 2012, jednak wówczas Apple oferowa-

ło kartę sieciową podłączaną do złącza Thunderbolt. Do nowej linii komputerów 

MacBook Pro producent oferuje jedynie przejściówkę produkcji Belkina z USB-C na 

Gigabit Ethernet w cenie 109 zł. Niestety ciągle nie jest ona dostępna. Producenci 

akcesoriów ochoczo postanowili wykorzystać tworzącą się niszę i oferują szereg 

podobnych urządzeń. Jednym z nich jest produkt firmy i-Tec. Jak łatwo się domyślić, 

kartę sieciową podpinamy do portu USB-C. Wspiera ona standard USB 3.1 Gen 1, czyli 

jej prędkość ograniczona jest do 5 Gbps, co i tak jest pięciokrotnie wyższe niż maksy-

malna przepustowość sieci Ethernet, do której się podłączamy. Karta mierzy sobie  

66 x 20 x 15 mm i waży jedynie 19 g. Jej obudowa jest z czarnego błyszczącego 

plastiku, który jest bardzo podatny na zarysowania. Jest jednak solidnie wykonana.  

Do pracy nie wymaga oczywiście dodatkowego źródła zasilania, a do pracy z syste-

mem macOS Sierra karta nie wymaga dodatkowych sterowników. Jak podaje 

producent, działa również z systemami Windows od 7 wzwyż, Linuxem, a także 

niektórymi wersjami Androida. Ponadto obsługuje Wake-on-LAN, Jumbo frames 

do 9 kilobajtów, detekcję kabla krosowanego MDI / MDIX, protokół IEEE 802.3az 

(Energy Efficient Ethernet) oraz IPv4/IPv6 pakiet Checksum Offload Engine (COE) 

co ma powodować zmniejszenie obciążenia procesora.

http://www.i-tec.pl/?t=3&v=408
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YPrzewód ze złącza USB-C 
na Lightning (1 m)

99 zł 

www.apple.com

 + Pozwala na szybsze ładowanie  
iPad Pro 12,9''

 + Pozwala na użycie jednej ładowarki
 + Solidnie wykonany

 − Stosunkowo drogiNAZWA

CENA

OCENA

Przewód ze złącza USB-C  
na Lightning (1 m) Apple
Kabel można opisać właściwie jednym zdaniem. Jest to ten przewód, którego Apple 

zapomniało dodać do pudełka z iPhone’em 7. Nie przekonuje mnie to, że większość 

posiadaczy iPhone’ów korzysta z Windows. Jeśli produkowane przez firmę kompu-

tery przenośne nie posiadają starego złącza, to przewód taki powinien być dołączony 

w pudełku, a nie stanowić akcesorium dodatkowe. Zastosowany przewód jest nieco 

grubszy niż te znane ze zwykłych kabli Lightning. Nieco większa jest również wtyczka. 

Obydwie są takie same jak użyte w kablach Lightning z VGA czy HDMI. Spowodowane 

jest to tym, że kablem może płynąć większe natężenie prądu. Przyda się to, gdy kabel-

ka użyjemy do ładowania iPad Pro 12,9˝ przy pomocy ładowarki od MacBooka czy 

MacBooka Pro. Kabelek oferowany jest w dwóch długościach 2 i 1 m. Szkoda, że w tym 

wypadku Apple nie zdecydowało się również na wersję 0,5 m. Czy zatem warto go 

kupić? Jeśli posiadasz również iPada Pro 12˝, to zdecydowanie tak. Jeśli zależy Ci, aby 

w podróży mieć jedną ładowarkę — również. Obecnie telefon tak rzadko podłącza-

my do komputera, że w innym wypadku możemy posłużyć się przejściówką. Jeśli 

jesteście posiadaczami MacBooka Pro to nie musicie się martwić że naraz ładujecie 

tylko jedno urządzenie. Na noc możecie podłączyć komputer do ładowarki, a iPada  

i iPhone do komputera. W ten sposób wystarczy Wam jedna ładowarka w podróży.

http://www.apple.com/pl/shop/product/MK0X2ZM/A/przew%C3%B3d-ze-z%C5%82%C4%85cza-usb-c-na-lightning-1-m
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Thunderbolt 3 (0,5 m)

89 zł

www.apple.com

 + Zgodny z USB 3.1 Gen 2  − Ograniczenie do 60 WNAZWA

CENA

OCENA

Przewód Belkin Thunderbolt 3 (0,5 m)
Złącza USB-C z MacBookach Pro z 2016 roku mogą przesyłać dane w kilku protokołach: 

Thunderbolt 3 (przepustowość maksymalna 40 Mbps), USB 3.1 Gen 2 (maksymal-

nie 10 Mbps) i DisplayPort (rozdzielczość do 5K). Aby korzystać z tego pierwszego, 

należy zaopatrzyć się w specjalny aktywny przewód. Jedynym aktualnie dostępnym 

na naszym runku jest produkt firmy Belkin. Apple tym razem nie zdecydował się 

produkować takowego. Przewód Belkina występuje w dwóch długościach: 0,5 i 2 m. 

Poza protokołem Thunderbolt 3 wspiera on również pełne USB 3.1. Wydawałoby się, 

że będzie to jedyny kabel potrzebny do komputera, jeśli chcemy korzystać z nowych 

urządzeń. Niestety dla posiadaczy Macbooka Pro 15˝używanie tego przewodu do 

podłączania zasilania wiąże się z ograniczeniem mocy przesyłanego prądu do 60 W.

Przewód jest bardzo starannie wykonany i prezentuje się elegancko. Belkin zdecy-

dował się na czarny kolor, odcina się więc od stylistyki przewodów produkowanych 

przez Apple.

Podczas prób transmisji z wykorzystaniem obu protokołów zachowywał się bardzo 

stabilnie. Nie mamy jeszcze dostępnych urządzeń, które są w stanie wykorzystać 

całe pasmo Thunderbolt 3, zatem nie można mieć pewności, czy będzie sprawował 

się tak samo dobrze przy pełnym obciążeniu. Ale znając dbałość o szczegóły, jaką 

zazwyczaj odznacza się Belkin, jestem o to spokojny.

http://www.apple.com/pl/shop/product/HKK12ZM/A/przewód-belkin-thunderbolt-3-05-m
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YWieloportowa przejściówka 
z USB-C na cyfrowe AV

249 zł

www.apple.com

 + Poręczna
 + Cena obniżona o 100 zł

 − Niestabilna i niska 
prędkość USB A

 − Wysoka cena poza 
promocją

NAZWA

CENA

OCENA

Wieloportowa przejściówka  
z USB-C na cyfrowe AV Apple
Wieloportowa przejściówka z USB-C na cyfrowe AV produkcji Apple pozwala na 

podłączenie do MacBooka 12˝i nowych MacBooków Pro monitora, TV lub projekto-

ra przez złącze HDMI. Apple podaje, że wspierane są maksymalne rozdzielczości 

1920/1080 przy częstotliwości 60 Hz lub 3840/2160 przy 30 Hz. Posiada ona również 

port USB-C, do którego można podłączyć zasilanie. Wiąże się to jednak z ograni-

czeniem przesyłanej mocy do 55 W. Na obudowie swoje miejsce znalazł również 

standardowy port USB A. Umożliwia on podłączenie do komputera innych pery-

feriów. Jest z nim jednak spory kłopot. Mimo że port jest zgodny ze standardem 

USB 3.1 Gen 1, czyli w teorii powinien powalać na przesyłanie około 480 MB/s to po 

podłączeniu do nowego MacBook Pro 15˝prędkość zapisu wynosi bardzo niestabil-

ne 178 MB/s, a odczytu stabilne 380 MB/s. Ten sam zestaw dysk i przejściówka AV 

podłączona do MacBooka z Retiną 2016 osiąga stabilne 375 MB/s odczytu i 415 MB/s 

zapisu. Wszystkie testy zostały przeprowadzone na konsumenckiej wersji macOS 

Sierra 10.12.2 z wykorzystaniem kilku różnych przewodów podłączeniowych, aby 

wyeliminować błędy pomiarów. Częste spadki transmisji przy podłączeniu do szyb-

szego komputera sugerują błędy przesyłu danych. Pojawiają się one nawet wówczas 

gdy nie podłączamy dodatkowego monitora. Szczęśliwie MacBooki Pro posiadają 

dodatkowe porty. Mam też nadzieję, że problem zostanie rozwiązany w kolejnych 

uaktualnieniach systemu i przejściówki.

http://www.apple.com/pl/shop/product/MJ1K2ZM/A/wieloportowa-przejściówka-z-usb-c-na-cyfrowe-av
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z USB-C na VGA

249 zł

www.apple.com

 + Poręczna
 + Cena obniżona o 100 zł

 − Niestabilna i niska 
prędkość USB A

 − Wysoka cena poza 
promocją

NAZWA
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Wieloportowa przejściówka  
z USB-C na VGA Apple
Bliźniacza, choć stanowczo grubsza od przejściówki AV konstrukcja Apple. Posiada 

niestety te same wady. Znów prędkość zapisu jest bardzo niestabilna przy podłą-

czeniu do nowego MacBooka Pro 15˝i wynosi 140 MB/s. Zapis jest stabilny, ale nie 

oszołamia prędkością 380 MB/s. MacBook 12˝z 2016 zachowuje się również podobnie, 

osiągając odpowiednio 372 MB/s dla zapisu i 410 MB/s przy odczycie. Port USB-C tak 

jak w przypadku przejściówki do HDMI pozwala na ładowanie komputera prądem 

o maksymalnej mocy 55 W. Główną funkcją przejściówki jest jednak przesyłanie 

obrazu i z tego zadania wywiązuje się wyśmienicie. Przejściówka wspiera maksy-

malną dostępną przez analogowy port wideo rozdzielczość, czyli 1080p. Obraz jest 

ostry, pozbawiony duchów i artefaktów, które często są bolączką analogowej trans-

misji. Oczywiście jakość w równej mierze zależy od samej przejściówki, jak i od 

użytych przewodów podłączeniowych i projektora. Port VGA jest z nami od 1987 

i mimo że ma już następców w postaci DVI, HDMI i Display Port, dalej jest często 

spotykany, szczególnie salach wykładowych przy projektorach obrazu. Jeśli więc 

mamy poprowadzić prezentację w nieznanym miejscu, musimy zaopatrzyć się 

w obie przejściówki, aby mieć pewność że uda nam się podłączyć komputer do 

rzutnika. Przejściówki VGA i HDMI produkcji Apple mają też jedną nie spotykaną 

w innych urządzeniach zaletę. Odłączenie i podłączenie zasilania nie resetuje szyny 

i nie odłącza na moment podpiętych urządzeń USB.

http://www.apple.com/pl/shop/product/MJ1L2ZM/A/wieloportowa-przejściówka-z-usb-c-na-vga
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na USB

49 zł

www.apple.com

 + Klasyczna stylistyka przejściówek Apple
 + Dobra jakość wykonania
 + Wspiera USB 3.1 Gen 2

 − Istnieją znacznie 
tańsze alternatywyNAZWA

CENA

OCENA

Przejściówka z USB-C na USB Apple
Apple nie zdecydowało się na montaż klasycznych złącz USB czy USB 3.0, znanych 

jako Typ A, w swoich nowych laptopach. Spowodowało to, że zdecydowana więk-

szość akcesoriów, które zwykliśmy podłączać do naszych komputerów, zwyczajnie 

do nich nie pasuje. USB-C powoli staje się standardem, ale klasyczne złącza będą 

nam towarzyszyć jeszcze przez długi czas. Przejściówka Apple utrzymana jest 

w znanej wcześniej stylistyce. Jest wygodna, ale dość duża. Na rynku łatwo można 

znaleźć podobne, kosztujące kilkanaście złotych. Ale są one najczęściej pozbawio-

ne kabelka, a z racji tego, że złącza USB-C w nowych MacBookach umieszczone są 

blisko siebie, stają się niepraktyczne. Dla osób, które potrzebują więcej portów USB 

A, lepszym pomysłem może natomiast okazać się zakup huba USB. Za 4-portowy 

pasywny hub zapłacimy około 50 zł, a za 3-portową wersję umożliwiającą dodatko-

we zasilanie przez gniazdo USB-C przyjdzie nam zapłacić około 120 zł. Czy warto 

jednak kupić przejściówkę Apple? Myślę, że tak, ale pod warunkiem, że nie decydu-

jemy się na oryginalne kable umożliwiające podłączenie zewnętrznych monitorów, 

które również oferują klasyczne złącze USB. 

http://www.apple.com/pl/shop/product/MJ1M2ZM/A/przej%C5%9Bci%C3%B3wka-z-usb-c-na-usb
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Thunderbolt 3 (USB-C) na T2

149 zł

www.apple.com

 + Przydatna dla posiadaczy starszych 
peryferiów

 − Zaskakująco wolna 
przy Target Disk ModeNAZWA

CENA

OCENA

Przejściówka z Thunderbolt 3  
(USB-C) na Thunderbolt 2 Apple
Jeśli jesteś już od dłuższego czasu profesjonalnym użytkownikiem produktów 

Apple, bardzo prawdopodobnie, że zebrałeś w swoich zasobach urządzenia zgod-

ne z Thunderbolt 2. Nie ma najmniejszego sensu pozbywanie się ich. Ich prędkość 

i niezawodność ciągle będą górowały nad tym, co oferuje protokół USB. Nawet 

w najnowszej odsłonie 3.1 Gen 2. Dodatkowo jeśli chcielibyśmy szybko przenieść 

dane ze starego komputera, który posiada złącze Thunderbolt 2, możemy uruchomić 

stary komputer w trybie Target Disk Mode (przytrzymując klawisz T przy starcie 

systemu). Choć podczas moich testów prędkości, jakie osiągałem, mocno odbiegały 

od spodziewanej „fabrycznej” wydajności. Nowe złącze zgodne z USB- C, na które 

zdecydowali się twórcy protokołu, uprościło znacznie mechaniczną konstrukcję 

komputerów. Jednak Thunderbolt wcześniej korzystał ze włącza mini DisplayPort, 

więc do podłączenia potrzebuje stosownej przejściówki, którą oferuje Apple. Również 

jeśli mamy jakieś starsze urządzenia peryferyjne zgodne ze standardem FireWire, 

np. kamerę czy dyski twarde, użycie tandemu przejściówek z Thunderbolt 3 na 2 

i potem z Thunderbolt 2 na FireWire 800 jest jedyną znaną mi metodą na podłącze-

nie ich do laptopów z serii MacBook Pro z 2016. Kupujący muszą jednak pamiętać, 

że komputery MacBook 12˝z 2015 i 2016 nie posiadają w gnieździe USB-C złącza 

Thunderbolt i ta przejściówka nie będzie z nimi działać.

http://www.apple.com/pl/shop/product/MMEL2ZM/A/przej%C5%9Bci%C3%B3wka-z-portu-thunderbolt-3-usb-c-na-thunderbolt-2
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USB 3.0 USB-C Y-3708

399 zł

www.unitek-products.com

 + Dużo portów  − Nie pasuje do laptopów 
większych niż 12˝NAZWA

CENA

OCENA

Uniwersalna Stacja Dokująca USB 
3.0 USB-C Unitek Y-3708
Stacja dokująca Unitek Y-3708 mieści w sobie wszystkie porty, do których przy-

zwyczailiśmy się ostatnie przez lata. Posiada: 2 porty USB 3.0, złącze HDMI, port 

Ethernet, gniazdo na karty SD i dwa porty USB-C, z czego jeden służy do podłączenia 

zasilania, a drugi pozwala na przyłączenie innych peryferiów. Stacja posiada również 

możliwość podłączenia dodatkowego zasilacza dla portów USB. Producent dostar-

cza w zestawie zasilacz o mocy 5 V i 2 A. Wszystkie złącza USB pracują z prędkością 

5 Gbps, a ich prędkość spada nieznacznie podczas korzystania z zasobów siecio-

wych przez złącze Ethernet. W moich testach zarówno odczyt, jak i zapis wahały się 

w okolicy 420 MB/s. Wbudowana karta sieciowa jest automatycznie rozpoznawana 

przez system macOS Sierra i pracuje z maksymalną prędkością 1 Gbps. Gniazdo 

SD obsługuje karty zgodne z SD 4.0. Złącze HDMI jest zgodne natomiast z wersją  

1.4 specyfikacji i choć producent chwali się możliwością obsługi 4K, jeśli w ogóle 

będzie możliwa, to tylko przy 30 Hz. Podłączenie zasilania przez stację powoduje 

tradycyjnie ograniczenie przesyłanej energii do 55 W.

Zarówno przystępna cena, jak i duża ilość złączy sugerują, że jest to odpowied-

nie urządzenie dla nowego MacBooka Pro. Producent przewidział jednak stację 

dokującą jako podstawkę, na którą stawiamy tył laptopa. Niestety pasuje ona tylko 

do MacBooka 12˝i komputerów o podobnej wielkości. Nie da się więc komfortowo 

korzystać z niej, używając 15-calowej maszyny.

    Kliknij i kup      

-10%  z kodemUnitekwiSpot
do końca lutego

http://www.unitek-products.com/en/product_detail.php?id=475
http://ispot.pl/doki-i-uchwyty/unitek-y-3708-usb-c-hub-multiportowy,id-79696?utm_source=MMM&utm_medium=MMM
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USB-C Travel

205 zł

www.i-tec.pl

 + Przystępna cena
 + Stabilne działanie
 + Duża ilość portów

 − Nietypowa karta 
sieciowaNAZWA

CENA

OCENA

Stacja Dokująca i-tec USB C Travel
Podróżna stacja dokująca zawiera niemal wszystkie niezbędne na co dzień złącza: 

złącze USB-C 3.1 do podłączenia do notebooka, port USB-C 3.1 (gen. 1) o wydajności 

5 Gbps, 2x port USB-A 3.0 o wydajności 5 Gbps, port USB-C Power Delivery (max. 

60 W), gigabitowy port RJ-45, HDMI, max. 1920 x 1080 / 60 Hz. Jest stosunkowo 

mała: mierzy 133 x 56 x 15 mm i waży jedynie 83 g. Wykonana jest z czarnego błysz-

czącego plastiku. Umożliwia podłączenie zewnętrznego zasilacza. Niestety, jego 

podłączenie i odłączenie odłącza na moment urządzenia USB, dlatego wymaga 

ostrożności. Za port sieciowy odpowiada układ Axis AX88179. Jednak macOS Sierra 

10.12.2 nie zawiera sterowników dla tego układu. Próżno też szukać ich na stronie iTec.  

Na szczęście dostępne są na stronie Axis. Podłączenie monitora przez port HDMI nie 

nastręcza żadnych kłopotów. Podłączony do ładowarki 87 W spowoduje ogranicze-

nie przesyłanej energii do MacBooka do 60 W. Wszystkie porty USB oferują wysoką 

i stabilną prędkość transmisji. Jedyne spadki mogą pojawić się podczas przesy-

łania dużej ilości danych przez Ethernet. Stacja dokująca i-Tec jest kompletnym 

i niedrogim rozwiązaniem problemu brakujących portów w nowych kompute-

rach Apple. Jedynym mankamentem jest brak sterowników do karty sieciowej  

w systemie macOS.

http://www.i-tec.pl/?t=3&v=409
http://www.asix.com.tw/download.php?sub=driverdetail&PItemID=131
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do ładownia (2m)

99 zł

www.apple.com

 + Ładuje z pełną mocą.
 + Jakość wykonania w standardzie Apple

 − Wspiera jedynie  
USB 2.0!

 − Tylko jedna  
długość przewodu

NAZWA

CENA

OCENA

Przewód USB-C  
do ładowania (2m) Apple
Najbardziej chyba kuriozalny produkt w ofercie Apple. Jest to jedyny kabel USB C, 

jaki udało mi się znaleźć, który potrafi ładować MacBooka Pro 15˝ 2016 z pełną mocą 

87 W. Wszystkie inne kable, na jakie trafiłem na naszym rynku, ograniczają prędkość 

ładowania do 60 W. Niestety Apple nie zdecydowało się zaprezentować innych jego 

długości. Co wydaje się dziwne, bo kable Lightning możemy kupić w długościach 

2, 1 i 0,5 m. Czy zatem w zamyśle Apple jest to kabel jedynie do ładowania? Wydaje 

się, że tak, ponieważ nie wspiera on Thunderbolt 3, a co gorsza nawet USB 3.0. Tak, 

jeśli ten kabel zostanie użyty do podłączenia pamięci masowej, ograniczy jej pręd-

kość do archaicznego USB 2.0. Po przeszło 8 latach od powstania USB 3.0 cofamy 

się do roku 2000 i prędkości 480 Mbps. Informacja ta niestety trafiła do materiałów 

marketingowych Apple. Może to wprowadzać w błąd nas, konsumentów. To, że kupi-

liśmy kabel, który pasuje do gniazda, nie oznacza niestety, że będzie się nadawał do 

normalnej pracy. Obiecana uniwersalność złącza USB-C stoi pod dużym znakiem 

zapytania, jeśli przewody nie będą właściwie oznaczane. Na dziś potrzebujemy 

trzech różnych kabli z identycznymi złączami do różnych zastosowań. Thunderbolt 

3 do urządzeń w tym standardzie. USB-C 10 do szybkich urządzeń w standardzie 

USB 3.1 Gen 2 i przewodu Apple do ładowania. Taka sytuacja jest daleka od obecnej 

unifikacji i uproszczenia.

http://www.apple.com/pl/shop/product/MLL82ZM/A/przew%C3%B3d-usb-c-do-%C5%82adowania-2-m
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USB-C 29 W, 61 W i 87W

249 zł, 349 zł, 399 zł

www.apple.com

 + Dostępne kilka wersji  − KosztownyNAZWA

CENA

OCENA

Zasilacz Apple USB-C  
o mocy 29 W, 61 W i 87 W
Apple przez lata przyzwyczaiło nas do kosztownych zasilaczy. Niezależnie od 

wybranego modelu zasilacze MagSafe kosztowały 399 zł. Uległo to zmianie wraz 

z wprowadzeniem zasilania przez złącze USB-C. Najmniejszy o mocy 29 W prze-

znaczony dla MacBooka 12˝i dużego iPada Pro kosztuje obecnie 249 zł, większy dla 

MacBooka Pro 13˝o mocy 61 W — 349 zł, a najmocniejszy 87-watowy dla MacBooka 

Pro 15˝to wydatek 399 zł. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że mniejsze zasi-

lacze potaniały. Jednak obecnie zasilacz to sama kostka podłączona do kontaktu. 

W zestawie nie znajdziemy kabla do ładowania i dołączanego dawniej przedłużacza 

do zasilania. Stosowne przewody musimy więc zależnie od potrzeb nabyć osobno. 

Którykolwiek zasilacz wybierzemy, będzie on działał z każdym modelem kompu-

tera, a po użyciu odpowiedniego przewodu również z iPadem i iPhone’em. Należy 

jednak pamiętać, że w momencie pracy komputera ilość pobieranej energii może 

być wyższa, niż zapewnia to sam zasilacz i mimo podłączenia do prądu będzie nam 

ubywało baterii. Warto więc zaopatrzyć się w model przeznaczony dla konkretne-

go komputera. Wygląd samych zasilaczy nie uległ większym zmianom. Brakuje 

im jedynie odginanych uszek, na których niegdyś można było elegancko zawiązać 

przewód ładujący. W samej pracy zasilacza nie można znaleźć żadnych minusów, 

nie grzeje się, nie hałasuje, działa w 100% tak jak powinien, niezauważalnie. 

http://www.apple.com/pl/shop/product/MNF82Z/A/zasilacz-apple-usb-c-o-mocy-87-w
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do zasilacza Apple

99 zł

www.apple.com

 − Cena!!!NAZWA

CENA

OCENA

Przedłużacz do zasilacza Apple
Jak podaje Apple na swojej stronie, przedłużacz zwiększa zasięg oryginalnego zasi-

lacza Apple. Można go używać w połączeniu z zasilaczami MagSafe i MagSafe 2 

oraz zasilaczami USB o mocy 10 i 12, a także USB-C o mocy 29, 61 lub 87 W. Jest to 

bezsprzecznie najpiękniejszy twór, który powstał w wyniku pracy rąk Jonathana Ive’a. 

Splot we wnętrzach włókien wykonały zapewne dziewice podczas pełni księżyca 

ze 120-procentowego stopu wyselekcjonowanej miedzi z dodatkiem łez jednorożca. 

Tylko taka kompozycja materiałów pozwala bowiem na wybranie jedynie warto-

ściowych elektronów, aby te mogły podążyć do zasilacza. Apple wspięło na wyżyny, 

tworząc zarówno dzieło sztuki, jak i precyzyjnej funkcjonalności. Symbol statu-

su, na jaki pozwolić sobie będą mogli zwolennicy marki. Przepraszam. Musiałem. 

Kabel do prądu, który znajdował się ongiś w pudełku z każdym dodatkowym zasila-

czem MagSafe i każdym MacBookiem teraz jest akcesorium dodatkowym i kosztuje  

¼ ceny samego zasilacza? Tak, jest to zbędne akcesorium. Ale jest bardzo wygod-

ne, a co gorsza Apple przyzwyczaiło klientów, że zawsze było w pudełku. Ustalanie 

teraz jego ceny na takim poziomie wskazuje, że ktoś lub wiele osób w tej firmie 

straciło jakikolwiek kontakt z rzeczywistością. W tym przewodzie nie ma żadnego 

magicznego sosu. 

Powinien on kosztować maksymalnie połowę tego, co przejściówka ze złącza Lightning 

na gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, a nie 2 razy tyle.

http://www.apple.com/pl/shop/product/MK122Z/A/przedłużacz-do-zasilacza
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1219 zł (480 GB)

www.sandisk.com

 + Bardzo szybki
 + Kabel USB-C w komplecie

 − Duży
 − Raczej dość kosztowny
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Przenośny dysk twardy  
SSD Sandisk Extreme 900
Sandisk znany jest z  produkcji bardzo szybkich pamięci flash i  dysków SSD. 

Szczególnie produkty z serii Extreme zazwyczaj plasują się na pierwszych pozy-

cjach w rankingach prędkości. Nie inaczej jest i tym razem. Dyski z serii Extreme 

900 są — o ile wiem — jedynymi dostępnymi na naszym rynku, które obsługują USB 

3.1 Gen. 2. Oferują więc teoretyczną prędkość do 10 GB/s. Sam napęd jest stosunkowo 

duży, wymiarami i wagą przypomina klasyczny obrotowy dysk twardy umieszczo-

ny w zewnętrznej obudowie. Sama obudowa wykonana jest głównie z aluminium, 

sprawia wrażenie solidnej, a mimo to jest całkiem estetyczna. Dysk wyposażony jest 

oczywiście w złącze USB-C. Producent zadbał, aby w komplecie znalazły się prze-

wody do klasycznego USB A i dostępnego w nowych MacBookach USB-C. Dostępne 

są 3 pojemności: 480 GB, 960 GB i 1,92 TB. Według informacji na stronie producenta 

nie powinny one różnić się wydajnością i oferować zapis i odczyt w prędkości 850 

MB/s. Ja zdecydowałem się wybrać na swoje potrzeby największy z dostępnych. 

Podczas testów osiągał on zapis prędkości 404 MB/s i odczyt na poziomie 856 MB/s. 

W przeciwieństwie do innych producentów średni zapis utrzymuje się na stałym 

średnim poziomie przy większym obciążeniu. Choć tylko chwilowo prędkość zapi-

su osiąga wartości deklarowane przez Sandiska, to i tak jest to bardzo szybki dysk 

i powinien zadowolić nawet najbardziej wymagających profesjonalistów, nie mówiąc 

o pasjonatach. 

http://www.sandisk.com/home/ssd/extreme-900-ssd
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562 zł (1 TB)

www.lacie.com

 + Piękny wygląd
 + Dobra prędkość działania

 − Wewnątrz napęd 
Seagate, którego repu-
tacja ostatnio jest nieco 
nadszarpnięta

NAZWA

CENA

OCENA

Przenośny dysk twardy HDD 2.5" 
Lacie Porsche Design
Jeśli myślimy o sprzęcie, w odniesieniu do którego liczą się nie tylko parametry, lecz 

także wygląd, zwykle obok komputerów Apple pojawia się firma LaCie ze swoją linią 

produktów sygnowanych marką Porsche. Nie inaczej jest i tym razem. Seria 2,5-calo-

wych dysków przenośnych LaCie zdobyła bowiem prestiżową nagrodę Red Dot 

Award w 2016 roku. Linia składa się z 3 modeli, jeśli chodzi o pojemność. Dostępne 

są dyski 1-, 2- i 4-terabajtowe. Dodatkowo decydując się na wersję 2 TB, możemy 

poza srebrnym dostępnym dla innych pojemności kolorem wybrać złotą lub różo-

wo-złotą obudowę. Dyski 1 i 2 TB mierzą 84 × 128 × 10 mm i ważą 193 gramów. Wersja 

4 TB jest jednak dwukrotnie grubsza i waży 315 gramów. Wszystkie, jak przystało na 

nowoczesne konstrukcje, komunikują się ze światem zewnętrznym przy pomocy 

złącza USB-C. W tym przypadku producent również nie zapomniał o umieszczeniu 

obu niezbędnych przewodów w komplecie. Do swoich testów wybrałem wersję 4 TB. 

Prędkość odczytu i zapisu jest na bardzo przyzwoitym poziomie jak na tradycyjny 

dysk twardy i wynosi około 125 MB/s. Spadki wydajności pojawiają się, co typo-

we w przypadku nośników tradycyjnych, dopiero w momencie kiedy zapisujemy 

i odczytujemy z niego dużo małych plików. Ale biorąc pod uwagę jego pojemność, 

doskonale sprawdzi się jako magazyn dla filmów czy innych plików większej obję-

tości. Jeśli potrzebujesz więc przenośnego magazynu na duże ilości danych i zależy 

Ci na wyglądzie, możesz śmiało decydować się na propozycję z logiem LaCie.

http://www.lacie.com/gb/en/personal/porsche-design/porsche-design-mobile-drive/
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259 zł

www.unitek-products.com

 + Dobra wydajność
 + Dość tani

 − Brak kabla USB-C  
w komplecieNAZWA

CENA

OCENA

Obudowa na dyski 2.5" USB3.1 Type-C 
do SATA6G z RAID 0 Unitek Y-3364
Jeśli masz w sobie smykałkę majsterkowicza czy eksperymentatora, zwykle nie decy-

dujesz się na gotowe rozwiązania. Takim też jest ta i kolejne opisane dalej obudowy 

USB-C Produkcji Uniteka. Obudowa Y-3364 pozwala spiąć ze sobą dwa dyski o maksy-

malnej wysokości 12 mm zgodne ze złączem SATA gen. 6 w jeden napęd zewnętrzny. 

Aby uzyskać wyższą prędkość, dane zapisywane są na przemian na oba wewnętrzne 

nośniki. Co za tym idzie, awaria jednego z nich powoduje utratę wszystkich danych. 

Dalego tego też jest to konstrukcja, dla której priorytetem jest prędkość a nie bezpie-

czeństwo danych. Obudowa wyposażona jest w złącze USB-C do transmisji danych 

oraz, co zaskakujące, w port microUSB pozwalający na podłączenie dodatkowego 

zasilania. Nie jest on szczęśliwie potrzebny, jeśli korzystamy z MacBooków, gdyż te 

zapewniają dostateczną ilość prądu w porcie USB-C. W komplecie znajdziemy poza 

obudową stojak, niezbędne śrubki, a nawet sam śrubokręt. Jest tam również kabel 

USB-C do USB A. Niestety zabrakło kabla 2x USB-C. Ale przejdźmy do wydajności.  

Po umieszczeniu wewnątrz dwóch SDD z Samsung Evo 850 średni zapis wynosił 

666 MB/s, a w szczytowych momentach potrafił osiągnąć aż 860 MB/s. Prędkość 

odczytu jest również imponująca: średnio 864 MB/s, a wartości maksymalne to de 

facto fizyczna prędkość USB 3.1 Gen 2, czyli 915 MB/s. Standardowy dysk twardy 

osiągał natomiast odpowiednio 109 MB/s i 134 MB/s dla zapisu i odczytu.

http://www.unitek-products.com/en/product_detail.php?id=417
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219 zł

www.unitek-products.com

 + Duża możliwość konfiguracji
 + Relatywnie niewielki rozmiar
 + Dobra wydajność
 + Świetna cena

 − Obsługuje  
tylko dyski 7 mm

 − Brak kabla USB-C  
w komplecie

NAZWA

CENA

OCENA

Obudowa na dwa dyski 2.5" USB3.1 
Gen.2 z RAID i JBOD Unitek Y-3371
Obudowa Y-3371 to konstrukcja niemal bliźniacza do Y-3364. Skupię się więc na 

różnicach. Y-3371 pozwala na ustawienie czterech trybów pracy. RAID 0, czyli tak 

jak w poprzedniej dane zapisywane są na przemian na obu nośnikach. RAID 1, gdzie 

na oba dyski zapisywane są te same dane, co zwiększa bezpieczeństwo. JBOD jest 

podobny do RAID 0, ale dane najpierw zapisywane są na pierwszym dysku, a dopie-

ro po jego zapełnieniu na drugim. NO-RAID, po wybraniu której mamy w systemie 

widoczne dwa niezależne mogące różnić się pojemnością nośniki. Konfiguracja odby-

wa się za pomocą mikroprzełączników i musi być zatwierdzona dodatkowo przez 

wciśnięcie klawisza reset na obudowie podczas podpinania zasilania. Oczywiście 

zmiana konfiguracji powoduje utratę danych! Obudowa jest również nieco cieńsza 

od poprzedniczki, ale co za tym idzie nie zmieścimy już w niej grubszych dysków 

i jesteśmy ograniczeni do wysokości 7 mm. Przy konfiguracji RAID 0 obudowa 

osiągała identyczne prędkości co Y-3364. Dla RAID 1 i dysków SSD Samsung Evo 

850 prędkość zapisu jest mniejsza i wynosi średnio 327 MB/s, osiągając szczytowe 

wartości 480 MB/s. Niemal dwukrotnie wolniejszy jest również odczyt, który osiąga 

odpowiednio średnie 509 i maksymalne 523 MB/s. Warto zaznaczyć, że prędkość 

odczytu dla RAID 1 może być taka sama jak w przypadku RAID 0. Identyczne dane 

są na obu dyskach i kontroler może odczytywać je na przemian. Obudowa Y-3371 

jednak tego nie potrafi.

https://www.unitek-products.com/en/product_detail.php?id=525
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99 zł 

www.unitek-products.com

 + Solidna konstrukcja
 + Łatwo dostępny napęd

 − Brak kabla USB-C  
w zestawieNAZWA

CENA

OCENA

Obudowa na dysk 2.5" USB3.1  
Type-C do SATA6G Unitek Y-3363
Obudowa Y-3363 to kolejna propozycja Uniteka dla osób, które chcą w pełni przejść 

na złącze USB-C. Obudowa wykonana jest z aluminium w kolorze srebrnym, a jej 

spodnia część z białego plastiku. Jej wymiary to 131 x 76 x 14 mm. Rozmiarem więc 

nie odbiega od standardowych obudów na dyski USB. Niestety, również w tym przy-

padku producent nie dołożył do zestawu kabla USB-C. W pudełku nie znajdziemy 

również dodatkowych śrubek i śrubokręta. Ma to jednak uzasadnienie. Obudowa ta 

jest w pełni beznarzędziowa. Aby dostać się do jej wnętrza wystarczy wysunąć spodnią 

część konstrukcji. Wewnątrz znajduje się miejsce na dysk 2,5˝ o wysokości do 9 mm.  

Na zewnątrz poza złączem USB-C znajduje się jedynie dioda sygnalizująca aktyw-

ność. Na obudowie nie znalazło miejsca dodatkowe złącze zasilania tak jak miało to 

miejsce w modelach dwudyskowych. Testowałem ją z użyciem dysków SSD Samsung 

(1 TB Evo 840 i 250 GB Evo 840), ADATA SP550 240 GB i Sandiska UltraPlus 128 GB. 

Maksymalna prędkość zapisu, jaką udało mi się uzyskać, wynosiła 492 MB/s, a odczy-

tu 529 MB/s. Są to więc maksymalne wartości użytego wewnątrz złącza SATA III. 

Praca klasycznym dyskiem nie stanowiła również problemu i odbywała się bardzo 

stabilnie. Niezależnie od tego, czy chcemy korzystać z dysku SSD, czy klasycznego 

twardziela, obudowa Unitek Y-3363 to bardzo dobry wybór. Dodatkowym plusem jest 

niezwykle łatwy dostęp do wnętrza i możliwość szybkiej wymiany dysku. 

http://www.unitek-products.com/en/product_detail.php?id=478
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94 zł

www.unitek-products.com

 + Mały rozmiar
 + Solidna konstrukcja

 − Nie wspiera dysków 
m.2 w standardzie 
PCIe

 − Brak kabla USB-C  
w zestawie

NAZWA

CENA

OCENA

Obudowa na dysk m.2 SATA  
z USB 3.0 Unitek Y-3365
Małe jest piękne! Obudowa Unitek Y-3365 jest wielkości większej zapalniczki 

i może pomieścić nawet 0,5 GB danych. Wykonana jest z trwałego aluminium, więc 

mamy pewność, że nasze dane powinny bezpieczne. Wyposażona jest w interfejs 

zewnętrzny USB-C w standardzie USB 3.0. w jej wnętrzu powinniśmy umieścić dysk 

z 67-pinowym złączem m.2 znanym też jako NGFF. Obudowa wpiera jednak tylko 

dyski z interfejsem SATA. Nie współpracuje z nowszym i szybszym standardem PCI 

Express, którego na domiar złego złącze nosi taką samą nazwę. Łatwo więc o pomył-

kę. Nie musimy się szczęśliwe martwić o wymiary kupionej karty m.2 ponieważ 

wspierane są wszystkie możliwe długości 30, 42, 60 i 80 mm. Unitek Y-3365 obsłu-

guje również technologie UASP i TRIM i tryb autosleep. O pracy informuje umieszona 

w obudowie dioda. W systemie dysk widziany jest jako SCSI over USB znany jako 

UAS czy UASP. Tu pojawia się drobna niedogodność: sterowniki do tego standardu 

pojawiły się dopiero w macOS Sierra 10.12.4 Beta 1! Wcześniejsze wersja systemów 

Apple nie obsługują tego urządzenia. Prawdopodobnie trafi ona do finalnej 4 rewizji 

systemu Sierra, ale na razie jest obecna jedynie w becie, więc nie jest to pewne. Jeśli 

chodzi o wydajność, to moje testy pokazały, że jedynym ograniczeniem jest samo 

SATA III, interfejs USB 3.0 oraz oczywiście wydajność samego użytego dysku.

http://www.unitek-products.com/en/product_detail.php?id=523
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YUnitek Stacja USB 3.1 
Type-C do SATA 6G Y-3605

180 zł

www.unitek-products.com

 + Ładnie wykonana
 + Szybka

 − Brak kabla USB-C  
w komplecieNAZWA

CENA

OCENA

Stacja Dokująca USB3.1 Type-C  
do SATA 6G Unitek Y-3605
Pod nazwą stacji dokującej Unitek ukrył popularny niegdyś toster do dysków twar-

dych. Jak przystało na nowoczesne akcesorium wyposażony jest oczywiście w złącze 

USB-C wspierające transmisję USB 3.1. Producent chwali się prędkością 10 Gbps 

jednak takiej wydajności nie oferuje zastosowane do dysku złącze SATA III. Jako 

jedyny w tym zestawieniu Y-3605 obsługuje 3,5” dyski twarde przez co niestety 

wymaga dodatkowego zasilania. Obok samej stacji i 12V zasilacza w pudełku znaj-

dziemy również kabel USB A i tradycyjnie u Uniteka próżno szukać przewodu do 

USB-C. Obudowa jest bardzo elegancka, wykonana w całości czarnego aluminium. 

Nie będziesz więc szpecić miejsca pracy nawet lubiącej minimalizm osoby kreatyw-

nej. Możemy podłączyć do niej zarówno popularne dyski talerzowe jak i nowoczesne 

SSD. Popularne tostery używane są zazwyczaj tam gdzie musimy szybko przenosić 

naprawdę duże ilości danych. Pozwalają na użycie tak zwanych gołych dysków co 

obniża koszty przechowywanych danych. Jest to swoiste połączenie tradycji z nowo-

czesnością. Dzięki szybkiemu interfacowi USB nie musimy już podłączać dysków 

twardych wewnątrz komputerów aby uzyskać pełną ich prędkość. Jak przystało na 

obudowę opartą na układzie ASM 1351 prędkość transmisji ograniczona jest jedy-

nie przez fizyczne ograniczenia zastosowanego nośnika. Nie ma mowy o żadnych 

zwolnieniach czy przerwach transmisji danych.

http://www.unitek-products.com/en/product_detail.php?id=373
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Type-C

od 44 zł (16 GB)

www.sandisk.com

 + Mały  − Tylko USB-C
 − Wolny zapis
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Pendrive Sandisk Drive Type-C
Sandisk stworzył niewątpliwie unikatowy pendrive. Posiada jedynie złącze USB-C 

i próżno bowiem w nim szukać złącza USB A. Podłączymy go więc jedynie do garstki 

nowoczesnych komputerów. Złośliwi twierdzą, że jest to rozwiązanie na osób samo-

lubnych, które nie czują potrzeby dzielenia się sowimi danymi z innymi.

Pendrive jest jednak dzięki temu bardzo mały, mierzy sobie bowiem jedynie 6.60  

x 19.30 x 40.64 mm. Wg. Sandiska odczyt powinien wynosić 150 MB/s w praktyce 

jest nieco słabiej i średnia wynosi 142 MB/s. Dużo gorzej wygląda kwestia zapisu. Jak 

zwykle kiedy producent nie podaje konkretnych wartości dla zapisu osiągi są słabe. 

Szczytowa wartość to 107 ale średnia to jedynie 20 MB/s. Nie jest to więc w żadnej 

mierze szybki nośnik.

https://www.sandisk.com/home/mobile-device-storage/ultra-usb-type-c
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na USB

od 50 zł (16 GB)

www.sandisk.com

 + Uniwersalny
 + Przemyślana konstrukcja

 − Wolny zapisNAZWA
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Pendrive Sandisk  
Ultra Dual Drive Type-C
Jak łatwo się domyśleć słowo dual w nazwie sugeruje że ten pendrive produkcji 

Sandiska posiada zarówno złącze USB-C jak i USB A. Jest więc siłą rzeczy mini-

malnie większy niż poprzednik. Mierzy sobie bowiem 9.4 x 38.10 x 20.07 mm. 

Pendrive posiada przesuwalny mechanizm który pozwala na wysunięcie złączy 

USB-C z jednej strony i USB A z drugiej. Jeśli pozostawi się go w pozycji środkowej 

oba złącza są schowane co pozwala go bezpiecznie poznosić.

Również i tym razem producent chwali się jedynie prędkością odczytu. Mimo innej 

obudowy pendrive ten to właściwie identyczna konstrukcja wewnętrzna jak poprzed-

nik. Jego parametry pracy oraz dostępne pojemności są również identyczne.

https://www.sandisk.com/home/mobile-device-storage/ultra-dual-drive-usb-type-c
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Thunderbolt 3 (USB-C) na T2

od 49 zł (16 GB)

www.kingston.com

 − Wolny
 − Mało poręczny

NAZWA

CENA

OCENA

Pendrive Kingston  
DataTraveler microDuo 3C
Kingston DataTraveler microDuo 3C posiada dwa złącza. Można go więc bez potrze-

by przejściówek podłączyć do komputerów z tradycyjnym złączym USB A oraz do 

nowych laptopów z USB-C. wymiary pendriva to 29.94 x 16.60 x 8.44 mm. Złącze 

USB-C chronione jest przez plastikową klapkę natomiast złącze A nie jest zabez-

pieczone w żaden sposób przed uszkodzeniem czy zabrudzeniem. Producent 

przygotował kilka możliwych pojemności. W sprzedaży 16, 32, 64 i 128GB. Wg. infor-

macji Kingstona zapis powinien wynosić 15 a odczyt 100 MB/s. W praktyce podczas 

testów osiągnąłem jednak jedynie 9 MB/s dla zapisu i 130 MB/s podczas odczytu. 

Jest więc to zdecydowanie najwolniejsza pamięć w tym zestawieniu.

https://www.kingston.com/pl/usb/personal_business/DTDUO3C
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od 55 zł (16 GB)

www.adata.com

 − Łatwo zgubić skuwkę, 
 − ostępny tylko w złotym 
kolorze.
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Pendrive ADATA  
UC350 USB Type-C
ADATA UC350 to ostatni pendrive, który udało mi się znaleść i umieścić w tym 

zestawieniu. Dostępny jest w pojemnościach 16, 32 i 64 GB. Wg. Producenta powi-

nien on osiągać prędkość zapisu 30 i odczytu 100 MB/s. Jak zwykle w praktyce 

jest zapis tylko chwilowo przekracza deklarowane wartości a jego średnia wynosi  

18 MB/s. Niespodzianką jest odczyt który wynosi aż 114 MB/s czyli więcej niż podaj 

producent.

Pendrive ADATA tak i jego poprzednicy jest metalowy. Wyjątek stanowi złota plasti-

kowa skuwka która pozwala na zabezpieczenie nie używanego końca urządzenia. 

Niestety nie jest ona zamontowana na stałe i jeśli zaczepimy go za nią tak jak poka-

zuje to producent na zdjęciach marketingowych szybko będziemy musieli szukać 

innego pendrivea.

http://www.adata.com/en/ufd/feature/359
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3.0 Type-C Icy Box

62 zł

www.raidsonic.de

 + Mały
 + Porządnie wykonany

 − Szeroki
 − Slot tylko na microSD
 − Przeciętnie szybki
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Czytnik kart microSD  
z USB 3.0 Type-C Icy Box
Czytnik produkcji Icy Box z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom kamer 

sportowych. Posiada on bowiem używane w nich złącza na karty microSD. Niestety 

tylko takie. Obudowa czytnika sprawia bardzo solidne wrażenie bowiem wykonana 

jest z Aluminium. Czytnik jest dość mały jednak na tyle szeroki, że może powodo-

wać kłopoty z urządzeniem w porcie obok. Niestety złącza w MacBooku Pro 2016 

ustawione są dość blisko siebie co utrudnia ich użytkowanie. Do kompletu produ-

cent dołączył również zatyczkę dzięki, której możemy przerobić czytnik w swoisty 

pendrive. Uzyskiwane przez produkt marki Icy Box prędkości oczywiście w dużej 

mierze zależą od jakości użytej pamięci microSD. Podczas moich testów z użyciem 

karty Sandisk Extreme U3 64GB czytnik wypadł nieco gorzej w porównaniu do moje-

go ulubionego ImageMate AiO Sandiska. Co wcale nie znaczy że był wolny osiągnął 

bowiem zapis na średnim poziomie 38 MB/s przy równo dwu krotnie szybszym 

odczycie. Ale jak to ma się do praktyki? Odczyt całej 64 GB kart microSD przy użyciu 

czytnika Icy Box potrwa 14 min i 46 sec natomiast ImageMate taka sama operacja 

zajmuje 12 min i 25 sec. Nie jest, więc to różnica na tyle kolosalna by dyskwalifiko-

wać czytnik Icy Box. Jeśli używasz więc wyłącznie kart w formacie microSD możesz 

śmiało zaoszczędzić miejsce w swojej torbie i wybrać ten produkt. Ja niestety nie 

należę do tych szczęśliwców.

http://raidsonic.de/products/external_cases/mm_cardreader/index_en.php?we_objectID=3526


72TEMAT MIESIĄCA

Przejściówki z USB-C na USB:  
Unitek Y-A025CGY,  
Remax RA-OTG1,  
Innergie MagiCable USB-C 
Przejściówka z USB-C na USB produkcji Apple nie jest specjalnie tania i kosztuje  

49 zł. Każdy nowo sprzedawany komputer Apple będzie przez pewien czas wymagał 

takowej więc producenci akcesoriów więc podeszli do ich produkcji bardzo entuzja-

styczne. Do tego porównania wybrałem 3 modele które mają porządniejszą obudowę 

i prezentują się bardziej okazale. 

Unitek Y-A025CGY jest najmniejszy z wybranych. Jako jedyny oferowany jest tylko 

w jednym kolorze, który średnio pasuje do kolorystylki Maców.

Remax RA-OTG1 jest minimalnie większy i dostępny poza kolorem srebrnym (a właści-

wie bardziej mu do gwiezdnej szarości) i złotym. Oba są propozycjami budżetowymi 

mimo bardzo przyzwoitego wykonania.

Propozycja Innergie MagiCable dostępna jest w 3 dostosowanych do kolorów 

MacBooków 12" wersjach. Posiada też 20 cm kabel więc wygląda podobnie do przej-

ściówki produkcji Apple. Zadziwiające jest tylko to że jest droższa od tejże. 

Jeśli chodzi o parametry pacy przejściówki nie różnią się niczym od siebie wszyst-

kie spierają USB 3.1 a praca z nimi nie powoduje błędów transmisji na jakie cierpi 

oryginał Apple.



73TEMAT MIESIĄCA

WITRYNA

CE
CH

YPower Bank Ednet 
10.000 mAh z USB-CW

179 zł

www.assmann.com

 + Dobrze wykonany
 + 2 porty
 + Etui

 − Trochę zbyt grubyNAZWA
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OCENA

Power Bank 
Ednet 10.000mAh z USB-C
Przenośny akumulator Ednet jest produktem dość wyjątkowym w powodzi power-

banków, która zalewa nasze sklepy. Po pierwsze jest dość pojemny jak na swoje 

gabaryty (10,2 x 7,7 x 2,2 cm) i wagę 270 gramów. Posiada bowiem baterię litowo-jono-

wą o pojemności 10 Ah, co w teorii powinno pozwolić na aż 5-krotne naładowanie 

iPhone’a 7. Po drugie wykonany jest naprawdę niezwykle porządnie. Obudowa jest 

prosta, acz bardzo stylowa i wykonana z naprawdę dobrze wyglądającego alumi-

nium. Producent nie zapomniał również o woreczku, w którym możemy przenosić 

akumulator, i komplecie przewodów z różnymi końcówkami. Ale to można znaleźć 

również u konkurencji. To, co dziś wyróżnia powerbank Ednet, to użycie portu 

USB-C. Znajduje się on między portem microUSB służacym do ładowania samego 

akumulatora oraz klasycznym złączem USB A, z którego możemy ładować inne pery-

feria. Pozycja ta nie jest przypadkowa. Port ten bowiem pełni dwie funkcje: możemy 

najpierw z niego naładować sam akumulator, a potem oddać energię potrzebującym 

urządzeniom. Przejdźmy jednak do parametrów.

Wyjścia USB: USB-C 5 V/2,4 A, USB A 5 V/2,1 A

Wejścia USB: USB-C 5 V/2,4 A, USB micro B 5 V/2,1 A

Jak widać, Ednet nie obsługuje napięć wyższych niż 5 V, czyli nie posiada obsługi 

USB Power Delivery, ale mimo to można z niego ładować komputer. MacBook 12˝ 

2016 po podłączeniu pokazuje, że jest zasilany prądem 15 A. Nie jest to dużo, więc 

przy normalnej pracy raczej spowolnimy rozładowywanie się pracującego kompu-

tera. Baterię w laptopie mamy szansę uzupełnić jedynie przy wyłączonym systemie.

http://www.assmann.com/es/produkte/mobility/power-banks/31898/?PL=pl
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Icy Box

170 zł

www.raidsonic.de

 + Prędkość USB 3.1 Gen. 2
 + Łatwy montaż

 − Wymagane dodatkowe 
zasilanieNAZWA
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USB 3.1 PCI-Express Card  
Icy Box IB-U31-03
Jeśli dalej używasz komputera Mac Pro znanego potocznie jako tarka do sera, 

jedynym, co przeszkadza Ci w codziennej pracy, jest brak nowoczesnych portów.  

Do swojego komputera możesz łatwo dodać kartę produkcji Icy Box. Wykorzystasz 

do tego jeden z wolnych slotów PCI Express. Karta IB-U31—03 dodaje po jednym 

porcie USB A i USB-C. Oba zgodne są w pełni z USB 3.1 Gen 2, czyli oferują transmi-

sję o prędkości 10 Gbps. Do prawidłowego zasilania urządzeń zewnętrznych karta 

wymaga podpięcia dodatkowego zasilania, które można pożyczyć z wolnej kieszeni 

na dysk twardy, używając np. takiego przewodu. Nie jest to rozwiązanie eleganckie, 

ale skuteczne. Problemy mogą pojawić się tylko wśród bardziej prądożernych peryfe-

riów, ponieważ karta nie posiada obsługi USB Power Delivery. Nie musisz się martwić 

również o dodatkowe sterowniki, bo karta obsługiwana jest automatycznie przez 

system macOS Sierra 10.12.3. i przez system widziana jest jako AppleUSBXHCIPPT.  

Jeśli spojrzymy w kierunku ciemnej strony mocy, to karta ta współpracuje również 

doskonale z systemami Windows 7 i nowszymi. Możesz więc użyć jej również 

w zwykłym komputerze PC działającym pod kontrolą popularnych okienek. Jedynym 

wymaganiem jest wolny slot PCIe x4, x8 lub x16. Szkoda, że inne komputery Mac, 

w tym najnowszy Mac Pro, nie mogą być tak łatwo, tanio i bezboleśnie upgrade’owane.

ZDJĘCIA:
Remek 
Rychlewski

http://www.raidsonic.de/pl/standards/searchresults.php?we_objectID=3505
http://www.delock.com/produkte/S_60128/merkmale.html?setLanguage=pl
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KUBA BARAN

http://twitter.com/smartkidpl
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Świat technologii  
ulega nieustannym zmianom, 
postęp nie zwalnia i wciąż jesteśmy świadkami coraz to kolejnych nowości. Przez 

długi czas nie dotyczyło to aplikacji, z których korzystamy, w kontekście sposo-

bu ich dystrybucji i sprzedaży. Aktualnie wygląda na to, że jednorazowy zakup 

z ewentualnym pakietem aktualizacji i wsparcia technicznego zaczyna odchodzić 

w niepamięć. Wszędzie dookoła najwięksi producenci aplikacji zaczynają wdrażać 

model opłaty abonamentowej. Widząc ten trend, firma MacPaw postanowiła zorga-

nizować coś wyjątkowego dla użytkowników komputerów Mac.

SetApp, bo taką nazwę nosi całe przedsięwzięcie, jest w mojej opinii dość wyjąt-

kowym rozwiązaniem. Udało się tutaj zebrać pokaźną kolekcję aplikacji od wielu 

znanych deweloperów i udostępnić ją pod jednym szyldem. Trudno mi wyobrazić 

sobie, jak trudne, pod względem negocjacji, musiało być to zadanie. Patrząc jednak 

na przejrzyste rozliczenie z twórcami, jest to kusząca alternatywa wobec dystrybucji 

w AppStore czy własnymi siłami. Model płatności wygląda następująco. Użytkownik 

ponosi miesięczną opłatę wysokości 9,99 $ i otrzymuje dostęp do całego pakietu 

aplikacji. Korzystanie z nich jest monitorowane i deweloperzy otrzymują procento-

wą wartość naszego abonamentu obliczaną na podstawie użycia względem innych 

aplikacji. Trudno wyobrazić sobie bardziej uczciwy sposób podziału wypracowa-

nego zysku.

Aplikacja SetApp działa jak lokalny AppStore. Rezyduje w systemie i pozwala na 

żądanie zainstalować interesującą nas aplikację, która znajduje się w pakiecie. Są one 

przechowywane w dedykowanym folderze i cały proces polega w gruncie rzeczy na 

podwójnym kliknięciu interesującego nas programu. Co ciekawe, w przypadku kiedy 
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próbujemy otworzyć plik, który jest wspierany przez jedną z dostępnych aplikacji, 

SetApp zasugeruje tę odpowiednią i umożliwi jej instalację. Uważam, że to bardzo 

dobre rozwiązanie, ostatecznie to deweloperom musi zależeć, abyśmy skorzystali 

z ich aplikacji w sytuacji, kiedy zajdzie taka potrzeba. Oczywiście wszystkie dostęp-

ne programy są na bieżąco aktualizowane i tutaj również o wszystko dba aplikacja 

pełniąca funkcję menadżera pakietu.

Podstawowym pytaniem  
pozostaje jednak to,
czy warto zdecydować się na to rozwiązanie i ponosić miesięczny koszt abonamentu. 

Niełatwo udzielić w tym przypadku jednoznacznej odpowiedzi. Sam zdecydowa-

łem się z niej skorzystać, ponieważ znalazłem kilka aplikacji, których zakup lub 

przetestowanie planowałem. Po szybkiej kalkulacji stwierdziłem, że gdybym miał 

ponieść jednorazowy koszt ich nabycia, to moja kieszeń na pewno nie przywitałaby 

tego faktu z radością. Tutaj mam możliwość korzystania z pełnego zasobu, uiszcza-

jąc miesięczną opłatę na akceptowalnym poziomie. Dodatkowo baza dostępnych 

programów wciąż rośnie, więc istnieje duża szansa, że pojawią się kolejne warte 

uwagi narzędzia, które mogą pozytywnie wpłynąć na moją produktywność. Dzięki 

nowej platformie MacPaw będę mógł z nich skorzystać, nie ponosząc dodatkowych 

kosztów.

W momencie, kiedy piszę te słowa, SetApp posiada w swojej ofercie 61 aplikacji. 

Trudno, aby ktoś nie odnalazł w tym gronie narzędzi zgodnych ze swoimi potrze-

bami. Wśród aplikacji na szczególną uwagę zdecydowanie zasługują:
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9,99 $ / m-c

www.setapp.com

 + Bogaty pakiet
 + Wciąż rozrastająca się baza programów
 + Przystępna cena

 − Aplikacje nie prze-
chodzą na własność 
użytkownika

NAZWA

CENA

OCENA

 > Alternote

 > CleanMyMac

 > Get Backup Pro

 > iStat Menus

 > iThoughtsX

 > RapidWeaver

 > Screens

 > Ulysses

 > WiFi Explorer

Jest to silny zestaw, który umożliwia uzbrojenie komputera w solidne narzędzia 

wspomagające codzienną pracę. Oczywiście wyboru dokonałem z perspektywy 

własnych potrzeb. Pełna lista znajduje się na stronie aplikacji i zdecydowanie pole-

cam zapoznanie się z zawartymi tam pozycjami.

Trzymam kciuki za powodzenie SetApp. To niezwykle ciekawy projekt, w którym 

udało się zebrać pokaźną liczbę wartościowych i co najważniejsze użytecznych 

aplikacji. Wszystkim niezdecydowanym polecam skorzystanie z darmowego okresu 

testowego. Pozwoli to Wam przekonać się, czy udostępnione narzędzia są w stanie 

spowodować wzrost naszej produktywności. Liczę na to, że oferta będzie się z biegiem 

czasu powiększała i za kwotę 9,99 $ miesięcznie, każdy potencjalny użytkownik 

komputerów z logo Apple na obudowie będzie mógł bez problemu zaopatrzyć się 

w doskonały software, niezależnie od dziedziny pracy, jaką wykonuje.

https://setapp.com
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RADIO SILENCE 2
MAREK TELECKI
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Dziś komputer  
bez dostępu do Internetu
wydaje się narzędziem wybrakowanym, niepełnowartościowym. Nawet gdy 

jesteśmy grafikami i spędzamy 99% czasu w edytorze czy programie malarskim,  

to bez możliwości komunikacji drogą elektroniczną z klientem, łączności z serwe-

rem FTP drukarni, nasza praca będzie zdecydowanie mniej wygodna i efektywna 

(choć oczywiście rozpraszacze w postaci facebooka i podobnych mogą skutecznie 

naszą efektywność obniżyć, ale to nie kwestia technologii, lecz ludzkiej osobowo-

ści). Trudno też, będąc offline, zadbać o uaktualnienia systemu i reszty aplikacji, 

włączając w to bazy programów antywirusowych. Sęk w tym, że dodatkowe możli-

wości wynikające z bycia online oznaczają też niebezpieczeństwa i związane z nimi 

problemy.

Jednym ze sposobów zabezpieczania sieci przed intruzami i niekontrolowanym 

przepływem danych są zapory sieciowe. W systemie OS X (od wersji 10.7 — co nie 

oznacza, że wcześniejsze były pozbawione takich narzędzi) znajdziemy dwa firewal-

le (domyślnie wyłączone): Zapora sieciowa kontrolująca połączenia przychodzące 

do usług i aplikacji zainstalowanych na komputerze oraz PF (Packet Filter) — system 

filtrowania ruchu TCP/IP i translacji adresów (NAT). By aktywować i skonfigurować 

Application Firewall, musimy wejść w Preferencje systemowe > Ochrona i prywat-

ność > Zapora sieciowa. Po autoryzowaniu dostępu administratora możemy włączyć 

zaporę, a następnie ustawić jej opcje.

https://support.apple.com/kb/PH25551?locale=pl_PL
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W przypadku PF sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ to narzędzie obsłu-

guje się z poziomu terminala, jednak istnieje graficzna nakładka pod nazwą Murus.

Konfiguracji wyżej wymienionych programów prawdopodobnie poświęcimy łamy 

MMM w przyszłości. Niestety, oba rozwiązania służą wyłącznie do nadzorowania 

ruchu z sieci do komputera, natomiast nie pilnują w żaden sposób, czy jakiś program 

lub usługa same nie inicjują niepożądanego połączenia wychodzącego…

Przez lata najbardziej popularną aplikacją dla komputerów z jabłuszkiem był stosun-

kowo drogi Little Snitch. Od niedawna za 1/3 ceny możemy nabyć mniej rozbudowaną 

ale też skuteczną alternatywę w postaci programu Radio Silence.

Radio Silence 2  
to kolejna odsłona „strażnika” ruchu
wychodzącego z naszego komputera, wspierająca system macOS Sierra oraz OS X 

(10.10+). Umożliwia między innymi:

 > podgląd sieciowej aktywności używanego oprogramowania (świadomość istnie-

nia tejże ułatwia zadbanie o zwiększoną prywatność),

 > blokowanie niechcianych połączeń (uniemożliwienie przekazywania informacji 

o naszych działaniach twórcom „szpiegującego” programu),

 > zmniejszanie obciążenia sieci (co dodatkowo w przypadku limitowanej trans-

misji pakietowej danych może przełożyć się na oszczędności).

Zaletą Radio Silence jest fakt, że raz uruchomiony działa w tle kompletnie niewidocz-

ny, tzn. nie umieszcza żadnego menuletu w belce Findera ani ikony w doku. Interfejs 

aplikacji widzimy tylko wtedy, gdy chcemy dodać kolejną aplikację do blokowanych, 

by podejrzeć połączenia wychodzące aktualnie uruchomionych programów lub 

tymczasowo wyłączyć zaporę. Radio Silence nie wykazuje dużego apetytu na zaso-

by komputera i praktycznie nie obciąża procesora.

Po uruchomieniu programu  
widzimy dwie karty:
aktywną — Firewall, na której pojawią się programy, które dodamy do „czarnej 

listy” oraz Network Monitor — gdzie znajdzie się zestawienie wszystkich aktual-

nie uruchomionych programów i usług, które w ciągu ostatnich sekund czy minut 

inicjowały połączenia wychodzące. Lista zawiera również aplikacje pomocnicze 

(helpers), usługi XPC, procesy i demony. Kliknięcie plakietki z liczbą (aktualizowaną 

w czasie rzeczywistym!) powoduje wyświetlenie okna zawierającego szczegóło-

we dane na temat połączeń: dokładny czas, adres URL lub adres IP hosta, z jakim 

program się komunikował, oraz numer portu, na którym odbyło się połączenie.

http://murusfirewall.com
https://www.obdev.at/products/littlesnitch/index.html
https://radiosilenceapp.com
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YRadio Silence 2

9,00 $

www.radiosilenceapp.com

 + Prosta i intuicyjna obsługa
 + Podgląd aktywności sieciowej  

w czasie rzeczywistym
 + Licencja na użytkownika — instalacja na 

wszystkich posiadanych komputerach Mac

 − Brak predefiniowanej 
listy znanych aplikacji, 
usług i procesów, które 
powinny (lub nie powin-
ny) być blokowane

NAZWA

CENA

OCENA

ZDJĘCIA:
str. 80 © Anthony 
Boyd
 

Oczywiście laikowi te informacje nie będą wiele mówić. Ale gdy wiemy, że program 

do poprawnej pracy nie potrzebuje łączności z Internetem (wystarczy odłączyć 

się od jakiejkolwiek sieci i popracować trochę w interesującym nas programie, 

by to sprawdzić), a mimo to pojawi się na liście monitora sieciowego, nic nie stoi 

na przeszkodzie, aby go tymczasowo zablokować (wciskając przycisk „Block” na 

karcie monitora lub przycisk „Block Application…” na karcie zapory). W najgorszym 

przypadku, wyłączymy w ten sposób możliwość automatycznego sprawdzania 

uaktualnień. Gdyby okazało się, że zachowanie programu odbiega od normy, wystar-

czy usunąć go z blokowanych.

W przypadku usług, demonów i innych procesów sprawa jest bardziej złożona i bez 

wcześniejszego „wywiadu”, czy i dlaczego wspomniany się łączy, lepiej wstrzymać 

się z nakładaniem restrykcji. Szkoda, że program nie udziela wskazówek na temat 

ewentualnych konsekwencji zablokowania programu bądź usługi. Myślę, że dobrym 

rozwiązaniem byłaby „czarna lista” tworzona przez społeczność użytkowników, 

i podobnie lista wykluczeń zawierająca pozycje, którym nie powinno się zabraniać 

kontaktu ze zdalnymi serwerami.

Radio Silence działa bez ograniczeń (jako wersja próbna) przez 24 godziny od insta-

lacji i pierwszego uruchomienia.

https://radiosilenceapp.com
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COCONUT BATTERY 3.5 
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Tęsknicie za wskaźnikiem  
czasu pracy „na baterii",
który zniknął z ostatnią aktualizacją systemu z paska menu? Znalazłem dla Was 

pewnie rozwiązanie.

Zacznijmy jednak od tego, jak dbać o baterię. W sieci krąży bardzo wiele często 

sprzecznych informacji. Co gorsza, wielokrotnie nawet sprzedawcy powtarzają 

„legendy” przekazywane z czasów, gdy w komputerach i telefonach były używane 

baterie Ni-Cd i Ni-MH, których zasady użytkowania były całkiem inne niż będących 

obecnie w użyciu baterii litowych. Zebrałem tu kilka informacji z własnego niemal 

20-letniego doświadczenia w używaniu baterii litowych w notebookach Apple oraz 

informacje z oficjalnych źródeł.

1. Unikaj skrajnych temperatur. Uruchamianie „przemarzniętego” komputera 

mocno szkodzi jego baterii (co innego ciągła praca, gdy sam się podgrzewa). 

Upały powyżej 35°C też nie są dobre.

2. Nie słuchaj legend o konieczności rozładowywania baterii. To przeżytek z czasów 

Ni-Cd. Co jakiś czas (nie częściej niż raz na miesiąc) można skalibrować baterię.

3. Nie bój się doładowywać. Niby ładowanie do pełna jest ciut korzystniejsze,  

ale lepiej doładować niż bez potrzeby rozładowywać do końca.

4. Proszę nie bać się mieć stale podpięte urządzenie Apple do zasilacza. Układy 

sterujące zasilaniem dbają o to, aby baterię ładować tylko wtedy kiedy potrzeba 

i nie przeładują jej. Moje PowerBooki i MacBooki (Air) potrafią być całymi dnia-

mi podpięte do zasilania, a ich baterie wytrzymują wiele lat w dobrej kondycji. 

Lepiej pracować na zasilaczu i mieć stale gotowe urządzenie do wyjścia niż 

„nabijać” zbędne cykle.

5. Po prostu używać i nie myśleć o baterii za wiele.
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Procedura kalibracji opisana jest na stronie Apple: Kalibracja baterii komputera w celu 
osiągnięcia największej wydajności. Warto ją (nie za często) stosować dla każdego urzą-

dzenia z akumulatorami litowymi (jeżeli producent nie zaleca innych metod).

Wracając do tematu,  
czyli aplikacji coconut Battery 3.5
Program podaje wiele informacji o baterii w naszych MacBookach (pojemność 

bieżąca, pojemność maksymalna, pojemność znamionowa nowej baterii, ilość cykli, 

stan baterii, datę produkcji, numer seryjny, wiek). Dodatkowo widzimy aktualne 

informacje o temperaturze, mocy, jaka jest pobierana z baterii lub jaką jest łado-

wana. Jako bonus mamy informacje o komputerze: model, datę produkcji, numer 

seryjny, wiek.

Posiadacze iUrządzeń ucieszą się z możliwości monitorowania również ich baterii. 

Wystarczy podpiąć iPhone’a lub iPada do komputera kablem USB i kliknąć zakład-

kę „iOS Devices” w programie. Dostajemy taką samą porcję informacji jak o baterii 

w komputerze plus dane urządzenia. Jedyne, czego się nie dowiemy, to moc, jaką 

pobiera iUrządzenie z baterii, gdy nie jest ładowane.

Wszystkie życiowe parametry baterii zarówno komputera, jak i podłączanych urzą-

dzeń z iOS (pojemność aktualna, maksymalna, liczba cykli) możemy zapisywać 

w bazie i eksportować do dalszej analizy.

Bardzo interesująca jest możliwość porównania stanu akumulatorów w naszym 

komputerze z parametrami baterii innych użytkowników programu. Wystarczy 

kliknąć zakładkę „History” i następnie „coconutBattery Online”. Zobaczymy dwa 

https://support.apple.com/pl-pl/HT1490
https://support.apple.com/pl-pl/HT1490
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Bezłpłatny

www.coconut-flavour.com

 + Dużo przydatnych informacji nie tylko  
o baterii

 + Obsługa iUrządzeń
 + Możliwość dodania „utraconego menu”
 + Sporo opcji konfiguracji

 − Darowanemu konio-
wi…, no dobra… brak 
bazy porównawczej 
dla iUrządzeń

NAZWA

CENA

OCENA

wykresy. Jeden obrazuje, jak pojemność baterii takich jak nasz modeli komputerów 

zmienia się wraz z ich wiekiem. Oczywiście zobaczymy też na tym wykresie stan 

naszej baterii. Na drugim wykresie na osi X zamiast wieku baterii widzimy liczbę 

cykli. Niestety nie mamy takich wykresu dla baterii iUrządzeń.

Na deser wspomniana  
w pierwszym akapicie niespodzianka! 
Program ma możliwość dodania do paska własnego menu, w którym możemy 

konfigurować, jakie parametry ma nam pokazywać. Jest to dobry zamiennik dla 

utraconych wraz z nowym macOS informacji o czasie pracy na baterii. Dodatkowo 

możemy zażyczyć sobie, aby na pasku program pokazywał np. temperaturę baterii, 

pobór mocy lub prądu czy liczbę cykli.

To nie koniec dobrych wieści! Program jest dostępny za darmo, możemy jednak 

wpłacić za pomocą PayPal datek na jego rozwój (od 1 dolara), co sam uczyniłem 

i Wam polecam.

ZDJĘCIA:
ifixit.com str. 84

http://www.coconut-flavour.com
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PRZENOŚNY MONITOR 
ASUS MB169C+
REMEK RYCHLEWSKI 

http://twitter.com/rzog
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Monitor przenośny? Po co to komu?
Powoli. Asus MB169C+ to monitor przystosowany do wygodnego przemieszczania 

się. Rozmiar ekranu odpowiada temu, co możemy znaleźć w notebookach, czyli 

ma 15,6˝. Grubość to zaledwie 8,5 mm, a waga tylko 800 gramów. Nie jest to więc 

zamiennik dla monitora w laptopie, ale raczej kolejny ekran wspomagający pracę 

mobilną. Dodatkowo wyposażony jest w eleganckie etui przypominające nieco 

Lenovo Yoga, które po otwarciu przekształca się w wygodny stojak z regulowanym 

kątem patrzenia.

Ale co to potrafi?
Monitor wyświetla obraz w pełnym FullHD czyli 1920 x 1080. Matryca zbudowa-

na jest w technologii IPS. Nie należy się spodziewać jednak ekranu, który będzie 

dorównywał tym używanym przez Apple w MacBookach. Próżno na nim szukać 

rozdzielczości znanych z Retiny. Obraz ma dobre kąty widoczności, ale jest dość 

ciemny. Jasność to jedynie 220 cd/m2, kontrast też nie oszołamia i wynosi 700 : 1. 

Monitor potrafi wyświetlać 262 tys. kolorów zamiast pełnych 16 milionów. Posiada 

więc jedynie 6 bitów na każdą składową koloru. Na plus należy zaznaczyć to że, 

ekran ma funkcję redukującą migotanie obrazu, nie męczy więc wzroku. Monitor 
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999,00 zł

www.asus.com

 + Rozmiar
 + Waga
 + Etui

 − EkranNAZWA
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ma też wbudowaną sprzętową technologię zmniejszającą emisję niebieskiego świa-

tła ASUS Ultra-Low Blue Light. Pozwoli więc łatwo zasypiać po ukończonej pracy.

Dobra, a co z prądem?
Monitor zasilany jest z gniazda USB-C w komputerze. Tą samą drogą transmitowa-

ny jest również obraz. Monitor MB169C+ jest zgodny ze wszystkimi urządzeniami 

trybu DP Alternate (Alt) lub DisplayPort przez USB-C, bez konieczności instalowania 

sterowników. Co za tym idzie przesyłany obraz nie jest poddawany kompresji i prze-

syłany przez USB 3.0, co obciążałoby procesor, tylko działa jak każdy inny ekran. 

Użycie jednego kabla zmniejsza zmieszanie i ułatwia również pracę dosłownie na 

kolanie. Ma też, jak łatwo się domyślić, pewną wadę. Pobiera prąd z baterii znajdują-

cej się w laptopie. Nie jest to na szczęście wartość duża, a mianowicie jedynie 1,4 A.

Jak tym sterować?
Na górze prawej krawędzi znajduje się używany ongiś w telefonach przycisk 3-pozycyjny. 

Możemy go przesunąć w górę, w dół i wcisnąć. Jego używanie nie należy do szczególnie 

wygodnych, choć po pewnym czasie można nabrać na tyle wprawy że przestanie to być 

szczególnie uciążliwe. Menu jest też dość przejrzyste. Oczywiście możemy zapomnieć 

o ustawieniach jasności i innych parametrów wyświetlanego obrazu z poziomu kompu-

tera, tak jak to miejsce w opisywanym obok monitorze LG 5K.

Warto kupić?
Jakość obrazu, choć nie wpływa negatywnie na codzienną pracę, definitywnie nie 

pozwala na użycie monitora Asus MB169C+ do pracy z grafiką. Będzie się on nada-

wał natomiast dla tych, którzy potrzebują dodatkowej przestrzeni roboczej do pracy 

nad dokumentami. Dla fotografika czy filmowca nie będzie również kompletnie 

bezużyteczny. Owszem, nie ma sensu umieszczać na nim obrazu, który aktualnie 

obrabiamy, ale już palety programów graficznych czy inne niezbędne do wydajnej 

pracy aplikacje takie jak klient Slack czy Twitter na pewno znajdą tam zastoso-

wanie. Biorąc jednak pod uwagę cenę, należy najpierw dobrze się zastanowić,  

czy do naszej pracy będzie to wydatek, który się opłaci.

ZDJĘCIA:
Remek Rychlewski

http://www.asus.com/pl/Monitors/MB169C-plus/
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CASE LOGIC LARIMER
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Moda to ciągłe szukanie  
powiewu świeżości 
w trendach z poprzednich dekad. Case Logic w swojej nowej serii Larimer sięga do 

lat 70., oferując nam plecaki o wyjątkowym wyglądzie.

Plecaki Larimer występują w dwóch rozmiarach dopasowanych do wielkości lapto-

pów 14 i 15 cali. Różnią się one nie tylko pojemnością, ale również wyglądem. Miałem 

możliwość sprawdzenia, jak mniejsza wersja sprawdza się w codziennych zmaga-

niach podczas noszenia wielu rzeczy do pracy i podczas wypoczynku.

Ciekawym rozwiązaniem, z jakim do tej pory się nie spotkałem, jest sposób zamy-

kania plecaka. Polega ono na zwarciu na rzep materiałowego komina, a następnie 

zwinięciu go i ostatecznie zabezpieczeniu klamrą. To właśnie ten sposób zamykania 

nadaje plecakowi wyjątkowy wygląd. Dzięki takiej konstrukcji przedmioty w pleca-

ku są zabezpieczone przed wodą oraz niepowołanym dostępem.

W środku plecaka znajdujemy jedną dużą komorę, osobną przestrzeń na tablet  

10.1 cala i laptopa oraz małą kieszonkę zasuwaną na suwak. Takie zagospodarowanie 

przestrzeni daje nam możliwość włożenia dużych rzeczy do plecaka, tym bardziej 

że zwijany komin możemy zawsze postawić znacznie powiększając przestrzeń 

pakowania. Z drugiej jednak strony osoby noszące dużo drobnych przedmiotów,  

jak długopisy, notatniki, wizytówki będą miały niedosyt, że kieszeni jest za mało.

Nie rozpieści nas również liczba kieszeni na zewnątrz. Brak tu miejsca do szyb-

kiego włożenia butelki z wodą, gdy przemierzamy z plecakiem miejską dżunglę.  
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199,00 zł

www.caselogic.com

 + Wyjątkowy wygląd
 + Pakowna przestrzeń
 + Możliwość zwiększenia pojemności 

plecaka

 − Brak kieszeni bocznych 
pozwalających włożyć 
coś na szybko

 − Mała ilość schowków
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Pod paskiem zabezpieczającym główną komorę plecaka znajdziemy jedną zasuwa-

ną kieszeń. Miejsca jest tu aż nadto na dokumenty, portfel czy telefon. Mam jednak 

wątpliwość, czy należycie jest ona chroniona przed deszczem — suwak wysta-

wiony jest na bezpośrednie działanie wody. Aby dostać się do kieszeni, musimy 

odpiąć pasek, który zamyka plecak, co daje nam dodatkowe zabezpieczenie naszej 

prywatności.

Szerokie ramiona dają komfort podczas noszenia nawet ciężkiego plecaka. Użyto 

materiału Polyester 600D, który w warunkach opadów powinien poradzić sobie 

z zabezpieczeniem naszych rzeczy przed przemoknięciem. Na uwagę zasługuje 

również kolorystyka. Zieleń i czerwień z lat siedemdziesiątych doskonale uzupeł-

niają charakter tego plecaka.

Chcąc wyróżnić się w tłumie
wystarczy czasem mieć ze sobą odpowiedni plecak. Niewątpliwie seria Larimer 

firmy Case Logic ma w sobie ten pierwiastek, który potrafi zahipnotyzować prze-

chodniów i skupić ich uwagę. To do nich szczególnie skierowany jest ten produkt. 

Osoby lubiące porządek w swoim plecaku zatęsknią za dodatkowymi schowkami, 

gdzie mogłyby umieścić różne drobiazgi.

https://www.caselogic.com/en/fr/collections/laptop/larimer/larimer-rolltop-backpack-_-lari_-_114_-_hudson
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QNAP  
W DOMU „KINOMANA”

JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Jeszcze kilka lat temu dom miłośnika filmów można było poznać po półkach i stoja-

kach zapełnionych płytami DVD, a potem Blu-ray. Wcześniej atrybutem maniaka 

filmów były stosy wielkich kaset VHS i magnetowid, zwany wideo, podpięty do 

telewizora.

Obecnie jednak wiele się zmieniło. Jakość filmów „PAL”, czyli „SD” 520 linii, jaką 

oferują płyty DVD, już zdecydowanie nam nie wystarcza, a coraz częściej pojawiają się 

w domach telewizory o rozdzielczości „4K2K”, czyli 3840 × 2160 pikseli. Wymusza to 

zmianę podejścia do przechowywania i dystrybucji materiałów wideo, które zajmują 

teraz znacznie więcej przestrzeni na nośnikach. Typowy pełnometrażowy film HD 

to przynajmniej 1,5—3 GB danych. Wzrósł również poziom naszego rozleniwienia. 

Większość z nas nie lubi gimnastyki koniecznej przy zmianie płyty Blu-ray lub DVD 

w odtwarzaczu.

Na szczęście  
mamy sieciowe kombajny QNAP
QNAP jako samodzielne urządzenie zapewni nam przestrzeń konieczną do bezpiecz-

nego przechowywania danych, w tym kolekcji filmów, ale to oczywiście nie wszystko. 

QNAP nie dość że przechowa filmy, to jeszcze sam będzie mógł przesłać dane wprost 

do odtwarzacza zgodnego z Air Play (większość modeli) lub DLNA. Takie rozwią-

zanie pozwala na obsługę całej kolekcji filmów za pomocą iPhone’a w roli pilota. 

Dodatkowo wiele modeli QNAP ma wbudowane wyjście HDMI, co pozwala na ich 

bezpośrednie podpięcie pod nasz sprzęt „telewizyjny”, projektor czy monitor.



97PORADY

Czego można się spodziewać?
Jak już wspomniałem, QNAP w domu amatora filmów może być wykorzystywa-

ny na wiele sposobów. Jako magazyn naszej kolekcji filmów nada się każdy model 

wyposażony w odpowiadające nam pojemnością dyski. W takiej sytuacji aby oglądać 

filmy, będziemy musieli użyć odtwarzacza plików wideo w komputerze, iUrządze-

niu czy Apple TV 4 (dzięki między innymi darmowej aplikacji QNAP dla tvOS i iOS). 

Rola QNAP-a ograniczy się do „serwowania” plików. Nie jest to najwygodniejsze 

rozwiązanie, bo absorbuje poza NAS QNAP dodatkowe urządzenie odtwarzające,  

ale za to może być najtańsze. Nie będę wymieniał modeli NAS mogących wykony-

wać to zadanie, bo poradzi sobie z nim każdy (przy odpowiedniej przepustowości 

sieci). Strumieniowanie danych DLNA również nie sprawia problemu zdecydowanej 

większości NAS QNAP, jednak użytkownika sprzętu Apple może to nie zadowolić.

Więcej swobody dadzą nam  
modele umiejące transkodować
materiały wideo i samodzielnie strumieniować wprost do odtwarzaczy z funkcją 

Air Play, jak np. Apple TV. Większość modeli QNAP radzi sobie z transkodowaniem 

„w locie”, jest to dla wielu formatów wideo wspierane sprzętowo. Inne są obsłu-

giwanie programowo, co wymaga mocniejszej konfiguracji. Transkodowanie 

jest dostępne we wszystkich modelach QNAP z  procesorami Intela i  AMD.  
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Dlaczego transkodowanie jest takie ważne? Systemy Apple nie obsługują wszyst-

kich popularnych formatów wideo np. rmvb, transkodowanie „w locie” lub „off-line” 

pozwala na odtwarzanie wideo w nieobsługiwanych formatach na sprzęcie Apple bez 

stosowania dodatkowego oprogramowania. Zwiększa to również szanse na oglądanie 

filmów za pomocą odtwarzaczy z funkcją DLNA, bo też nie każdy z nich radzi sobie 

z dowolnym formatem. Transkodowanie może nie tylko zmienić format danych,  

ale również rozdzielczość. Przydaje się to między innymi w sytuacji, gdy chcemy 

oglądać wideo zgromadzone na QNAP z odległych lokalizacji przez internet.

Jeszcze inną formę użytkowania QNAP dają modele wyposażone w złącze HDMI. 

Podłączony bezpośrednio do monitora, telewizora czy projektora QNAP występuje 

w podwójnej roli jako „magazyn” oraz odtwarzacz.

Co wybrać?
Wiele zależy od tego, czy będziemy mieli jakieś dodatkowe wymagania. Serwery 

QNAP są bardzo wszechstronnymi urządzeniami i trochę żal używać ich jedynie 

w roli wsparcia kina domowego. Jeżeli głównym zastosowaniem urządzenia będzie 

magazynowanie i wyświetlanie filmów na podłączonym przez HDMI telewizorze 

w salonie lub sypialni, to najlepszym wyborem będą modele serii HS (zwłaszcza 

HS-251+). Ich cechą charakterystyczną jest forma zbliżona do odtwarzaczy wideo 

oraz dzięki chłodzeniu pasywnemu bardzo cicha praca. Wadą jest brak możliwości 

rozbudowania pamięci ponad standardowe 2 GB. Jest to wystarczające do większości 

zadań, ale np. dla uruchamiania maszyn wirtualnych może to być za mało. Bardziej 

uniwersalne są modele TS-251+ i TS-451+ również wyposażone w wyjście HDMI, ale 

z racji wentylatora mogące być bardziej uciążliwe np. w sypialni. Ich zaletą jest pamięć 

rozszerzalna do 8 GB. Wyjątkowo atrakcyjną ofertą dla fana filmów są modele TS-251A 

i TS-451A (dwu- i czterodyskowy). Poza cechami modeli TS-x51+ mają one możli-

wość transkodowania oraz odtwarzania przez HDMI wideo 4K. Dodatkowo zostały 
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wyposażone w wejście i wyjście audio mini jack oraz slot na karty SD pozwalający 

na szybkie kopiowanie danych z karty wprost na dyski QNAP-a. Wyżej wymienione 

modele są wyposażone w pilota na podczerwień, z którego pomocą możemy nawi-

gować po menu oraz sterować odtwarzaniem, gdy urządzenia są podłączone do TV.

Jako rozwiązania ekonomiczne dla kinomana mogę polecić QNAP TS-251. Radzi 

sobie on bez problemów z odtwarzaniem i transkodowaniem wideo 1080p zarów-

no przez HDMI, jak i strumieniowanie. Niestety pilot na podczerwień jest do niego 

dostępny jako opcja. Najtańszym rozwiązaniem będzie TS-251c. Nie ma on możli-

wości rozbudowy pamięci ponad wbudowane 1 GB oraz nie obsługuje pilotów, ale 

wyjście HDMI i transkodowanie potrafi obsłużyć do rozdzielczości HD 1080p.

Oczywiście należy pamiętać, że nawet najwydajniejszy QNAP nie poradzi sobie  

ze strumieniowaniem wideo czy udostępnianiem plików z filmami wysokiej rozdziel-

czości bez zaplecza w postaci odpowiednio szybkiej sieci lokalnej. Filmy 4K wymagają 

WiFi 802.11ac o prędkości zbliżonej do gigabiethernet. Dla HD 1080p powinna wystar-

czyć sieć WiFi 802.11N.

Ponieważ sprzęt to nie wszystko, w następnym numerze opiszę przydatne aplika-

cje do obsługi domowego kina — te wbudowane w system QTS oraz dostępne jako 

dodatki np. Plex.
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MICHAŁ KORALEWSKI

CZYNNIKI PIERWSZE CZ. 3 
WROCŁAW W UJĘCIU 
MATEMATYCZNYM
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Czy znajomość matematyki jest w fotografii konieczna? Umiejętność mnożenia 

i dzielenia z pewnością nie jest niezbędna do tego, aby zarejestrować obraz i uchwy-

cić w kadrze ciekawą opowieść. Ale już umiejętność wyznaczania środka, obliczanie 

miary kąta czy porównywanie długości odcinków może się przydać, co udowad-

nia Piotr Sotor w swoim zdjęciu pt. „Wrocławska jesień”. Przyprawienie fotografii 

szczyptą „królowej nauk” nadaje jej bardziej wyrazisty smak i sprawia, że poszcze-

gólne elementy zdjęcia znajdują się po prostu tam, gdzie się ich spodziewamy, 

dzięki czemu możemy docenić estetykę kompozycji, jej harmonię i porządek.

Na pierwszy 
rzut oka
Jesienne popołudnie, czyste niebo, słońce leniwie płynące po nieboskłonie. Dzień 

zmierza ku końcowi, ale to wciąż dobry moment, aby wyjść na spacer i złapać 

ostatnie promienie zachodzącego słońca — tym bardziej, że niedawno padało.  

Jest rześko, w powietrzu czuć wilgoć i chłodne, listopadowe podmuchy wiatru. 

Idealny moment, aby przysiąść na ławce i podziwiać żółtopomarańczowe refleksy 

światła odbijające się od okien wrocławskiej Hali Stulecia.
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Drugi plan, na którym widać budynek Hali, to typowa symetria. Prowadząc pionową 

linię przez środek zdjęcia rozdzielamy je na dwie połówki, będące swoimi lustrza-

nymi odbiciami. Zwróćcie uwagę na to, że nawet drobne różnice, które występują po 

jednej stronie (np. biały pawilon lub namiot widoczny z lewej strony), równoważo-

ne są przez inny element znajdujący się po przeciwnej stronie (rozbłysk słońca po 

prawej stronie). Idźmy dalej — podniesiona linia drzew przy lewej krawędzi obrazu 

ma swoje odbicie we fragmencie jakiegoś budynku, który widoczny jest przy prawej 

krawędzi.

Raj 
dla matematyka
Symetria i geometryczny porządek linii widocznych na zdjęciu podkreślają jego 

statykę i równowagę elementów obrazu. Podskórnie odbieramy ten obraz jako 

wyjątkowo harmonijny i uporządkowany, jednak dopiero biorąc do ręki linijkę 

i ekierkę, można zobaczyć, że za pozornie jednowymiarowym obrazem kryje się 

cała matematyczna głębia obliczeń, porównań i zależności.

Poziome linie, wyraźnie widoczne na zdjęciu Piotra, podkreślają horyzont, dając 

wrażenie pasywności i spokoju, oraz dzielą kadr na strefy — dolną: w której widać 

piaszczystą ścieżkę biegnącą wzdłuż dolnej krawędzi zdjęcia, połać trawy oraz 

ławkę. Krawędź siedziska ławki przedłużona jest w obu kierunkach przez linię 

skraju trawnika (uwaga, tu zaczyna się magia kompozycji zdjęcia Piotra!). Druga 

strefa znajduje się między siedziskiem ławki a horyzontem i ma dokładnie taką 

samą wysokość jak pierwsza strefa. W tej części odgrywa się sfotografowana scena 

— mężczyzna siedzący na ławce i kobieta, która stoi w nieznacznym oddaleniu 

i pisze SMS-a. Oboje zaburzają symetrię drugiego planu, co jednak dla kompozycji 

wychodzi na dobre, ponieważ w ten sposób nie skupiamy się tylko na środkowej 

części kadru, ale wodzimy wzrokiem między mężczyzną, kobietą, budynkiem Hali 

Stulecia i słońcem widocznym tuż nad horyzontem.

Prowadząc pionowe linie trójpodziału, dzielące kadr na trzy jednakowej szerokości 

części, zauważymy, że prawie idealnie pokrywają się one z podporami ławki: lewa 

podpora wyznacza 1/3 obrazu, prawa dzieli pozostały fragment także na dwie części, 

stanowiące 1/3 obrazu każda. Środkowa podpora znajduje się na linii wyznaczającej 

1/2 kadru i stanowiącej przedłużenie wieży Hali Stulecia. Nie wiem, na ile ta mate-

matyczna kompozycja była działaniem celowym, a na ile dziełem przypadku, ale to 

naprawdę robi wrażenie. Złapałem się na tym, że oglądałem zdjęcie z linijką w ręce, 

mierząc i porównując poszczególne jego fragmenty i tropiąc ich dalsze geometrycz-

ne zależności.

Trzecia strefa to wszystko to, co widać ponad horyzontem. Niska wieża hali i spokojne, 

jesienne niebo jeszcze bardziej podkreślają idyllę kadru: beztroskę, spokój i pogod-

ny nastrój.

Cykl „Czynniki 

pierwsze” powsta-

je dzięki wsparciu 

Grupy Entuzjastów 

Fotografii Mobilnej 

„Mobilni”

http://www.grupamobilni.pl
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Romans czy dramat?
Na tych czterech mocnych punktach kompozycji, o których wspominałem wcześniej 

(mężczyzna na ławce, kobieta pisząca SMS-y, budynek Hali i zachodzące słońce) 

można by zbudować świetną, romantyczną opowieść. Wystarczyłoby uchwycić 

aparatem moment, gdy na ułamek sekundy kobieta zwróciła swoją twarz w stronę 

siedzącego na ławce mężczyzny. Ich przecinający się wzrok stanowiłby swoistą 

kanwę dla historii, jaką chciałoby się dopisać do tej idyllicznej scenki. Tutaj tego 

brakuje. Kobieta wpatrzona w ekran telefonu i samotny mężczyzna na ławce wpro-

wadzają element niepokoju. Są jak wolne atomy, które nie łączą się ze sobą w jedną 

strukturę, jak pojedyncze dźwięki, które nie tworzą harmonijnej melodii. Właściwie 

mogą być dla siebie zupełnie obcymi osobami, które tylko przez przypadek znalazły 

się w jednym kadrze. Nie widzimy tego wyraźnie, ale być może mężczyzna z ławki 

także wpatrzony jest w ekran smartfona. Jeśli tak, to za pozorną sielanką zdjęcia 

kryje się prawdziwy dramat współczesności, gdy ludzie już nie dostrzegają piękna 

w otaczającym ich świecie i nie potrafią budować rzeczywistych relacji z innymi 

ludźmi, tylko żyją na poły wirtualnie w ciasnym świecie smartfonowych ekranów.

Podsumowanie
O ile urzeka mnie matematyczna doskonałość zdjęcia Piotra Sotora (te wszystkie 

zależności, strefy, symetrie itp.), o tyle zaburzające tę symetrię postacie wprowa-

dzają we mnie niepokój i pewien dysonans pomiędzy harmonią tła a pustką ich 

wzajemnych relacji. To zdjęcie aż krzyczy o happy end, o intymną wspólnotę tych 

dwóch osób, podkreśloną promieniami zachodzącego słońca. W zamian otrzy-

mujemy pustkę i samotność, która w tych okolicznościach przyrody powoduje 

jeszcze głębszy smutek. Jeśli taka była intencja fotografa, jeśli chciał przeciwstawić 

romantyczne tło społecznej tragedii, to należą mu się szczere gratulacje, bo zrobił 

to w sposób bardzo udany.

Zachęcam Was do zapoznania się także z innymi zdjęciami Piotra, które znajdziecie 

na Instagramie.

Weź udział w kolejnej edycji Czynników pierwszych!

Jeśli chcesz, 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 publikacji na łamach magazynu „Mój Mac”,  
zostaniesz o tym poinformowany!

https://www.instagram.com/tgxctg/
mailto:czynnikipierwsze%40mojmacmagazyn.pl?subject=
https://www.dropbox.com/request/LbZqhn0gBYHYaeZ0Eh6W
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HAZEL — KURS CZ. 2
MAREK TELECKI
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Jak ten czas  
szybko mija! 
Nie tak dawno witaliśmy rok 2017, a do Waszej dyspozycji oddajemy już drugi numer 

miesięcznika Mój Mac Magazyn. A to oznacza, że kolej na następną część kursu 

zapoznawczego z niezwykle przydatnym programem — Hazel. Ciekaw jestem, ilu 

Czytelników chwyciło po ten kawałek oprogramowania, skorzystało z dwutygo-

dniowego okresu próbnego i sprawdziło choćby domyślne, dołączone przez autora 

reguły?

Tak na marginesie: 
jeśli Hazel przypadł Wam do gustu, a w gospodarstwie domowym znajduje się 

również komputer pracujący pod kontrolą systemu Windows, to ekwiwalentem 

opisywanego rozwiązania na tę ostatnią platformę jest File Juggler.

Dziś przećwiczymy tworzenie reguł umożliwiających wykorzystanie Hazela do 

porządkowania obrazów. W zasadzie można by się zastanowić, gdzie się to przy-

da, skoro świetnie z zarządzaniem plikami tego typu radzi sobie aplikacja Zdjęcia 

(lub iPhoto na wcześniejszych wersjach systemu)? Owszem, jednak zdarza się  

— w moim przypadku dość często — że otrzymuję sporo fotografii do obróbki i są to 

pliki, których nie zamierzam trzymać w bibliotece zdjęć prywatnych (wiem, można 

mieć kilka różnych bibliotek i przełączać się między nimi przy starcie programu 

wciskając klawisz Opcji, ale nie o to chodzi). Co więcej, operując na dziesiątkach 

czy nawet setkach takich dokumentów oczekuję automatyzacji w kwestii nazwy 

plików, a nawet rozmiaru i typu (formatu graficznego). Zaprezentowany przykład 

może niekoniecznie sprawdzi się w Waszym przypadku (w sensie przydatności 

zastosowania, nie samego działania), jednak to kwestia drugorzędna, bo chodzi mi 

o to, by odrobinę przybliżyć potencjał reguł Hazela.

Nie przedłużając,  
oto scenariusz:

1. do katalogu „ZDJĘCIA — ZRZUT” wrzucamy luzem obrazy z różnych źródeł; 

posiadają mało przejrzyste nazwy, np. 100_3896.JPG, CAM00349.jpg, 

DSC02836.JPG, IMG_0248.JPG itd.,

2. chcemy je uporządkować, zmieniając nazwy wg wzorca: „foto_RRRR-MM-

DD_GGMMSS.extension”; gdzie: R — rok, M — miesiąc, D — dzień,  

G — godzina, M — minuta, S — sekunda — dane dotyczące czasu modyfikacji 

(ważne!) zdjęcia, a extension — rozszerzenie,

3. następnie wszystkie fotografie mają zostać posegregowane w katalogach 

https://www.filejuggler.com
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sygnowanych nazwą modelu urządzenia, które posłużyło do jego wykonania 

(o ile taka informacja będzie dostępna),

4. finalnie kopia uporządkowanych obrazów ma trafić do katalogu „MINI 4 

WWW” ale w wersjach pomniejszonych, tzn. tak by szerokość lub wysokość 

obrazu nie przekraczała 1024 pikseli oraz skonwertowanych do formatu PNG, 

niezależnie od typu plików źródłowych.

Zaczynamy od utworzenia  
pierwszego kroku reguły
w którym jako obserwowany katalog wybieramy „ZDJĘCIA — ZRZUT” a warun-

kiem działania reguły jest obecność w tymże katalogu pliku, który jest obrazem. 

Gdy kryterium (jedyne w naszym przypadku) jest spełnione, wykonana zosta-

nie operacja zmiany nazwy wg stworzonego szablonu. Szablon ten zawiera tekst 

„foto_” oraz tzw. tokeny określające składnię nazwy. Wybrałem 1999—12—31_133059  

co odpowiada pełnej dacie oraz godzinie (wraz z minutami i sekundami) modyfi-

kacji zdjęcia. Podkreślenie tokenów oznacza, że w przypadku krótszych danych 

zostaną dodane zera wiodące, np. zamiast „3” będzie „03”.

Strasznie nie lubię, gdy rozszerzenia plików są zapisywane wersalikami, dlatego 

odpowiednią opcją wpłynąłem na sposób zapisu tego elementu nazwy po jej zmianie.
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W drugim kroku wszystkie pliki luzem trafią do katalogów opisanych zgodnie 

z nazwą producenta pisaną wielką literą (np. Apple) oraz modelem urządzenia reje-

strującego zapisaną wersalikami (np. IPHONE 4). W celu utworzenia takiego wzorca 

wybieramy token „other…” i szukamy interesujących nas atrybutów plików, tutaj: 

„producent urządzenia” i „model urządzenia”. Warto pamiętać, że podgląd jakiego-

kolwiek szablonu nazwy lub dopasowania (o czym w kolejnych odcinkach kursu) 

widać na dole okna jako „Example:”.

Jak prezentuje się reguła w 2 kroku oraz wynik działania pierwszego, przedstawia 

poniższy ekran:

Gdyby okazało się, że do katalogu trafi obraz wykonany (a właściwie zmodyfiko-

wany) w dokładnie tym samym dniu i o tej samej porze, do nazwy zostanie dodany 

przyrostek, np. „-1”. Natomiast duplikat identyczny z obecnym plikiem trafi do kosza.

Trzeci krok  
to skopiowanie katalogów 
utworzonych automagicznie wcześniej wraz z ich zawartością, do katalogu „MINI 

4 WWW”. Akcja jest trywialna, należy poza wybraniem miejsca docelowego 
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tylko zadbać o to, by skopiowana została również struktura (hierarchia) katalogu 

nadrzędnego.

Czas wykorzystać możliwości  
integracji skryptowania z Hazelem
Opcji jest tu kilka, od AppleScript poczynając, przez skrypty Java, workflow 

Automatora, na skrypcie powłoki kończąc. Operacjami zawartymi w scenariuszu są: 

konwersja formatu graficznego pliku oraz przeskalowanie go wg zadanego wymia-

ru. Hazel sam w sobie takich opcji nie posiada, ale „pod maską” macOS znajduje się 

wiele przydatnych narzędzi terminalowych. Jednym z takich jest sips — scriptable 
image processing system. Sips uruchomimy w skrypcie powłoki (bash).

Składnia nie jest specjalnie skomplikowana, więc w naszym przykładzie zapis jest 

bardzo krótki:

sips -s format png -Z 1024 „$1”

Gdzie:

 > komenda -s (--setProperty — ustaw właściwość) z parametrem format png 

dokonuje konwersji dowolnego wspieranego formatu graficznego na Portable 

Network Graphics,

https://developer.apple.com/legacy/library/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/sips.1.html
https://developer.apple.com/legacy/library/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/sips.1.html
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 > komenda -Z (--resampleHeightWidthMax — skaluj wysokość / szerokość do 

wymiaru) z parametrem 1024 dokonuje zmiany rozmiaru zdjęcia tak, że 

zarówno wysokość jak i szerokość będą miały maksymalnie 1024 piksele, 

a proporcje obrazu będą zachowane,

 > parametr „$1” odnosi się do przetwarzanego pliku.

Proste, prawda?

Ponieważ konwersja  
odbywa się w taki sposób,
że plik w nowym formacie zastępuje wcześniejszy, proces dokonywany jest na 

kopiach zdjęć w folderze „MINI 4 WWW”. Niestety pozostają one z niezmienioną 

nazwą, więc ostatnim elementem będzie zmiana rozszerzenia na zgodne z nowym 

typem pliku, czyli: .png.
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To tyle.  
Nic nie stoi na przeszkodzie,
by tak uzyskane miniatury zdjęć spakować do archiwum .zip (akcja Archive) i zapi-

sać do Dropboksa (akcja Copy lub Move) lub wysłać (akcja Upload) na serwer FTP. 

Bądź dodać je do albumu w bibliotece programu Zdjęcia (akcja Import into Photos). 

Z programem Hazel „only sky is the limit” — jak mawiają obcokrajowcy.

Na zakończenie pierwszy „tip”: sztuczka pozwalająca na to, by reguły Hazel działały 

również na plikach niewidocznych (np. takie rozpoczynające się kropką). Domyślnie 

pliki te są ignorowane, ale wpisanie w terminalu poniższego wyrażenia zmieni 

zachowanie:

defaults write com.noodlesoft.Hazel ScanInvisibles -bool YES

Przyjemności i do następnego odcinka!



https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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