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Też chcę wierzyć,  
że jesteśmy bezpieczni,  
pracując na platformie Apple
Popularność komputerów z  macOS i  systemu iOS niesie jednak ze sobą coraz 

większe zagrożenia. Jak podaje firma MacAfee w ostatnim z raportów za rok 2016, 

w czwartym kwartale tegoż roku ilość robaków malware wzrosła na komputerach 

Apple o  744%. Również  środowisko mobilne coraz częściej nękane jest zagroże-

niami. Historia XcodeGhost, który wstrzykiwał złośliwe oprogramowanie podczas 

kompilacji aplikacji, może skutecznie zachwiać wiarę w to, że użytkownicy sprzę-

tu Apple są  niezagrożeni. W  czasach, gdy wielkie firmy przegrywają z  atakami  

hakerów na swoje serwery, a cyberataki paraliżują pracę szpitali w Wielkiej Bryta-

nii, trudno nie mieć wrażenia, że my jako domowi użytkownicy jesteśmy na prze-

granej pozycji. Odrobina wyobraźni oraz wiedza o możliwościach, jakie posiada-

ją systemy operacyjne Apple, mogą zminimalizować zagrożenie. W tym wydaniu 

magazynu przeczytasz o tym, jak chronić swoją prywatność w sieci. 

Pozdrawiam serdecznie 
Przemysław Marczyński



06MIĘDZY ŚWIATŁEM A CIENIEM

MICHAŁ KORALEWSKI

LEAKING COLOURS
Dla fotografa nie ma złej pogody. Nawet w największej szarudze, gdy za oknem plucha, 

gdy wiatr wywiewa resztki myśli — nawet wtedy warto wyjść z aparatem na poszuki-

wanie pęknięć, przez które wylewają się kolory miasta. Zdjęcie zrobione iPhone’em 5s 

przy pomocy aplikacji Camera+. Edytowane w VSCO (preset HB2) oraz Snapseed. 

https://twitter.com/m_koralewski
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Nowości sprzętowe

Nikon COOLPIX W300 

Nowe serwery QNAP z linii TS-x53B to ciekawa konstruk-

cja pozwalająca rozszerzać możliwości urządzenia za 

pomocą adapterów PCIe. Dzięki takiej budowie wymia-

na dysków i rozszerzenie innych elementów sprzętu nie 

było jeszcze nigdy tak łatwe. Model TS-653B wyposażono 

w port USB-C QuickAccess, dzięki któremu będzie można 

skonfigurować urządzenie bez konieczności podłączania 

go do sieci. Nowa linia pozwala również na mocowanie 

dysków bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi.

www.qnap.com

QNAP TS-x53B

OWC Mercury Helios 3
Port Thunderbolt 3 daje ogromne możliwości szybkie-

go przesyłania danych. Firma OWC dzięki aluminiowej 

obudowie pozwalającej na podłączenie do kompute-

rów Apple kart PCIe daje użytkownikom praktycznie 

nieograniczony obszar rozbudowy sprzętu. Dzięki OWC 

Mercury Helios 3 będziemy mogli wyposażyć naszego 

laptopa w karty Fiber Channel, dyski twarde, kontrole-

ry SAS czy zewnętrzne karty dźwiękowe.

www.owcdigital.com

Nowy kompakt z serii COOLPIX to prawdzi-

wy towarzysz przygody. Jego obudowa nie 

dość, że wytrzyma upadek z  wysokości do  

2,4 metra, to jeszcze będzie działał na głębokości 

30 metrów zanurzenia. Zdjęcia o rozdzielczo-

ści 16 milionów pikseli i jasny obiektyw f/2,8 

pozwolą również na swobodne kręcenie filmów 

4K/UHD. 

www.nikon.pl

https://www.qnap.com/pl-pl/product/model.php?II=271
https://www.owcdigital.com/products/mercury-helios-3
http://www.nikon.pl/pl_PL/product/digital-cameras/coolpix/waterproof-shockproof/coolpix-w300
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Przegląd aplikacji macOS
FileMaker 16
Firma FileMaker tworzy jedną z najbardziej popu-

larnych aplikacji bazodanowych. Szesnasta odsłona 

programu przynosi duże zmiany w tworzeniu aplika-

cji, w tym również produktów mobilnych. Ułatwiono 

dodawanie efektów wizualnych przy użyciu skryptów. 

Dodano wsparcie dla platformy iBeacon oraz funkcję 

wywoływania operacji w zależności od lokalizacji.

CENA: od 329,00 $

www.filemaker.com

Polska gra dla najmłodszych po sukcesie na platformie 

Androida trafiła właśnie do iTunes. Podczas rozgrywki 

pomagamy zwierzakom zbierać owoce do zjedzenia. 

Gra jest zręcznościową zabawą, która stymuluje koor-

dynację ruchową naszych najmłodszych pociech. Gra 

jest całkowicie po polsku, zatem nie będzie problemu 

z jej obsługą i poznaniem zasad rozgrywki.

CENA: Bezpłatna 

Aplikacja w App Store

Dyski SSD nie są tanie, a lubimy je kupować ze względu 

na szybkość pracy. Warto zatem mieć zainstalowa-

ny program, który będzie pilnował wolnego miejsca 

na dysku. Proponowana przez nas aplikacja potrafi 

wyszukiwać i usuwać duplikaty plików zgromadzone 

na dysku twardym. Będziecie zaskoczeni, ile wolnego 

miejsca uda się zaoszczędzić. Dodatkowym atutem 

programu jest to, że nie będzie nas nic kosztował.

Aplikacja w App Store

Cukierkowo

Duplicate File Finder & Remover

http://www.filemaker.com/products/whats-new.html
https://itunes.apple.com/app/lolly-quest/id1202561749
https://itunes.apple.com/pl/app/duplicate-file-finder-remover/id1152611077?l=pl&mt=12
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E.R.A. (JACEK ŁUPINA)

APPLE MUZEUM W POLSCE

http://twitter.com/e_r_a_extreme
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3 czerwca tego roku miałem wielką przyjemność otworzyć drzwi dla tłumnie przy-

byłych gości do pierwszego w Polsce Apple Muzeum. Jest to miejsce wyjątkowe 

i z pewnością zasługuje na status kultowego dla prawdziwych fanów marki Apple. 

Aby poznać historię marki, nie musicie już wybierać się do Pragi, Savony czy Moskwy, 

ale na pewno warto i te miejsca odwiedzić. Byłem w dwóch pierwszych i każde 

z nich jest na swój sposób wyjątkowe.

Polskie muzeum powstało 
w małej miejscowości Łoś na podwarszawskiej prowincji. Znajduje się w domu 

prywatnym, zatem jest to miejsce nietypowe. Posiada swój niepowtarzalny nastrój 

i  kameralny klimat, umożliwia bezpośredni kontakt ze zwiedzającymi, taras,  

na którym można usiąść przy kawie i porozmawiać, oraz otoczenie ogrodu, w którym 

kiedyś był sad z jabłoniami. W jednym pomieszczeniu zgromadzone zostały owoce 

trzech lat mojej pracy kolekcjonerskiej. Dodatkową atrakcją podczas otwarcia były 

prezentowane po raz pierwszy dwie unikatowe kolekcje prywatne: iPodów i iPho-

ne’ów, które użyczył Norbert Cała, oraz kilka pięknych egzemplarzy komputerów 

z kolekcją iPodów Nano i Mini ze zbiorów MacMuzeum. Sponsorem głównym otwar-

cia był MacLife, a szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu ekspozycji 

należą się ekipie Mój Mac, MyApple, iMagazine oraz Michałowi Gałubińskiemu 

z MacMuzeum. Patronatem medialnym oprócz wyżej wymienionych wspierała 

przedsięwzięcie również redakcja ThinkApple.
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W zbudowanych przeze mnie regałach możecie prześledzić historię i rozwój marki 

Apple od samego początku, czyli od 1976 roku, kiedy powstał prototypowy Apple-1. 

W Apple Muzeum znajduje się wierna replika tego wyjątkowego archetypu. Zdobycie 

podzespołów do budowy wiernej repliki nie było łatwe i proces ten wciąż trwa.  

Na płycie głównej sprowadzonej z Hongkongu zobaczycie oryginalny porcelanowy 

procesor MOS na złotych stopkach, telewizor Sony TV-115 z 1976 roku wspominany 

przez Jobsa w liście dołączanym do pierwszych pudełek z Apple-1, a także magne-

tofon Sony z 1970 roku do wczytywania programów z kaset.

W kolekcji Apple Muzeum 
możecie prześledzić niemal wszystkie transformacje i modyfikacje, jakie przecho-

dził komputer Apple ][, który był najlepiej sprzedającym się komputerem marki 

w historii. Dumą kolekcji jest czarny Apple ][+ Bell&Howell z 1979 roku, Apple IIGS 

Woz Limited Edition oraz unikalny upgrade IIGS do wcześniejszej wersji Apple IIe. 

Kolejne perły muzeum to kompletny rozbudowany system Apple ///, Apple Lisa oraz 

dwa komputery NeXT z soundspeakerem i drukarką.

Jeśli interesuje was sposób, w jaki docierała do użytkownika informacja z kompu-

tera poprzez ekran, to macie wyjątkową okazję, aby prześledzić rozwój monitorów. 

W kolekcji znajdują się już niemal wszystkie dawne wyprodukowane przez Apple. 

Na uwagę zasługuje pierwszy nieoficjalny monitor, jakim był Sanyo VM-4209 
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promowany w katalogach z lat 70. i na początku 80., zanim powstał pierwszy moni-

tor Apple — Monitor ///. Drugim niezwykłym unikatem jest AppleColor Monitor 

100 — pierwszy kolorowy monitor wyprodukowany w 1985 roku w niewielkiej 

liczbie egzemplarzy, który z powodu swojej ceny nie zdobył wielu użytkowników.  

Jego niezwykłość polega na poruszanym silnikiem elektrycznym kineskopie, który 

zmienia płynnie położenie, zapewniając ergonomię i wygodę i użytkownika.

Wśród nowszych  
urządzeń zobaczycie 
prototypowy Apple Network TV Box, który pozostał na etapie testów i nie wszedł do 

masowej produkcji, oraz jedyną w historii marki konsolę Bandai PipPin firmowaną 

przez Apple, która sprzedawana była jedynie w Japonii w 1996 roku i znikła, szyb-

ko przegrywając na polu bitwy z innymi popularnymi konsolami. Podczas otwarcia 

Apple Muzeum posiadany pudełkowy nieużywany egzemplarz został uruchomiony 

po raz pierwszy.
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Nie sposób opisać  
wszystkie obiekty, 
jakie zgromadziłem w muzeum, a są to nie tylko komputery i monitory, ale również 

przeróżne peryferia Apple, plakaty, książki, oryginalny pudełkowy software oraz 

produkty firm trzecich przeznaczone dla Apple. Jest zatem co oglądać. Zwiedzanie 

muzeum jest bezpłatne, dostępne w soboty i niedziele w godzinach 15—20, ale jest 

możliwe również w tygodniu po uprzednim zapowiedzeniu wizyty na profilach 

społecznościowych FB lub TT.

ZDJĘCIA:

Jacek Łupina
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WAKACYJNE NOWOŚCI  
OD INNERGIE
JAROMIR KOPP
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Znana marka Innergie 
należąca do koncernu Delta Electronics, głównego dostawcy zasilaczy dla Apple,  

co możecie sprawdzić, spoglądając na swoje urządzenia, tuż przed wakacjami 

odświeżyła swoją ofertę zasilaczy ściennych i samochodowych oraz wprowadziła 

nowe kable USB-Lightning.

Do oferty trafiły
 nowe zasilacze ścienne (230 V) PowerJoy  

Plus 17 — 17-watowy z dwoma portami USB 

mogący na jednym z nich ładować 

prądem do 2,4 A. PowerJoy 

Plus 24 — mocniejsza wersja, 

w której każdy z dwóch 

portów może jednocze-

śnie ładować prądem 2,4 A. 

Przy niewygórowanej cenie 

99—119 zł mogą być dobrą 

ofertą dla posiadaczy więcej 

niż jednego urządzenia.
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Dla podróżujących autem 
Mobidick.pl poleca PowerJoy Go Pto 24, czyli miniaturowy zasilacz wkładany 

w gniazdo zapalniczki z dwoma portami USB, z których każdy ma moc 12 W (2,4 A). 

Dostępny jest w cenie 109 zł. Jeżeli jednak na tylnej kanapie Waszego auta zasiada 

gromadka wyposażonej w iPady czy iPhone’y młodzieży, przyda się PowerCombo Go 

Hub. Jest to adapter do gniazda zapalniczki z jednym portem USB, ale wzbogacony 

o Hub z 1,2-metrowym kablem i dodatkowymi 3 portami USB. W sumie 

urządzenie posiada mocą ładującą 48 W (9,6 A na wszystkich  

4 portach łącznie). Cena za zestaw to 199 zł.

Wszystkie zasilacze spełniają wymogi normy GreenSense 

oraz posiadają zabezpieczenia InnerShield.

Ostatnią z nowości 
są kable USB-Lightning przystosowane do 

ciężkich warunków. Posiadają one bardzo 

estetyczny i wytrzymały oplot podob-

ny do tych w kablach do żelazek 

(ale oczywiście delikatniejszy) 

i mogą bez problemu prze-

nosić moc 12 W (2,4 A) oraz 

synchronizować dane. 

Dostępne są w  dwóch 

wersjach kolorystycz-

nych — jasnej i ciemnej 

 oraz  w trzech długościach: 

15 cm, 1 m i 2 m.

Polskim dystrybutorem  

marki Innergie jest Mobidick.pl.



https://www.itaka.pl/aplikacje-mobilne/
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PRZEWODNIK WAKACYJNY 
Najwyższy czas, aby skompletować odpowiedni sprzęt na wakacyjną wyprawę. 

Powinniśmy mieć ze sobą urządzenia i aplikacje, które popuprzyjemnią nam podróż. 

Oto nasze propozycje, jakie powinniście mieć ze sobą podczas wakacji.

REDAKCJA MMM
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WAKACYJNA APLIKACJA ITAKA
Tylko dobrze zorganizowane wakacje pozwolą nam zapomnieć o  codzienności 

i naładować się pozytywną energią na dalszą część roku. Jak je właściwie zapla-

nować, dokąd się wybrać i za ile? Na te pytania znajdziemy odpowiedź w aplikacji 

ITAKA, dzięki której możemy szybko i  intuicyjnie znaleźć wymarzone wakacje 

niemal w każdym zakątku świata.

Wygodna nawigacja i przemyślany zestaw filtrów pozwalają w łatwy sposób znaleźć 

dopasowane do naszych potrzeb wczasy w  hotelu lub wycieczkę objazdową.  

Bez opuszczania aplikacji możemy poznać szczegóły oferty, zobaczyć zdjęcia, 

opinie ludzi, którzy już tam byli i  oczywiście ją zarezerwować. A  jeśli dodamy 

hotel do ulubionych i jego cena spadnie, aplikacja nas o tym poinformuje. Z kolei 

gdy planujemy podróż we własnym zakresie, będziemy mogli wykorzystać ją do 

rezerwacji samego noclegu lub wynajęcia samochodu.

Jeśli macie dylemat z wyborem lokalizacji, polecamy lekturę zawartych w progra-

mie przewodników. Znajdziecie tam wiele przydatnych informacji o wszystkich 

krajach z oferty Biura Podróży ITAKA. Ta wiedza pomoże nam w dokonaniu właści-

wego wyboru. Życzymy Wam przyjemnego wypoczynku.

Pobierz z App Store

https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1119135595?mt=8
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CENA od 999 zł WWW icorner.pl

SMART SONAR PRO PLUS
Obudź w sobie instynkt łowcy i zapoluj na naprawdę grubą rybę. By zwyciężyć 

w tej nierównej walce z mieszkańcami rzek i jezior warto wesprzeć się nowo-

czesną technologią. Deeper Smart Sonar PRO+ to bezprzewodowa echosonda 

współpracująca i z systemem iOS. Skanuje otoczenie i informuje o obecności 

ryb, głębokości i temperaturze wody, strukturze dna oraz innych istotnych 

podczas wędkowania danych. Są one przesyłane do naszego iPhonea dzięki 

aplikacji Deeper App. Program ten oferuje zaawansowane funkcje takie jak 

mapowanie w czasie rzeczywistym, nieograniczony dostęp do historii danych 

oraz tryb łowienia ryb w zimie, dzięki którym możemy wędkować w każdych 

warunkach. Deeper Smart Sonar PRO+ to doskonałe akcesorium zarówno dla 

amatorów jak i profesjonalnych wędkarzy. Dzięki niej wakacje z wędką mogą 

przyczynić się do bardzo owocnych połowów.

http://www.icorner.pl/produkty/deeper-smart-sonar-pro-echosonda-lowienia-ryb-2/
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CENA 749 zł WWW mobidick.pl

GŁOŚNIK FUGOO
Zabierz swoją ulubioną muzykę na najbardziej wymagające wyprawy. Nieważne, 

czy jest to, plaża, spływ kajakiem, bądź relaks w parku. Głośnik Fugoo to doskonały 

przyjaciel w każdej sytuacji. Jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i zala-

nie, a na dodatek dźwięk który oferuje zaskoczy nawet wybrednego melomana.  

Za tą jakość muzyki odpowiedzialnych jest sześć przetworników zamontowa-

nym w rdzeniu urządzenia. Fugoo pozwoli skutecznie wypełnić brzmieniem 

każdą przestrzeń nawet przez czterdzieści godzin bez zasilania. Jednym 

słowem jest to prawdziwy głośnik do zadań specjalnych i na dodatek bardzo 

estetycznie wykonany. Dzięki szerokiej gamie dodatko-

wych akcesoriów możemy przytwierdzić głośnik nawet  

do kierownicy rowera uprzyjemniając tym samym 

podróże na dwóch kółkach.

https://mobidick.pl/sklep/fugoo-sport/
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PARROT POT 
Wybierając się na wakacje, musimy zmierzyć się 

z dość sporym problemem. Jak zadbać o pozo-

stawioną w domu roślinność. Pół biedy, jeśli 

jest to mała hodowla kaktusów. Gdy jednak 

nasze rośliny potrzebują stałego podlewania, 

musimy zdać się na pomocy nowoczesnej 

technologii, by podczas naszej nieobecno-

ści miała pieczę nad domową roślinnością. 

Z pomocą przychodzi nam firma Parrot i jej 

inteligentna doniczka. Parrot Pot, bo o niej 

mowa, wyposażono w zbiornik na 

wodę i system nawadniania, który 

ma odpowiednio podlewać naszą 

roślinę. Doniczkę wyposażono 

w czujniki, które zbierają dane 

pomocne w hodowaniu rośliny. 

Dotyczą światła, temperatury 

czy nawilżenia gleby i są przeka-

zywane do naszego smartfona. 

Teraz wszyscy miłośnicy roślin 

mogą spokojnie wyjechać na zasłu-

żony, długi urlop.

CENA 99 $ WWW parrotpot.com

https://www.parrot.com/us/connected-garden/parrot-pot
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KENU AIRVUE 
Wakacyjna podróż samochodem z  rodziną lub przyjaciółmi nie zawsze 

musi być nudna i męcząca. Zwłaszcza jeśli zapewnimy naszym pasażerom 

doskonałą rozrywkę. Dzięki firmie Kenu z łatwością zmienisz swój samo-

chód w ekskluzywną limuzynę. Airvue to przenośny uchwyt samochodowy 

dla iPada montowany na zagłówku przedniego fotela. Pozwala wygodnie 

oglądać filmy lub grać w gry podczas długich, nużących podróży, a dzięki 

rozsuwanemu mechanizmowi obsługuje wszystkie rozmiary tabletu firmy 

Apple. Z uchwytu możemy skorzystać także poza wnętrzem naszego auta. 

Zamocujemy go na stole lub biurku jak zwykłą podstawkę. Co ciekawe pasuje 

nawet do rączki walizki. Jeśli planujemy zabrać na wakacje naszego IPada, 

powinniśmy rozważyć zakup Kenu Airvue. Razem stanowią doskonały duet, 

który jest idealnym towarzyszem podróży.

CENA 214 zł WWW icorner.pl

ZDJĘCIA: 

s. 18 © iko, s. 19 © Jag_cz
fotolia.com

http://www.icorner.pl/produkty/kenu-airvue-uchywt-na-tablettelefon-zaglowka/
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OBRAZ WART  
TYSIĄCA SŁÓW
PIOTR WITEK
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W lutym i marcu na łamach MMM opisywałem mobilne aplikacje będące w stanie 

dostarczyć osobom o specjalnych potrzebach informacji na temat tego, co znajduje 

się na wykonanym zdjęciu oraz co jest na nim napisane. Czasem jednak dochodzi 

do sytuacji, gdy sam użytkownik chciałby być w stanie przypisać do danej fotogra-

fii jakiś konkretny opis. Brzmi dziwnie? Wyobraźmy sobie zatem seniora, który 

powinien zażywać konkretne leki o określonych porach. Niestety leków jest sporo, 

a każde pudełko i buteleczka podobne do siebie jak bliźnięta jednojajowe. Ale wystar-

czy uruchomić odpowiedni program i skierować obiektyw kamery na wybrany 

lek, aby iPhone wymówił jego nazwę i powiedział, kiedy należy go zażyć. Magia? 

Nie, to zwykła aplikacja zwana etykietownikiem. I dziś chciałbym Wam zaprezen-

tować kilka tego typu programów.

Zacznę jednak od wyjaśnienia zasad działania etykietowników. Choć efekt końcowy 

może wyglądać podobnie, to poszczególne aplikacje funkcjonują w nieco odmienny 

sposób. Oczywiście każda z nich analizuje obraz widziany okiem kamery, ale jedne 

szukają na nim kodów paskowych EAN-13/UPC, inne kodów QR, a jeszcze inne porów-

nują go z dostępną bazą fotografii. Tak więc podstawowe działanie etykietowników 

przypomina klasyczne programy odczytujące kody paskowe, które po rozpoznaniu 

kodu albo sięgają do własnej bazy produktowej, tak działa np. specjalna aplikacja 

Tesco Discover, albo umożliwiają przeszukanie Internetu w poszukiwaniu opisów 

produktów opatrzonych tym konkretnym kodem. Główna różnica polega jednak na 

tym, że opisywane dziś aplikacje dodatkowo umożliwiają użytkownikowi przypisa-

nie do konkretnego kodu własnej, spersonalizowanej etykiety.

Seeing Assistant Home
to bodajże najbardziej znany na polskim rynku program tego typu, a zarazem najbar-

dziej zaawansowany. Pośród jego wielu funkcji znalazły się również: skanowanie 

kodów paskowych i kodów QR, odczytywanie ich treści, przeszukiwanie Internetu 

https://itunes.apple.com/pl/app/seeingassistant-home-lite/id625110066?mt=8
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pod kątem rozpoznanych informacji oraz przypisywanie do zeskanowanych kodów 

własnych, tekstowych etykiet użytkownika.

Co istotne, producent aplikacji przewidział, że sami możemy chcieć zaetykietować 

przedmioty nieposiadające własnych kodów, i wyposażył program w generator kodów 

paskowych EAN-13. Wygenerowany z poziomu aplikacji arkusz kodów w formacie 

PDF można od razu wydrukować bezprzewodowo lub przesłać mailem i wydruko-

wać w dowolnym momencie. Kody drukujemy na arkuszu samoprzylepnym i po 

naklejeniu ich na wybrane przedmioty etykietujemy je z poziomu aplikacji mobilnej.

Ten program sprawdzi się przede wszystkim użytkownikom korzystającym na co 

dzień z programu odczytu ekranu VoiceOver. Aplikacja sama z siebie nie odczyta 

stworzonych etykiet, musi to zrobić syntezator mowy screen readera.

QR Voice Sticker 
to kolejny mobilny etykietownik działający w sposób bardzo zbliżony do poprzed-

niego programu. Podstawowa różnica, jak sama nazwa wskazuje, sprowadza się do 

tworzenia etykiet w oparciu o kody QR. 

QR Voice Sticker jest jednak o wiele mniejszą aplikacją, której jedynym przeznacze-

niem jest tworzenie i odczytywanie etykiet, przy czym te ostatnie generowane są 

na stronie internetowej producenta. Warto w tym miejscu zauważyć, że QR Voice 

Sticker działa nieco szybciej i precyzyjniej, a użytkownicy z dysfunkcją wzroku 

mają większą kontrolę nad generowanymi kodami, co bezpośrednio przekłada się 

na większą samodzielność i niezależność w użytkowaniu programu.

Obie mobilne aplikacje zostały stworzone przez polskich deweloperów i posiadają 
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polski interfejs, tutoriale oraz wsparcie użytkowników w języku polskim. Co cieka-

we, o obu posłuchać można również podcastów instruktażowych.

LookTel Recognizer 
to program, który z jednej strony jest bardzo podobny do QR Voice Sticker, a jednocze-

śnie może on działać w zupełnie odmienny sposób. Pierwsza i podstawowa różnica 

polega na tym, że podobnie jak Seeing Assistant Home on również rozpoznaje kody 

paskowe, ale oprócz tego jest on w stanie porównać widziany obraz z bazą zapisa-

nych w jego pamięci fotografii. Oznacza to, że dany obiekt w ogóle nie musi posiadać 

żadnego kodu, aby użytkownik mógł do niego przypisać etykietę. Wystarczy zrobić 

zdjęcie np. samemu opakowaniu i wyposażyć je w etykietę, aby aplikacja, widząc 

okiem kamery dany przedmiot, wyświetlała przypisaną do niego etykietę.

Druga różnica polega na tym, że LookTel Recognizer, zamiast etykiet tekstowych, 

można wyposażyć w tzw. audioetykiety. Oznacza to, że po zrobieniu zdjęcia jakie-

goś przedmiotu, po usłyszeniu charakterystycznego dźwięku wystarczy wymówić 

treść etykiety, aby dany obraz został powiązany z nagraniem. Od tej pory aplikacja, 

widząc dany obiekt, odtwarzać będzie przypisane do niego nagranie. Dzięki temu 

bez specjalistycznych aplikacji asystujących oraz bez generowania i drukowania 

dodatkowych kodów z LookTel Recognizer można korzystać w ten niemal magiczny 

sposób opisywany na początku tego tekstu.

Seniorzy lub osoby z dysfunkcją wzroku mogą nie tylko etykietować zażywane leki, 

ale również jakiekolwiek inne opakowania zawierające żywność, napoje, kosme-

tyki, płyty CD i wiele innych produktów, których przeznaczenie, funkcje czy smak 

chcieliby poznać bez ich otwierania. Co więcej, 

w ten sposób zaetykietowane produk-

ty również łatwiej odnaleźć w sklepie. 

Przykładowo jeśli osoba niewidoma 

wykona zdjęcie wieczka ulubionego 

jogurtu, to stojąc przy sklepowej chłod-

ni i korzystając z LookTel Recognizer, 

bez trudu odnajdzie poszukiwany 

produkt wśród kilku innych opakowań 

o identycznym kształcie.

Oczywiście w AppStore można natra-

fić na inne tego typu programy, jednak 

te opisane powyżej zostały prze-

ze mnie subiektywnie wytypowane 

po ich gruntownym przetestowaniu. 

Wszystkie opisywane dziś aplikacje 

są płatne, przy czym Seeing Assistant 

Home posiada swą wersję Lite. 

https://appsto.re/pl/ReG3D.i
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MYŚL, A NIC CI NIE GROZI
KUBA BARAN
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Bezpieczeństwo to jeden  
z wielu aspektów,
które kierują ludźmi w momencie decyzji o zakupie Maka. Ostatecznie w obiegowej 

opinii, nawet wśród osób, które nie są technicznie zaawansowane, mówi się o nich, 

że to „te komputery bez wirusów”. Trudno się z tym nie zgodzić, patrząc na ilość 

złośliwego oprogramowania, jakie nieustannie atakuje użytkowników sieci, korzy-

stających z systemu Windows. Niestety, posiadacze sprzętu z logo nadgryzionego 

jabłka, wbrew wspomnianej obiegowej opinii, też są narażeni na różnego rodzaju 

zagrożenia. Patrząc jednak na sposób, w jaki zachodzi sam atak, trudno nie oprzeć 

się wrażeniu, że to my stanowimy najsłabsze ogniwo na styku zagrożenie-komputer.

W zeszłym roku miała miejsce sytuacja, kiedy to popularna aplikacja na macOS 

została zakażona malware’em i jej oficjalny instalator potrafił przynieść użytkow-

nikom spory kłopot w postaci zaszyfrowanego dysku. Ostatecznie skala zagrożenia 

nie była zbyt potężna, a problem został szybko namierzony i wyeliminowany.  

Jest to jednak dobry przykład, by pokazać, jak łatwo, mimo niezwykle bezpiecznego 

systemu operacyjnego, jakim jest macOS, wykorzystać ludzką rutynę jako meto-

dę socjotechniki. Uruchomienie instalatora, który przez lata nie stanowił żadnej 

formy zagrożenia, staje się dla nas sprawą rutynową. Zupełnie nie spodziewamy się 

konsekwencji, które w tym przypadku były naprawdę uciążliwe. Strata dostępu do 

wszystkich swoich plików, które uległyby szyfrowaniu to czarny scenariusz, który 

nie przewiduje szczęśliwego zakończenia. Owszem, opcja zapłacenia wirtualnego 

okupu jest możliwa. Niestety, obserwacja tego typu przypadków nakazuje myśleć, 

że raczej nic już nam nie pomoże, a przelanej kwocie możemy jedynie pomachać 
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na pożegnanie. Taka sytuacja rzeczywiście jest poza naszą kontrolą, jednak była ona 

wyjątkowa i stanowi dobry przykład, aby wzbudzić dodatkowe pokłady czujności.

Należy pamiętać, 
że wszystkie aplikacje, 
które nie pochodzą ze znanych lokalizacji, a ich twórcy nie są certyfikowani przez 

Apple, domyślnie są blokowane przez macOS. To powinno stanowić pierwszy 

impuls do tego, aby porządnie zastanowić się, czy aplikacja rzeczywiście pocho-

dzi ze znanego i solidnego źródła. Jeżeli jesteście o tym przekonani, możecie taki 

program uruchomić, pomijając zalecaną blokadę stosowaną przez system opera-

cyjny. Na ten krok należy się jednak decydować tylko w wyjątkowych sytuacjach. 

Drugim niezwykle istotnym elementem jest prośba o hasło administratora. Wtedy 

w Waszych głowach powinien zostać wyzwolony alarm najwyższego stopnia. Jeżeli 

zdecydujecie się na autoryzację takiej aplikacji, to możecie być pewni, że uzyska 

ona dostęp do zasobów, które stanowią fundament Waszego systemu operacyjnego. 

W sytuacji kiedy pozwolicie na to programowi, który może nieść za sobą zagroże-

nie, instalujecie w swoim komputerze bombę z opóźnionym zapłonem.

Wszystko to jasno pokazuje, że najsłabszym ogniwem w obliczu naszego cyberbez-

pieczeństwa jesteśmy my sami. Socjotechnika w każdej postaci przynosi niesamowite 

efekty i jest w stanie zapewnić szybką i łatwą drogę do zasobów naszych komputerów 
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bez większego wysiłku w postaci karkołomnego łamania zabezpieczeń systemu 

operacyjnego. Dlatego w każdej sytuacji, kiedy macOS informuje nas, że coś może 

stanowić zagrożenie dla komputera, a tym bardziej wymaga od nas poświadczeń 

użytkownika, który ma uprawnienia administratora, pozwólmy naszej podejrzli-

wości wzbić się na wyżyny swoich możliwości. Jeżeli nie jesteś pewien, nigdy nie 

ryzykuj. Warto poświęcić chociażby 5 minut na małe rozeznanie w sieci i weryfika-

cję bezpieczeństwa danej aplikacji czy usługi, niż później wydać grube pieniądze 

na odzyskiwanie danych czy oczyszczanie systemu z ukrytego w nim złośliwego 

oprogramowania.

Myślmy, a będziemy bezpieczni
Mając Maki, jesteśmy w zdecydowanie lepszej sytuacji niż wszyscy użytkownicy 

systemów Windows. Nieustannie aktywne oprogramowanie antywirusowe na Maku 

to raczej fanaberia niż realna potrzeba. Wystarczy, że będziemy uważni i zanim 

uchylimy drzwi do ukrytych zasobów naszego komputera przed nieznajomymi, 

przeanalizujemy porządnie kryjące się za tym zagrożenia. Ostatecznie czy w przy-

padku, kiedy nienagannie ubrany nieznajomy Pan w niezwykle uprzejmy sposób 

poprosi Cię o klucze do Twojego domu, dasz mu je? Nie sądzę. I podobnie traktuj 

wszystko, co chce zagościć na Twoim komputerze.

ZDJĘCIA:

str. 28  © LIGHTFIELD 
STUDIOS,  
fotolia.com
oraz  unsplash.com
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MEMENTO MORI...
JAROMIR KOPP
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Niestety, nie będziemy żyć wiecznie 
„na tym łez padole” i lepiej zdać sobie z tego sprawę prędzej niż później, bo o ile nas 

samych może nie obchodzić to, co się stanie po naszej śmierci tu na ziemi, o tyle 

nasi bliscy mogą mieć całkiem odmienne zdanie. A licho nie śpi i nieszczęście może 

zdarzyć się w każdej chwili.

Traktuję swoje iUrządzenia i komputery tak jak powinienem, czyli jako urządzenia 

osobiste. Nie pozwalam bez nadzoru na używanie ich przez inne osoby (z wyjątkiem 

komputera, pod warunkiem posiadania własnego konta bez praw administratora). 

Haseł do usług chmurowych i sieciowych nie udostępniam nikomu. To samo się 

tyczy kodów blokady urządzeń oraz większości kont w serwisach. Podobne zacho-

wanie zalecam wszystkim, nawet tym, co uparcie twierdzą, że „ja tam nie mam nic 

poza kilkoma fotkami”. Mylicie się… macie „tam” kontakty, spis połączeń, wiadomo-

ści i zazwyczaj znacznie więcej wartościowych danych.

Wracając do tematu: jeżeli traktujecie swoje cyfrowe życie z należytym szacunkiem 

i co się z tym wiąże, poufnością, to pomyślcie, co się może stać po Waszej śmierci.

Dostęp do środków na kontach bankowych rodzina może sobie zapewnić różnymi 

legalnymi sposobami, ale sprawa może wyglądać całkiem inaczej np. w przypad-

ku serwisów księgowych i innych związanych np. z działalnością gospodarczą. 

Jednak to nie jest największy problem. Wyobraźcie sobie, że pracujecie nad projek-

tami, które przynoszą dochód. Macie wszystko ładnie zabezpieczone w komputerze 

przed wścibską konkurencją. Teraz pomyślcie, czy gdy Was już nie będzie, ktoś 

z bliskich lub któryś ze współpracowników powinien mieć możliwość kontynu-

acji oraz dalszego czerpania z nich korzyści? Brak dostępu do słusznie i dobrze 
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zabezpieczonego komputera może to uniemożliwić lub opóźnić. A co z korespon-

dencją z urzędami, firmami itp.? Przypomnijcie sobie, o jakie informacje proszą Was 

bliscy co jakoś czas, czy nie są to dane przechowywane na Waszych urządzeniach? 

A zdjęcia i filmy? Czy nie warto, aby zostały pamiątką rodzinną?

Serwisy społecznościowe mają często opcje decydowania, co ma się stać z konta-

mi na wypadek śmierci i wyznaczania odpowiedniej osoby do zarządzania nimi,  

gdy nas zabraknie. Jednak również trzeba o tym pomyśleć wcześniej.

Czy jest na to sposób?
Przyznam się, że nie mam nic sprawdzonego, ale sam (pisząc te słowa), jeszcze 

stąpam po wyżej wspomnianym łez padole i moi bliscy również. Jednak hasło 

odzyskiwania iCloud mam zabezpieczone w kopercie przechowywanej w odpo-

wiednim miejscu. Inne hasła trzymam w „Pęku kluczy”, do którego można mieć 

dostęp, znając hasła urządzeń, które też są odpowiednio zabezpieczone. W sytu-

acjach wymagających jeszcze większej poufności można rozważyć przechowywanie 

haseł u notariusza. Można też przetestować inteligencję swoich bliskich, ukrywa-

jąc klucze dostępu do kont w skrytkach, stosując podpowiedzi w postaci zagadek.  

To dla osób mających spore poczucie (czarnego) humoru. Tu niestety muszę zdać 

się na Waszą inwencję. A! Są też specjalne serwisy internetowe na takie smutne 

okazje, ale jednak nie polegałbym na nich w pełni, bo szansę ich przetestowania 

możemy mieć tylko raz.

I tym optymistycznym, mam nadzieję, akcentem „zmusiłem” Was do chwili zadu-

my. Jako tło tej zadumy proponuję posłuchanie utworu mojego imiennika Jaromira 

Nohavicy pt. „Kiedy kitę odwalę”.



http://mojmac.pl/podcast/
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REDAKCJA MMM

36

PRZEGLĄD  
SPRZĘTU DO OCHRONY
Twoje bezpieczeństwo zależy również od tego jakiego używasz sprzętu. Coraz bardziej 

jesteśmy uzależnieni od elektroniki i powierzamy jej coraz więcej prywatnych danych. 

Szukamy też sposobu na ochronę posiadanych sprzętów które przecież kosztują nie małe 

pieniądze. Oto nasze propozycje na zagwarantowanie sobie komfortu płynącego z pełnej 

ochrony najcenniejszych dla nas rzeczy w cyfrowej rzeczywistości.

REDAKCJA MMM
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CENA 2949 zł WWW verbatim.net.pl

VERBATIM  
STORE ’N’ SAVE  
10TB USB3.0
Cyfrowy świat wymaga od nas coraz więcej 

zasobów dyskowych. Zgromadzone przez 

lata zdjęcia, filmy, muzyka i dokumenty zajmu-

ją coraz więcej miejsca. Firma Verbatim dzięki 

ogromnej pojemności swojego dysku Store'n'Save 

daje nam gwarancję, że wszystkie informacje uda 

nam się zgromadzić w jednym miejscu. Dysk działa 

w systemie macOS, a użytkownicy mogą zaplanować 

i tworzyć kopie zapasowe plików, korzystając z bezpłat-

nego oprogramowania Nero Backup. Ochrona naszych 

danych to podstawa. Warto mieć pewność, że wszystkie 

nasze pliki są bezpiecznie przechowywane.

http://www.verbatim.net.pl/pl/prod/verbatim-store-n-save-10tb-usb-30-47669/


38TEMAT MIESIĄCA 38TEMAT NUMERU

LIFEPROOF FRE DLA IPADA AIR
Twój iPad może być niezniszczalny. Lifeproof zagwarantuje Ci możliwość 

używania tabletu w wodzie i piachu. Nie straszne mu będą nawet upad-

ki z dwóch metrów. Wszystkie te cechy obudowy Lifeproof potwierdzają 

otrzymane certyfikaty MIL-STD-810 oraz IP-68 odpowiedzialnego za szczel-

ność urządzenia. Tak pancerna ochrona nie tworzy z naszego smukłego 

iPad’a potwornej „cegły” którą trudno jest używać. Inżynierowie projektując 

Fre zadbali o to, aby maksymalnie zmini-

malizować gabarytu etui nie tracąc przy 

tym właściwości ochrony. Ogromnie 

ważnym atutem tego pokrowca jest 

łatwy dostęp do wszystkich złączy 

i przycisków. Używając tak komplet-

nej ochrony naszego urządzenia 

nie tracimy nic z ergonomii pracy 

na iPadzie.

CENA 314 zł WWW icorner.pl

http://www.icorner.pl/produkty/lifeproof-fre-ipada-air/
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CENA 314,59 € WWW apc.com

APC BACK-UPS PRO 900
Nagły spadek napięcia i wyłączenie się komputera może być powodem utraty 

danych. Również duża ilość uszkodzeń dysków i podzespołów komputerowych 

jest wynikiem problemów z zasilaniem. Jeśli poważnie myślimy o stabilnej 

pracy i bezpieczeństwie, musimy zaopatrzyć się w zasilacze awaryjne – UPS 

(uninterruptible power supply). Marka APC od lat oferuje najwyższej jakości 

sprzęt, a model Pro 900 jest ciekawą propozycją dla użytkow-

ników domowych i niewielkich biur. Urządzenie 

posiada regulowaną czułość napię-

cia, co umożliwia dostosowanie 

parametrów pracy zasilacza UPS 

do warunków konkretnego środo-

wiska sieci. APC Power-Saving 

dysponuje również trybem ekolo-

gicznym, który w wypadku dobrej 

jakości zasilania zewnętrznego 

powoduje, że niektóre podzespoły 

zasilacza są pomijane, co zapewnia 

wysoką sprawność przy zacho-

waniu pełnej ochrony. Do modelu 

Pro 900 jesteśmy w stanie podpiąć  

aż osiem urządzeń. W zależności od 

obciążenia nasz sprzęt jest w stanie 

pracować bez prądu w gniazdku  

od 10 do 20 minut. W tym czasie 

będziemy mogli zapisać wszyst-

kie dane i bezpiecznie wyłączyć 

komputer w czasie awarii.

http://www.apc.com/shop/pl/pl/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-Pro-900-230V/P-BR900GI
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QNAP TVS-1282T3 
W profesjonalnych zastosowaniach dbałość o bezpieczeństwo i wydajność 

przechowywanych danych jest kluczowa. Nie ma tu miejsca na kompromi-

sy. Wszytko powinno pracować „pełną parą” bez zastrzeżeń. Firma QNAP 

właśnie dla typowo profesjonalnych zastosowań stworzyła serwer TVS-1282T3.  

To urządzenie wyposażono w cztery porty Thunderbolt™ 3, co umożliwia 

płynną współpracę maksymalnie czterech komputerów Mac. Zwiększona 

przepustowość transferu danych pozwala płynnie przesyłać i edytować wyma-

gające pliki wideo 4K, przechowywać pliki oraz szybko dzielić się danymi. 

TVS-1282T3 jest wyposażony w najnowsze procesory Intela siódmej generacji, 

a całość zaprojektowano z myślą o warstwowej obsłudze pamięci masowej, 

partycjonowaniu według aplikacji i dystrybucji ruchu sieciowego. Dzięki temu 

możemy liczyć na wyjątkową wydajność urządzenia w najbardziej ekstremal-

nych zastosowaniach.

CENA od 3500 € WWW qnap.com

https://www.qnap.com/pl-pl/product/model.php?II=268
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CENA 50 $ WWW yubico.com

YUBIKEY 4C
Podwójna autoryzacja to obecnie jeden z najprostszych i najbardziej skutecznych 

sposobów zabezpieczenia naszej prywatności w sieci. YubiKey to klucz sprzęto-

wy który po umieszczeniu go w porcie USB-C łączy się z naszym komputerem 

i usługą. Bez fizycznej obecności urządzenia w komputerze nikt nie będzie miał 

możliwości skorzystania z takich serwisów jak Facebook, Dropbox czy zalogo-

wać się do naszego komputera. Jeden klucz YubiKey możemy skonfigurować  

do zabezpieczenia dowolnej ilości usług internetowych. Nie musimy się również 

obawiać o uszkodzenie fizyczne pendrive’a. Producent dołożył starań aby sprzęt 

był odporny na zalanie oraz uszkodzenia fizyczne.
ZDJĘCIE:

str. 36 © jijomathai,  
fotolia.com

https://www.yubico.com/products/yubikey-hardware/yubikey4/
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WIRUSY WCZORAJ I DZIŚ
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Historia wirusów komputerowych jest, o dziwo, starsza od komputerów, choć sama 

nazwa „wirus komputerowy” pojawiła się dopiero w 1984 roku za sprawą pracy Freda 

Cohena „Computer Viruses — Theory and Experiments”. Mianem „wirusów” nazwał 

on programy umiejące się reprodukować samodzielnie bez udziału programisty.

Pierwsze złośliwe programy, z jakimi miałem do czynienia, to były wirusy dyskiet-

kowe i plikowe, jednak pierwowzorem „robaków komputerowych” był program 

bardzo podobny do współczesnych szkodników, bo rozpowszechniający się przy 

pomocy protoplasty Internetu, sieci ARPANET, jednak był to z założenia nieszkodli-

wy eksperyment. Program Creeper został stworzony, aby samodzielnie przenosić 

się pomiędzy 36[!]-bitowymi komputerami PDP-10 za pomocą wspomnianej sieci 

ARPANET. Jego modyfikacja nie tylko przenosiła się, ale i „rozmnażała”, nie czyniąc, 

na szczęście, szkód (poza zajmowaniem zasobów).

Apple zawsze na pierwszej linii
Oczywiście, jak możecie się domyślić, Apple jako pionier rozwoju wszelkich nowo-

czesnych technologii komputerowych (i nie tylko), również w historii wirusów znalazł 

się na samym jej początku. Stało się to za sprawą „Elk Clonera”, czyli pierwszego 

wirusa komputerowego zaobserwowanego „w stanie wolnym” w 1982 roku. „Elk 

Cloner” został napisany przez 15-letniego Richa Skrenta, dowcipnisia, który wymie-

niając się ze znajomymi programami i grami (tak, w USA również kwitło piractwo), 

dodawał do nich swoje modyfikacje. Jednak po pewnym czasie koledzy zrażeni tymi 

dowcipami przestali przyjmować dyskietki od niego. Wtedy wpadł na pomysł stwo-

rzenia programu, który będzie sam przenosił się pomiędzy komputerami. Wymyślił 

i wykorzystał technikę infekowania sektora startowego dyskietki (przez wiele lat 
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jedna z najpopularniejszych). Program (gra) przy 50 uruchomieniu wyświetlał na 

ekranie komputera wiersz zatytułowany „Elk Cloner: The program with a persona-

lity”. Wirus nie wyrządzał szkód, chyba że trafił na niestandardowy dysk. Zapisywał 

na ślepo zmodyfikowany sektor startowy oraz dodawał do spisu plików sygnaturę, 

aby ponownie nie zarażać już zarażonych dysków. Dowcip się udał, a „Elk Cloner” 

zainfekował większość dyskietek bliższych i dalszych znajomych Richa Skrenta 

i mnóstwa jego nieznajomych, jeśli można tak powiedzieć.

Moje boje z wirusami
Z pierwszymi „infekcjami” miałem do czynienia na początku lat 90., za sprawą 

komputerów Amiga, których byłem fanem. Z racji wszechobecnego piractwa oraz 

działania na demoscenie stałem się ofiarą SCA, paskudnego „Byte Bandita” oraz 

niesławnego „Lamer Exterminatora”. Ten ostatni był jednym z pierwszych wirusów 

broniących się przed rozpoznaniem. Swoje kopie szyfrował, co przez pewien okres 

uniemożliwiało jego rozpoznanie. Dodatkowo podobnie jak „Byte Bandit” lokował 

się w systemie operacyjnym i zabezpieczał przed skasowaniem z pamięci RAM 

za pomocą resetu. Nawet krótkie wyłączenie z prądu często nie dawało pewności,  

że przestanie działać (specyfika dawnych pamięci „ulotnych”).

Najczęstszą metodą rozpowszechniania się wczesnych wirusów zarówno na 

MS-DOS, Apple, jak i inne systemy dyskietkowe było zarażanie sektora startowego. 

Podczas startu komputer wczytywał i uruchamiał program zawarty w tym sekto-

rze dyskietek (i potem dysków) „w ciemno”, nie sprawdzając jego integralności.  
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Następnie pojawiły się wirusy mogące dodawać się do plików wykonywalnych, czyli 

programów. Pamiętajmy, że Internetu w sensie powszechnej usługi jeszcze wtedy 

nie było. Wirusy po zarażeniu komputera rezydowały w jego pamięci i czyhały na 

niezabezpieczone przed zapisem dyskietki wkładane do napędów.

Pierwszy wirus na Macintoshe, z jakim miałem do czynienia, był stosunkowo niewin-

ny. Zamieniał on kierunek poruszania wskaźnika myszki w pionie i o ile pamiętam, 

potrafił rozprzestrzeniać się w lojalnej sieci Apple Talk, ale był stosunkowo łatwy 

do unicestwienia bez używania specjalnych narzędzi. Osobną kategorią wirusów 

dla Systemu (klasyczne wersje Mac OS) Apple były robaki HyperCard. HyperCard 

to niezapomniana aplikacja do tworzenia dokumentów hipertekstowych i multime-

dialnych od podręczników po systemy serwisowe np. Renault. Wirusy HiperCard 

były protoplastami makrowirusów znanych z Office Microsoftu.

Cechą wczesnych wirusów była całkowita autonomiczność. Z powodu kiepskich 

jeszcze zabezpieczeń w systemie mogły one zarażać dyski i pliki programów, pliki 

systemowe oraz nawet pliki danych (Resource fork w Mac OS klasycznych). Obecnie 

szkodliwe oprogramowanie często wchodzi w interakcję z użytkownikiem, aby 

zdobyć informacje, hasła lub możliwość dalszego rozprzestrzeniania. Jego tworze-

nie stało się wręcz gałęzią nielegalnego przemysłu oraz częścią wyścigu zbrojeń. 

Dawniej wirusy były tworzone dla żartu, w celach poznawczych, dla sławy lub  

(i) z chęci bezinteresownego szkodzenia.

Choć my, użytkownicy systemów Apple, mamy znacznie łatwiej, to nie możemy czuć 

się już całkiem bezpiecznie. Jedynie jeszcze iOS na urządzeniach niezłamanych 

przez Jailbreak jest ostoją bezpieczeństwa. Pamiętajmy jednak, że nawet najlepiej 

zabezpieczony system nie zastąpi rozsądku użytkownika. Używajmy technologii 

z głową!

ZDJĘCIA:

str. 42 © georgejmclittle, 
fotolia.com
oraz  pixabay.com
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DEKALOG  
BEZPIECZEŃSTWA IOS
ŁUKASZ BANASZAK

https://twitter.com/lukaszbanaszak6
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1. Chroń iPhone’a od kradzieży
Bardzo chciałbym napisać, że żyjemy w bezpiecznych czasach, ale tak nie jest.  

Od momentu wprowadzenia szeregu zabezpieczeń kradzież iPhone’a bez odcięte-

go palca i wnikliwego przesłuchania z włączoną lampą przestała być opłacalna dla 

potencjalnych złodziei. Przyczyniła się do tego w głównej mierze zwiększona świa-

domość i rozpowszechnienie wiedzy o sprzęcie Apple. Pamiętam, jak kilka lat temu 

popularne portale aukcyjne zalała fala trefnych aukcji. Sprzedający oferowali urzą-

dzenia, dodając w aukcji małą czcionką adnotację o blokadzie „hasłem”. Nabywający 

trefny przedmiot mógł się liczyć z rychłą wizytą służb.

Przejdźmy jednak do właściwego tematu: Włączmy ustawienia > nasz profil (imię 

i nazwisko)> iCloud. W ustawieniach iCloud wybieramy Znajdź mój iPhone.

Włączmy funkcję poprzez przesunięcie kłódki w prawą stronę. iUrządzenie podłą-

czone do konta i usług iCloud zapewni nam nie tylko komfort użytkowania, ale 

również realne poczucie bezpieczeństwa. W przypadku kradzieży (czego nikomu 

nie życzę) sprawnie zlokalizujemy nasze iUrządzenie i zablokujemy zdalnie dostęp 

z poziomu iCloud.

2. Miej niestandardowy kod
Czytnik linii papilarnych przyzwyczaił nas do rutyny, która jak wiemy, potrafi uśpić 

nasze zwierzęce instynkty przetrwania w technologicznej dżungli. Przeciętny użyt-

kownik iOS zapytany o kryteria doboru kodu blokady urządzenia z iOS sygnalizuje, 
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że kieruje się tutaj wygodą. Dominują kombinacje czterech nieskomplikowanych, 

blisko siebie położnych cyfr, na przykład: 1234, 3456. 

Niefrasobliwe, lekceważące podejście do bezpieczeństwa kodu jest jak otwarcie na 

oścież drzwi szajce bandytów. Uważnie dobierajmy kombinacje kodu tak, aby były 

rozpoznawalne tylko i wyłącznie dla nas (niekoniecznie nada się data urodzenia 

córki, wnuka).

3. Wypełnij kartę medyczną
Każdy z nas prędzej czy później będzie miał do czynienia z instytucjami ochrony 

zdrowia. Mam o tym pewne pojęcie, bo z pierwszego wykształcenia jestem specja-

listą ds. promocji zdrowia i edukacji dorosłych. Na studiach odbywałem praktyki 

w jednostkach ochrony zdrowia. Dało mi to realne doświadczenie w ocenie pracy 

jednostek ratownictwa medycznego i pierwszego kontaktu. Ile czasu zajmuje wstęp-

ne badanie fizykalne pacjenta i ocena wstępna? Są to cenne sekundy, decydujące 

o czyimś życiu. Z szybkiego wywiadu nie dowiemy się o historii leczenia, grupie 

krwi, alergii czy chorobach przewlekłych. Takich informacji może dostarczyć ratow-

nikom i lekarzom karta medyczna iOS. Jej wypełnienie trwa raptem kilka sekund, 

w momencie najwyższej próby ocali nasze życie i pozostałych poszkodowanych, 

pozwalając służbom zająć się bardziej potrzebującymi.
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4. Ostrożnie powierzaj  
prywatność aplikacjom
iOS jako zamknięty ultrabezpieczny system skutecznie chroni użytkownika od 

szkodliwych aplikacji. Pozwala jedynie na instalacją produktów zweryfikowanych 

firm. Jednak zawsze najsłabszym ogniwem bezpieczeństwa są sami użytkownicy. 

Niedokładnie czytający regulaminy i pochopnie wyrażający zgodę na udostępnienie 

prywatnych danych aplikacjom trzecim. Pamiętacie słynny kazus z najpopular-

niejszym portalem społecznościowym na świecie? Deweloperzy zauważyli szybki 

spadek baterii w iPhone’ach i iPadach z powodu aplikacji. Przyczyną okazał się… 

cały czas włączony mikrofon. Media zostały poinformowane w oficjalnej wersji 

o wadliwym działaniu aplikacji. Nigdy się nie dowiemy, kto za tym stoi i czy w ogóle 

rejestrowano rozmowy użytkowników. Kolejny kazus: zbieranie poufnych informa-

cji od klientów Ubera. Takich podejrzanych przypadków znajdziemy setki.

Korzystajmy z głową z dobrodziejstw nowych technologii. Czytajcie ze zrozumie-

niem regulaminy i treści zawieranych umów. Zastanówcie się dwa razy, zanim 

wyrazicie zgodę na dostęp do prywatnych danych.
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5. Stosuj VPN
Pod tym tajemniczym skrótem, kryje się pełna nazwa: Virtual Private Network. 

Wiele osób mylnie kojarzy to czasami, kiedy zaradni Europejczycy próbowali docie-

rać do treści i aplikacji zarezerwowanych dla rynku amerykańskiego. Aplikacje 

trzecie preparowały lokalizację z Europy Wschodniej do środkowej części USA.  

Do niedawna tylko tak można było oglądać stream produkcji Netflixa.

Prawdziwy VPN przyrównałbym do zawoalowanego adresu naszej sieci. Gdy 

łączę się z publicznym Wi-Fi popularnej sieciówki, cała struktura widzi, że moje 

urządzenie jest połączone z domowym Wi-Fi, które jest 100 km od lokalu. Trochę 

zawiłe, prawda? Postaram się zrobić wizualizację: rozpanoszenie się trendu home 

office wymusiło na korporacjach technologicznych oddelegowanie armii pracow-

ników do domów. Z home office odbierają i wysyłają służbowe dokumenty oraz 

korespondencję. Firmowe gigabajty przechodzące przez domową sieć (czytaj: 

słabo zabezpieczoną) to kiepski pomysł. Wirtualna sieć prywatna zapewnia dobre 

szyfrowania. Pracując w pociągu, będę miał połączenie nie z wagonowym Wi-Fi,  

ale z siecią firmową.
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6. Szyfruj rozmowy  
prywatne i biznesowe
Zdarza się Wam prowadzić rozmowy z potencjalnymi klientami i bliskimi? Telefon, 

nawet iPhone, nie zawsze oznacza bezpieczną linię. Nie bez powodu osoby publicz-

ne (poza Donaldem Trumpem, ten upodobał się najmniej bezpieczną markę do 

tweetowania) pracują na specjalnie przygotowanym, szyfrowanym sprzęcie. Barack 

Obama swego czasu ubolewał nad kategorycznym zakazem korzystania z iUrządzeń. 

Ciągnął za sobą supermegazmodyfikowaną jeżynkę, zaś do social mediów używał 

iPada. Hilary Clintom ku zgrozie doradców wysyłała służbowe maile z niebezpiecz-

nego, prywatnego maila. Z naszego podwórka: w jednej z nieformalnych rozmów 

pracownicy dużej państwowej spółki dali mi do zrozumienia, że mają służbowy 

zakaz korzystania ze Skype’a do firmowych narad i przepływu newralgicznych 

danych. Sam traktuję Skype’a z dużą dozą ostrożności.

Dla przeciętnego Apple usera najbardziej bezpieczny jest Face Time i iMessage. 

W tym drugim możemy bezpiecznie wysłać hasła i zaszyfrowaną notatkę iCloud.

7. Regularnie wykonuj kopie zapasowe
Tego chyba nie musimy tłumaczyć. Załóżmy pewien scenariusz: jesteście na wyjeź-

dzie, wasz iPhone — podstawowe narzędzie pracy, doznał bolesnego w skutkach 

kontaktu. W większości serwisów dostaniecie tymczasowy egzemplarz. Przewaga 

sprzętu Apple polega na usługach (niektórzy mogą się uczyć od teamu z Cupertino). 

W jednej chwili odtworzycie zawartość iUrządzenia z iCloud bądź z kopii szyfrowanej 

na maku (polecam ten wariant ze względu na 100-procentową pewność odtworze-

nia iUrządzenia).

8. Twórz hasła z wyobraźnią
Apple mocno pilnuje jakości i siły hasła do Apple iD. Nie zwalnia to nas z obowiązku 

tworzenia dobrych i różnorodnych haseł do poszczególnych usług. Powinny się one 

mocno od siebie różnić. Kilka miesięcy temu moja prywatna skrzynka była atako-

wana przez hakerów z pięciu miejsc świata jednocześnie. Administrator, widząc 

dziwny ruch w sieci, zablokował dostęp do skrzynki. Typowy Jan Kowalski lubi 

prostotę, ułoży schematyczne hasło, powieli je w pozostałych usługach. Wyobraźcie 

sobie przejęcie jednej skrzynki. Szybkie logowanie do kont social media i bankowo-

ści elektronicznej. Hakowanie zaczynamy nie od kodu, ale tak jak pisałem wcześniej, 

od najsłabszego ogniwa, czyli człowieka. Poznam Twoje nawyki, codzienną rutynę, 

inspiracje i preferencje (Google i social media to otwarta księga). Po miesiącu wejdę 

w Twoją skórę, nauczę się myśleć i działać jak ty, drogi czytelniku. Kilkukrotnie 

udowodniłem tak znajomym, że należy zadbać o większe bezpieczeństwo.
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9. Rozważnie udostępniaj lokalizację
Wielu moich znajomych skwapliwie chwali się licznymi miejscami pobytu, za pomo-

cą funkcji publicznego udostępnienia lokalizacji w social media. Rozumiem potrzebę 

work-life balance. Doskonale wpisuje się to we współczesne trendy social mediów. 

Artykuł ukaże się w początkach sezonu urlopowego, czyli podczas żniw dla wszel-

kiej maści włamywaczy.

Każdy może mieć wgląd, kiedy wyjeżdżacie na urlop, a kiedy jesteście na Mazurach 

(niektórzy oficjalnie przebywając na L-4). Zawsze w takich przypadkach zalecam 

ostrożność i rozwagę.

Pamiętam, jak ulubiona kursantka z dumą pokazała mi swojego iPada. Pokazałem jej, 

jak łatwo w iOS, może śledzić aktywność swojego syna mieszkającego w Warszawie 

(mieli rodzinnie konto iCloud). Pamiętajcie o takich sprawach, kupując iUrządzenia 

swoim najbliższym :)

10. Włącz dwupoziomową weryfikację
Apple iD to nasze najbardziej osobiste i unikalne konto. Dające dostęp do usług 

i chmury Apple. Przypisujemy do niego kartę płatniczą, utwory z bazy Apple Music 

czy chmurowe kopie iUrządzeń. Silne, skomplikowane hasło już nie wystarcza. 

Cyberprzestępcy nieustannie zbroją się w tym nierównym wyścigu. Użytkownik nie 

zna dnia ani godziny. Z myślą o next level bezpieczeństwa Apple stworzyło dwustop-

niową weryfikację. Podczas rutynowego logowania się do Apple iD otrzymamy  

na drugim urządzeniu kod potwierdzający tożsamość.
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1. Chroń maka jak siebie samego
Macbook, podobnie jak iPhone i iPad, to jedno z najbardziej osobistych urządzeń. 

Towarzyszy nam w pracy, na studiach i wyjazdach. Zabrzmi to jak sarkazm, ale 

założę się o karton dobrego wina, że wielu geeków więcej czasu spędza, patrząc na 

ekran MacBooka niż w oczy swej partnerki. Myślę, że ten przykład najlepiej pokazu-

je osobisty charakter komputera z nadgryzionym jabłkiem. W przeciwieństwie do 

iOS macOS daje nam możliwość założenia wielu kont użytkowników, ale czyńmy to 

rozważnie. Chrońmy nie tylko software, ale też sferę fizyczną. Pamiętam, jak zwra-

całem uwagę pracownikowi Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, żeby delikatniej 

obchodził się z moim wówczas iPadem Air 2. Wspomniany dżentelmen rzucał elek-

troniką jak workiem kartofli. Takich kontrolerów spotkacie nie tylko na lotniskach, 

ale wszędzie.

2. Nie trać głowy w chmurach!
Liczne usługi chmurowe, to najlepsze, co może nas spotkać w erze post-PC. Ba! 

Ekspansywna rewolucja chmur konsumenckich i korporacyjnych zwiększa 10-krot-

nie codzienną produktywność. Sam tak napisałem pracę magisterską na iPadzie, 

jeżdżąc pociągami. Obrabiam dziesiątki zdjęć dziennie, przerzucam je do iCloud 

Drive i One Drive. Liczne usługi porównałbym do szuflad, w których trzymamy 
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skarpety, krawaty... i faktury. Każda szuflada ma swoje ścisłe przeznaczenie. Nigdy 

nie trzymajmy wszystkich (a zwłaszcza kluczowych) danych w jednej usłudze. 

Jeśli któraś z dużych firm zaliczy awarię, zostaniemy na lodzie, bez dostępu do 

naszych cennych materiałów. Pozycjonujmy chmury pod względem bezpieczeń-

stwa i uniwersalności. Na przykład najmniej istotne pliki trzymam w Dropbox.  

Za sprawą Jaromira częściej korzystam z iCloud Drive. Zespołowo wymieniam 

pliki w OneDrive, a najcenniejsze dane, przechowuję na tajnym dysku chronionym 

hasłem. Regularnie zmieniajmy hasła i o ile jest to możliwe, ustawiajmy dwustopnio-

wą weryfikację. Postępując według tych krótkich wskazówek, unikniemy cyfrowej 

dekapitacji.

3. Aktualizuj software
Pierwszym wrogiem użytkownika, a zaproszeniem dla szkodników (również produk-

tywności) jest nieaktualny software. Kiedy piszę o tym, stają mi przed oczami rzędy 

ikonek programów do obsługi chmur. Codziennie przerzucam setki megabajtów 

pomiędzy poszczególnymi programami. Od czasu do czasu potrafią pojawić się 

nieubłagane lagi, utrudniające efektywne wokrflow.

Ratunkiem są regularnie pojawiające się aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności 

aplikacji. Support Apple zaleca wykonywanie aktualizacji systemu, iTunes i wszyst-

kich programów znajdujących się w naszym maku. Zasadniczo mobilny iOS ma 

pewną przewagę: tam instalujemy app tylko i wyłącznie ze sklepu Apple, z jego 

poziom również je aktualizujemy. Desktopowy system z Cupertino trochę kompli-

kuje sprawę: wiedzą to ci, którzy mają wiele programów spoza App Store. Duże firmy 

dbają o regularny cykl wydawniczy swoich produktów, dostarczając bezpieczne 

i stabilne programy dla środowiska Apple. Każde uaktualnienie niesie za sobą nowe 

funkcje, lepszy design. Czasami zdarzają się pozytywne rewolucje jak z One Note 

dla macOS i iOS. Regularnie aktualizujmy soft naszego maka!
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4. Dbaj o różnorodność haseł!
Każdy mój znajomy, kiedy schodziliśmy na temat technologii, narzekał na coraz 

większą ilość haseł do poszczególnych usług: od bankowości elektronicznej (są tacy, 

co mają 2-3 konta) po aplikacje firmowe. W życiu prywatnym dochodzą serwisy 

społecznościowe, prywatne archiwa i szyfrowane przenośne dyski. Sam w pewnym 

momencie zacząłem się gubić w tym gąszczu haseł. Oczywistym remedium wyda-

je się pęk kluczy iCloud i aplikacje trzecie (One Password). Jeśli sięgnięcie po takie 

rozwiązanie pilnujcie, żeby hasło iCloud nie przypominało pozostałych! Unikajcie 

związków ze zwierzętami, imionami bliskich, datami urodzin dzieci, a nawet 

ulubionymi kolorami. Oczywistość i rutyna zgubiły niejednego Apple usera. Nasz 

naczelny, Przemek Marczyński w jednym z podcastów, radził, aby wzorcem dzie-

ci tworzyć nietradycyjne hasła. Swoją drogą dzieci to bardzo słowotwórcze, małe 

istoty. Poszedłbym o krok dalej: ustawiajmy różnorodne, nieprzewidywalne hasła.  

Co kwartał modyfikujmy ciąg liczb bądź kolejność wyrazów.

5. Pilnuj porządku na dysku
Pomiędzy porządkiem na biurku a chaosem jest cienika linia. Porządek stymulu-

je do większej produktywności. Systematyzuje kolejkę wykonywanych czynności, 

nawet w domu.

Chaos w plikach rozprasza, sprawia, że popełniamy karygodne błędy. Gubimy 

hasła, rozpraszamy ważne służbowe i prywatne dokumenty pomiędzy chmurami.  

Jak pisałem w dekalogu dla iOS-a: hakowanie zaczyna się nie od aplikacji, ale od 

człowieka. Porządkujcie dane na dysku i w chmurach. Zapewniam: systematyka nie 

boli, a z czasem zamienia się w przyjemność.

6. Pracuj w bezpiecznej sieci
Współczesny Apple user to technologiczny nomada (sam zaliczam się do tej grupy). 

Pracuje w pociągach, sieciowych kawiarniach i wszędzie, gdzie się da. Duże metro-

polie, dworce, lotniska i lokale w standardzie udostępniają klientom sieć Wi-Fi. 

Prowadząc zajęcia komputerowe, uczulałem swoich uczniów na problem publicz-

nych sieci. Nadają się do ogólnej konsumpcji treści, szybkiego sprawdzenia rozkładu 

połączeń pociągów i wyszukiwania pożądanej trasy. Obsługa bankowości elektro-

nicznej, wysyłanie służbowych dokumentów i poufnych materiałów przez niepewną 

sieć graniczy z samobójczą głupotą. Równie dobrze możecie w hali odlotów portu 

lotniczego głośno podawać hasło i numer dostępu do waszego banku. Szerzej opowie 

o tym Jaromir w artykule, który znajdziecie w czerwcowym wydaniu Mój Mac 

Magazynu. W swojej karierze technologicznej spotkałem się z kilkoma przypadkami 

klientów dzwoniących z banalnym problemem: Panowie udali się do dużej, siecio-

wej kawiarni. Oczywiście zabrali ze sobą Macbooki. Szybko wyszukali kawiarnianą 
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sieć Wi-Fi. Włączyli aktualizację systemu. Zamiast pół godziny, spędzili we wspomi-

nanym lokalu 2,5 godziny. Nie idźcie drogą tych dżentelmenów. Zainwestujcie we 

własny, bezpieczny internet mobilny :)

7. Nie odblokowuj maka  
za pomocą Apple Watcha
Apple wraz z aktualizacją systemów wprowadziło nową funkcję: odblokowywa-

nie maka bez podawania hasła, za pomocą Apple Watcha. Żeby tak się stało, muszą 

zostać spełniona dwa warunki: 1. Obydwa urządzenia są zalogowane do tego samego 

konta iCloud, 2. MacBook i Apple Watch (iPhone) są połączone z tą samą siecią Wi-Fi. 

Konfigurujemy to, wchodząc w Preferencje systemowe / Ochrona i prywatność 

zaznaczamy: pozwalaj Apple Watch na odblokowywanie maka. Autorskie rozwią-

zanie Apple działa ze wszystkimi urządzeniami z macOS, począwszy od Macbooka 

Air z 2013 roku.

W skali tygodnia oszczędzamy cenny czas i wygląda to z boku bardzo futurystycz-

nie. Jednak nie byłbym sobą, gdybym nie upatrywał tutaj luki w bezpieczeństwie 

Macbooka, bądź co bądź osobistego narzędzia pracy. Najlepiej to odda prawdziwa 

historia: zaprzyjaźniony Azjata kupił 12-calowego, złotego Macbooka. Czym prędzej 

włączył odblokowywanie. Technologiczni lubią sobie robić nawzajem dowcipy.  

Pod pretekstem telefonu Shingo odszedł od biurka. Współpracownicy zmienili mu 

firmową tapetę na angielskie buldogi w bieliźnie z rozciągniętą flagą Wielkiej Brytanii.

Dodajcie fakt, że za 15 minut Shingo miał mieć oficjalną prezentację produktu.  

Nie piszę tego, żeby ośmieszyć Shingo, ale pokazać, jak bardzo łatwo przejąć kontro-

lę nad MacBookiem. Wystarczy chwila nieuwagi.
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8. Programy spoza sklepu 
App Store instaluj świadomie
Programy ze sklepu Apple są gwarantem bezpieczeństwa i cyklicznych aktualizacji. 

Wyśrubowane normy bezpieczeństwa sprawiają, że wielu developerów naprawdę 

jest zmuszonych zakasać rękawy, aby uzyskać swoje miejsce w ofercie App Store.  

Od tej reguły są wyjątki, tacy giganci jak Microsoft, Adobe i Corel sprzedają dla macOS 

licencje w autoryzowanych sklepach.

Przedłużając licencję Office 365, mam pewność, że nie grozi mi nic złego. Indywidualni 

developerzy czynią podobnie. Nasz redakcyjny kolega Jaromir Koop jako programi-

sta z powodzeniem sprzedaje swoje aplikacje w sklepie App Store i poza nim. Może 

się zdarzyć, że staniecie pod ścianą i nie znajdziecie tej jedynej aplikacji w App Store. 

Mocno wtedy weryfikujcie obce źródła. Pobierajcie programy z uznanych serwi-

sów. Niekoniecznie z dziwnych witryn z chińskimi szlaczkami bądź wschodnim 

rodowodem.

9. Aktualizuj hardware!
Modernizacja komputera to drugi niezbędny krok, zaraz po odświeżeniu oprogra-

mowania. Apple restrykcyjnie przestrzega zasad swojego cyklu wydawniczego, 

corocznie aktualizując urządzenia z iOS. Inaczej wygląda sprawa z komputerami. 

Wymieniamy iPhone’y co 1—1,5 roku, a iPady wydają się długowieczne. Rekordziści 

wstrzymują się nawet 5 lat. Profesjonaliści wymieniają komputery Apple co 2—3 lata. 

Konsumenci męczą Macbooki 3—4 lata. W tym momencie wszystko powinno być 

proste, ale tak nie jest. Firma z Cupertino ewidentnie zaniedbała segment klientów 
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indywidualnych (dom) i edukację. Dla jasności: uwielbiam swojego MacBooka Air 

z 2015 roku, część zadań związanych z obróbką zdjęć i bardziej wymagające zada-

nia przenoszą na lotniskowiec — iPada Pro 12,9˝. Mak mini nie jest odświeżany od 

2014 roku. Czerwcowe WWDC 2017 powinno przynieść pozytywną zmianę, w prze-

ciwnym wypadku Apple straci zaufanie stałych klientów. Konkurencyjne firmy już 

kuszą branżę kreatywną naprawdę dobrymi rozwiązaniami. Choćby 27-calowym 

komputerem All-in-One z dotykowym ekranem i wsparciem rysika.

W  naszej redakcji są osoby pracujące na starszych generacjach MacBooków, 

jeszcze z 2010 roku. Brak wsparcia technicznego daje się im mocno we znaki. 

Oprogramowanie Apple dla biura i twórców nie może być zaktualizowane, jeśli 

komputer przestał być wspierany.

10. Bądź jak Diana!
Na początku artykułu zauważyliście zdjęcie z owczarkiem niemieckim zrobione 

w trakcie prac redakcyjnych. Osolin, dom Jaromira traktujemy jak naszą półmitycz-

ną strefę 51. Pracujemy tam nad poufnymi przedsięwzięciami. Tak było z testami 

Apple Pencil, Surface Pro 4 i wieloma innymi projektami. Jeśli redaktor Banaszak 

będzie jechał do Osolina, wiedzcie, że coś się dzieje :) (oczywiście to żart).

Celowo użyłem obrazu z  owczarkiem niemieckim (należącym do Jaromira),  

bo to fascynująca, nietuzinkowa rasa. Adaptuje się do każdych warunków i zawsze 

umiejętnie broni przed atakiem. Chciałbym, abyście z tego artykułu wynieśli więk-

szą świadomość zagrożeń, dbałość o bezpieczeństwo. Stosujcie nietradycyjne hasła, 

nie dajcie się podejść cyberoszustom. Pamiętajcie: największe zagrożenie dla macOS 

znajduje się 5 cm przed monitorem. Producenci zbroją się na wojnę technologiczną. 

Dodają funkcje rozpoznawania twarzy, uwierzytelnienie, czytniki linii papilarnych, 

kod blokady, ale w zetknięciu z nierozważnym Apple userem nie wystarczy nawet 

mur Donalda Trumpa. Zawsze znajdzie ktoś taki, kto przeskoczy mur i wrzuci do 

waszego zadbanego sadu kolonię robaków. Bądźcie jak Diana: dumna, dbająca 

o bezpieczeństwo i nieprzewidywalna dla wrogów.
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O potrzebie korzystania z silnych haseł nie trzeba nikogo przekonywać. Używanie 

tego samego hasła do wielu serwisów albo wymyślanie prostych do odgadnięcia 

fraz może nas i nasze dane narazić na spore niebezpieczeństwo.

Silne hasła bardzo trudno spamiętać, ale z pomocą przychodzą nam jak zwykle 

odpowiednie aplikacje — menadżery haseł. Dzięki nim dane do logowania i hasło 

zostaną wypełnione automatycznie, a nasza pamięć będzie wolna od skompliko-

wanych ciągów cyfr i liter. Tylko który program jest najlepszy i zapewnia należytą 

ochronę naszym hasłom? Na te pytania staramy się odpowiedzieć w poniższym 

przeglądzie aplikacji do zarządzania hasłami.

Rozwiązanie najprostsze 
Pęk kluczy macOS + iCloud
Apple wyposażyło macOS w odpowiednie narzędzie i nazywa się ono Pęk kluczy. 

Korzystając z przeglądarki Safari, mamy możliwość zapisania loginów i haseł do 

przeglądanych witryn. Aplikacja zapamiętuje również hasła do sieci Wifi oraz można 

w niej zapisywać bezpieczne notatki.

Po włączeniu synchronizacji Pęku kluczy z iCloud otrzymujemy dostęp do zapisa-

nych haseł także na urządzeniach z iOS. Działa to wręcz niezauważalnie. To znaczy 

telefon automatycznie podłącza się do znanych sieci Wifi i korzystając z Safari 

otrzymujemy autouzupełnianie pól hasła i loginu. Na telefonie nie mamy natomiast 

osobnej aplikacji do podglądania zapisanych haseł czy notatek.

Jest to rozwiązanie proste i skuteczne, jednak można mieć zastrzeżenia do jego 

bezpieczeństwa. Teoretycznie każdy, kto wejdzie w posiadanie kodu do naszego 

urządzenia, będzie mógł się zalogować do zapisanych serwisów.
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Dla wszechstronnych — LastPass
Rozwiązaniem trochę bardziej zaawansowanym jest LastPass. Aplikacja ta narodzi-

ła się jako wtyczka do przeglądarki zapamiętująca hasła i z czasem rozrosła się do 

pełnoprawnego i wieloplatformowego menadżera haseł.

Możemy w niej zapisać dane do wybranych witryn, tworzyć foldery i wyszukiwać 

hasła. Od niedawna korzystanie z wersji na iOS nie wymaga już płatnej subskryp-

cji. Możemy zatem sprawdzać również hasła na telefonie. Niestety, brak integracji 

z najpopularniejszymi z najpopularniejszymi przeglądarkami mobilnymi i aplika-

cjami. LastPass jest bardzo przydatny, gdy korzystamy z kilku komputerów i nie są 

to tyko Maki. Niestety, wiele do życzenia pozostawia wygląd aplikacji i intuicyjność 

jej obsługi. Technicznie jednak nie można jej nic zarzucić. Nasze hasła są chronione 

zaawansowanym algorytmem szyfrującym i mamy do nich dostęp na wielu urzą-

dzeniach, a to wszystko za darmo.

Najpopularniejszy — 1Password
To chyba najbardziej znana aplikacja do zapamiętywania haseł. 1Password cechuje 

się bardzo wygodnym i atrakcyjnym wizualnie interfejsem oraz mnogością funk-

cji. Możemy zapamiętywać nie tylko hasła do serwisów internetowych, ale również 

adresy, dane kart kredytowych i tajne notatki.
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1Password używa do zabezpieczenia naszych haseł bardzo bezpiecznego algorytmu 

i oferuje integrację z wieloma przeglądarkami i aplikacjami firm trzecich. Dzięki 

temu nasze hasła są nie tylko bezpieczne, ale też mamy do nich wygodny dostęp na 

każdym urządzeniu, nawet na Apple Watch.

Ten najbardziej znany menadżer haseł imponuje możliwościami, ale niestety może 

zniechęcać ceną. Aplikacja na Mac jest płatna, i to niemało, a jeśli zechcemy z niej 

korzystać na urządzeniach z iOS, to uskłada się dość pokaźna suma.

Ciekawa alternatywa — Dashlane
Dashlane to mało znana aplikacja, która możliwościami powoli dorównuje 1Password, 

a jest darmowa. Zapiszemy w niej hasła, dane kart kredytowych, a także paragony 

i dowody zakupów.

Interfejs aplikacji jest bardzo przejrzysty i wygląda nowocześnie. Hasła są zabez-

pieczone zaawansowanym algorytmem szyfrowania AES-256, więc nie ma obawy, 

że ktoś niepowołany uzyska do nich dostęp.

Dashlane oferuje również aplikację na iOS, ale synchronizacja danych między 

urządzeniami wymaga wykupienia płatnej subskrypcji. Warto rozważyć ten krok,  

bo aplikacja wygląda i działa świetnie, choć niestety nie oferuje takiej integracji 

z systemem i innymi aplikacjami jak najważniejszy konkurent.

ZDJĘCIE:

str. 60 © zentilia,  
fotolia.com
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Parę lat temu miałem nieciekawą sytuację: dość odważnie działałem w termina-

lu na iMacu, co zaowocowało tym, że moje hasło przestało być akceptowane, a ja 

wpuszczany na główne konto… Niezbity dowód na to, by wszelkie zabawy robić na 

koncie z ograniczeniami. Tak czy inaczej postawiony zostałem przed problemem 

wyzerowania hasła i chwilę zajęło mi znalezienie skutecznego sposobu, dlatego 

poniżej zebrałem większość możliwych do wykonania czynności pozwalających na 

reset tajemniczego zaklęcia. Na wszelki wypadek, gdybyście kiedyś byli w potrzebie  

— zapamiętajcie ten numer MMM.

1. Zerowanie hasła z wykorzystaniem 
funkcji odzyskiwania systemu OS X
Musimy uruchomić komputer z  partycji zawierającej system odzyskiwania 

(Recovery). By tego dokonać, należy przy uruchomieniu / restarcie trzymać klawi-

sze Command+R. W starszych wersjach systemu OS X wystarczy trzymać wciśnięty 

klawisz Alt (Option) i wybrać odpowiednią partycję. Po wczytaniu systemu ratun-

kowego w menu Narzędzia wybieramy aplikację Terminal. Następnie wpisujemy 

komendę resetpassword. W nowo otwartym oknie Asystenta Resetowania Hasła 

(Reset Password Utility) wybieramy użytkownika i klikamy Dalej (Next). Na kolej-

nym ekranie wprowadzamy nowe hasło, weryfikujemy wpisując je raz jeszcze i 

opcjonalnie dodajemy podpowiedź. Klikamy Dalej, uruchamiamy ponownie Maca 

i logujemy się na zmodyfikowane konto z użyciem nowego hasła.

W systemach OS X do wersji 10.6, które nie były dystrybuowane w wersji elek-

tronicznej, aby zmienić / wyzerować hasło, należało uruchomić komputer z płyty 

instalacyjnej i następnie wybrać z menu Narzędzia opcję Resetuj hasło.

Istnieje możliwość utworzenia Asystenta odzyskiwania systemu OS X na dysku zewnętrz-

nym lub np. pendrive.

https://support.apple.com/pl-pl/HT201314
https://support.apple.com/pl-pl/HT201314
https://support.apple.com/pl-pl/HT202294
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2. Zerowanie hasła  
za pomocą identyfikatora Apple ID
By umożliwić wykorzystanie konta Apple do resetowania hasła w komputerze, nale-

ży najpierw skojarzyć konto użytkownika z Apple ID. Realizuje się, stosując różne 

sposoby:

 > zaznaczając odpowiednią opcję podczas konfiguracji konta przy pierwszej insta-

lacji systemu lub reinstalacji „na czysto” (wcześniej jesteśmy pytani o podanie 

Apple ID lub założenie nowego),

 > klikając prawym klawiszem myszy na nazwie wybranego konta w Preferencjach 

systemowych > Użytkownicy i grupy; w menu kontekstowym pojawią się Opcje 

zaawansowane… tu przy Apple ID klikamy przycisk Ustaw… i podajemy (lub 

zakładamy nowe Apple ID) adres e-mail,

 > wpisując w terminalu wyrażenie (podając poprawne nazwę użytkownika oraz 

adres przypisany do Apple ID):

sudo dscl . append /Users/nazwa_użytkownika AuthenticationAuthority „;AppleID;adres@email.pl”

Teraz zupełnie inaczej wyglądać będzie opcja zmiany hasła dla użytkownika, dostęp-

na w Preferencjach systemowych > Użytkownicy i grupy.

Jeśli pomimo skojarzenia konta użytkownika z Apple ID, będziemy je chronić 

osobnym hasłem, to pojawi się możliwość zaznaczenia opcji — „Użytkownik może 

zerować hasło, podając Apple ID” na karcie użytkownika w Preferencjach systemo-

wych > Użytkownicy i grupy.

Jeśli zapomnimy hasła, nie pomoże również podpowiedź, to po trzeciej nieuda-

nej próbie w oknie logowania jest wyświetlany komunikat „Nie pamiętasz hasła? 

https://support.apple.com/pl-pl/apple-id
https://support.apple.com/pl-pl/apple-id
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Wyzeruj je… …używając Apple ID”. Należy wtedy kliknąć ikonę strzałki w okręgu, 

aby wyświetlić okno dialogowe Wyzeruj hasło. Pozostaje nam wprowadzić nazwę 

i hasło konta Apple ID, a następnie kliknąć przycisk Wyzeruj hasło.

Jeśli konto chronione jest hasłem iCloud, ale nie zostało skojarzone (wg jednego 

z trzech sposobów przedstawionych wcześniej), to przy próbie wprowadzenia błęd-

nego hasła wyświetlony zostanie komunikat: „Na potrzeby logowania się do tego 

konta używane jest hasło iCloud. Jeśli musisz zmienić hasło, wykonaj to w witrynie  

appleid.apple.com przy użyciu innego urządzenia.”

Problem jest bardziej poważny, gdy korzystamy z szyfrowania zawartości dysku 

— funkcji FileVault. Zerowanie hasła wymaga wygenerowania i bezpiecznego prze-

chowania tzw. klucza odzyskiwania. Radzę zapoznać się z tą procedurą, nim będzie za 

późno… Choć i w tym ostatnim przypadku można osiągnąć sukces, zerując hasło  

za pomocą Asystenta Resetowania Hasła.

Powyższe metody (oraz standardowa zmiana hasła z  wykorzystaniem opcji 

Użytkownicy i Grupy w Preferencjach systemowych) opisane są tutaj.

3. Zerowania hasła za pomocą  
trybu pojedynczego użytkownika 
(single-user mode)
Przedstawiam dwa różne sposoby, oba sprawdzone pod macOS Sierra 10.12.5.

Rozwiązanie pierwsze: użycie komend passwd oraz dscl — uruchamiamy komputer 

w trybie pojedynczego użytkownika, umożliwiamy dostęp do zawartości dysku, 

wpisując i zatwierdzając Enterem odpowiednio:

http://appleid.apple.com
https://support.apple.com/pl-pl/HT202385
https://support.apple.com/pl-pl/HT202860
https://support.apple.com/pl-pl/HT201573
https://support.apple.com/pl-pl/HT201573
https://support.apple.com/pl-pl/HT201573
https://developer.apple.com/legacy/library/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/passwd.1.html
https://developer.apple.com/legacy/library/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/dscl.1.html
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w OS X 10.7 i nowszym:

/sbin/fsck -y

/sbin/mount -uw /

launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.opendirectoryd.plist

passwd nazwa_użytkownika

(Tu zostaniemy poproszeni dwukrotnie o wprowadzenie nowego hasła)

reboot

dla OS X w wersji 10.6 lub wcześniejszej wpisujemy:

/sbin/fsck -y

/sbin/mount -uw /

launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.DirectoryServices.plist

dscl . passwd /Users/nazwa_użytkownika nowe_hasło

reboot

Rozwiązanie drugie: wyzerowanie Asystenta ustawień — uruchamiamy komputer 

w trybie pojedynczego użytkownika, umożliwiamy dostęp do zawartości dysku 

wpisując i zatwierdzając Enterem:

mount -uw /

rm /var/db/.AppleSetupDone

reboot

Po restarcie powita nas Asystent ustawień, tak jak w przypadku pierwszego urucho-

mienia komputera. Możemy teraz stworzyć nowe konto administratora po to,  

by z jego poziomu zresetować hasło na koncie z problemem, a później nowo utwo-

rzone konto usunąć. Et voilà!

Po zresetowaniu hasła (którąkolwiek metodą przedstawioną wyżej) warto utworzyć 

nowy pęk kluczy logowania.

ZDJĘCIE:

str. 64 © Yeko Photo  
Studio, fotolia.com
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BEZPIECZEŃSTWO  
DOKUMENTÓW IWORK
ŁUKASZ BANASZAK

https://twitter.com/lukaszbanaszak6
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Pakiet iWork od zawsze wzbudzał ambiwalentne uczucia wśród ludzi produktyw-

nych. Z jednej strony Apple w tym roku uwolniło go dla wszystkich posiadaczy 

urządzeń z macOS. Z drugiej strony zastosowało manewr, którego nie powstydziłby 

się sam Warren Buffett. Opiszę to w tekście, na praktycznym przykładzie nasze-

go redakcyjnego kolegi. Pakiet z Cupertino jest ściśle zintegrowany z ekosytemem 

i usługami Apple. Samo to wydaje się gwarantem bezpieczeństwa. Zapisane doku-

menty będą dobrze strzeżone w szyfrowanej chmurze iCloud (którą zdecydowanie 

wolę od innych usług chmurowych). Sprawnie udostępnimy dokumenty za pośred-

nictwem skrzynki mailowej, iMessage, a nawet Twittera i Facebooka. Środowisko 

Apple daje nam również możliwość aktywnej współpracy beta w czasie rzeczywi-

stym. W redakcji przeprowadziliśmy intensywne testy i pakiet Apple spokojnie daje 

radę nawet przy 6 osobach jednocześnie edytujących jeden dokument.

Co z tym zagrożeniem?
Być może będę monotematyczny, ale największym zagrożeniem dla dokumentów 

iWork jest to, co znajduje się 30 cm przed monitorem (tak jak pisałem w dekalogu 

dla macOS). Chodzi oczywiście o użytkownika. Na nic zdadzą się intuicyjny interfejs, 

dobry support usług chmurowych, jeśli użytkownik nie przestrzega podstawowych 

norm bezpieczeństwa. Bardzo uważnie dobierajmy osoby do współpracy w doku-

mentach. Wysyłajmy łącze „bezpieczną linią” — szyfrowanymi wiadomościami 

iMessage. Nigdy przez aplikacje społecznościowe (Facebook, Twittter, Messenger), 

to tak jakbyśmy podawali login i hasło do usług bankowych na dawnym Stadionie 

Narodowym, nie wiemy, kto słucha po drugiej stronie. Dokumenty wymagające 

szczególnego zainteresowania obłożymy hasłem. Uruchamiamy dowolną aplikację 

iWork (Pages, Numbers, Keynote). Rozwijamy górne menu plik. Wybieramy ustaw 

hasło. Uwaga! Silne hasło cechuje: co najmniej 8 znaków, 1 duża litera, minimum  

1 cyfra. Wystrzegajmy się roku i daty urodzenia, imion zwierząt, dzieci i bliskich. Hasło 

powinno być znane tylko nam. Unikajmy jak ognia wysyłania służbowych dokumen-

tów iWork z prywatnej skrzynki (kazus Hillary Clinton), publicznych sieci Wi-Fi 

i aplikacji trzecich. Z zasady czynię to tylko szyfrowaną pocztą iCloud i z iMessage.

Ciemna strona mocy
W marcu relacjonowaliśmy z Sebastianem Szwarcem Dni Informatyki na pewnej 

wrocławskiej uczelni. Jaromir prowadził szkolenie ze smart home. W kuluarach wymie-

niliśmy się informacjami. Spotkanie było bardzo pouczające, ponieważ Sebastian 

uświadomił mi realny problem użytkowników starszych generacji maków. Urządzenia 

znajdujące się poza corocznie zmieniającą się listą wspieranych komputerów Apple nie 

mają szans na aktualizację pakietu biurowego (iWork) i programów dla twórców (iLife). 

Przyznam szczerze: nie rozumiem tego, Apple. Gigant z Redmond wyszedł w kierunku 

uniwersalnych klientów, określając wyraźne minimum sprzętowe dla swojego pakietu 

biurowego i usług. Stanowi to realny i potencjalną lukę w bezpieczeństwie.
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NOWY SYSTEM PLIKÓW, 
PIERWSZE WRAŻENIA
JAROMIR KOPP
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APFS to już trzeci format plików, który używam na urządzeniach od Apple. Pierwszym 

był powstały w 1985 roku HFS (Hierarchical File System) stworzony do obsługi 

dyskietek i dysków twardych. Pozwalał on na nadawanie „długich”, bo aż 31 znako-

wych, nazw plików (dla PC normą jeszcze wiele lat pozostawało 8 plus 3 znaki). 

W 1998 zastąpił go HFS+ (Extended), z którego korzystamy w systemie macOS 

dotąd. Jednak nadszedł czas zmian. Niemal dwudziestoletni system plików nie jest 

w stanie sprostać obecnym wymaganiom co do szybkości, optymalizacji, nowych 

nośników danych, a zwłaszcza bezpieczeństwa.

Przed i po, czyli w trakcie
Nie wiem, czy wszyscy z Was zauważyli, ale jesteśmy już po części zmian związa-

nych z wprowadzeniem APFS. Otóż jest on na wszystkich iPhone’ach, iPadach, Apple 

Watchach, Apple TV 4 zaktualizowanych odpowiednio do iOS 10.3, watchOS 3.2, 

tvOS 10.2. Jak się domyślam, wielu użytkowników nawet nie zauważyło tej zmiany, 

choć niektórym przybyło trochę wolnego miejsca w urządzeniach po aktualizacji. 

Na pełne wsparcie dla APFS w macOS musimy jeszcze trochę poczekać. Systemy, 

które już mogą korzystać z zalet APFS, są „zamknięte” i zmiana systemu plików jest 

bardziej przewidywalna.

Co zyskamy?
O bezpieczeństwie napiszę niżej, teraz krótko wymienię inne zalety przejścia 

na APFS. Zyskamy optymalizację dla nowych nośników, jak SSD i pamięci flash. 

Duplikowanie plików logiczne, czyli powielone pliki nie zajmują więcej miejsca  
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(do czasu wprowadzenia zmian). Migawki: metoda „zamrażania” stanu dysku dają-

ca możliwość szybkiego powrotu do niego. Znacznie szybsze podawanie wielkości 

katalogów. Wspólna wolna przestrzeń, czyli w uproszczeniu łączenie wolnych zaso-

bów z różnych partycji. Nanosekundowe (a nie sekundowe) oznaczanie czasu zapisu 

i modyfikacji plików.

Bezpieczeństwo!
Jak wiecie, bezpieczeństwo danych jest przez Apple traktowane priorytetowo, zarów-

no to rozumiane jako zabezpieczenie przed ich utratą, jak i poufność. Możliwość 

systemowego szyfrowania całych dysków wprowadzono już w Mac OS 10.3 (2005 

r.), a system kopii bezpieczeństwa i archiwizacji wraz z Mac OS 10.5 w 2007.  

iOS jest szyfrowany w całości w zasadzie od początku. Dlatego nie dziwi, że w nadcho-

dzącym dla macOS APFS sprawy bezpieczeństwa są na pierwszym planie.

Wszechobecne szyfrowanie
Do tej pory, gdy nie mamy ochoty na kodowanie całej zawartości dysku np. dlate-

go, że powoduje to lekki spadek wydajności, to aby zabezpieczyć pojedyncze pliki 
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lub foldery, musimy uciekać się do kombinacji z szyfrowanymi obrazami dysków, 

zaklęciami z terminala lub pomocy aplikacji firm trzecich. W APFS możemy szyfro-

wać całe dyski, grupy lub pojedyncze pliki, i to różnymi kluczami, a szyfrowanie 

jest wspierane sprzętowo.

Bezpieczniejszy zapis
Nie tylko poufność danych będzie w nowym systemie plików Apple większa, również 

nowe metody zapisu zwiększą odporność danych na przypadki losowe i awarie. 

W celu ochrony danych przed np. ewentualnym zawieszeniem procesu lub utratą 

zasilania podczas zapisu czasochłonny journaling został zastąpiony metodą copy-

-on-write. Atomic Safe-Save to kolejna metoda zabezpieczająca dane i metadane 

podczas zapisu. Z punktu widzenia użytkownika skutkuje ona tym, że zapis pliku 

(czy inna operacja dyskowa) została zakończona sukcesem albo nie odbyła się wcale. 

Działa wedle zaleceń Mistrza Yody z „Gwiezdnych wojen” — nie ma „spróbuję, czy 

się uda”. Skutkuje to tym, że nawet w razie jakiegoś nieszczęścia przy zapisie nie 

dostaniemy w wyniku operacji dyskowej bezużytecznego zlepku nieprzydatnych 

danych.

Proces przejścia
Apple obiecuje, że aktualizacja do nowego systemu plików odbędzie się automatycz-

nie bez konieczności używania dodatkowego nośnika (choć kopia danych nigdy nie 

zaszkodzi) i w sposób nieangażujący użytkownika, tak jak miało to miejsce na iOS. 

Moje doświadczenia opisane niżej to potwierdzają.
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Pierwsze wrażenia  
z pierwszej bety macOS 10.13
Jeszcze w nocy po WWDC 2017 po wcześniejszym wykonaniu kopii Time Machine 

na dwa dyski (sieciowy i Thunderbolt) zaktualizowałem system do pierwszej bety 

macOS 10.13 High Sierra. Aktualizacja wraz z konwersją plików przebiegła bez 

niespodzianek i trwała tylko trochę dłużej niż typowa aktualizacja. Po uruchomieniu 

systemu gorączkowo zacząłem sprawdzać, czy wszystkie ważne pliki są i działa-

ją. Gorączka była wywołana tym, że przed aktualizacją miałem wolnej przestrzeni  

16 GB, a po… uwaga… 60 GB! Po 2 dniach użytkowania (jak na pierwszą betę wyjątko-

wo bezproblemowego) nadal mam ponad 55 GB miejsca, a braków nie stwierdziłem. 

Prawdopodobnie jest to efekt wspomnianej „wirtualnej” obsługi duplikatów.  

Czas reakcji systemu i operacji na plikach również jest bardzo dobry i zgodny z obiet-

nicami. Wolne przestrzenie na partycjach utworzonych na jednym napędzie się 

sumują, czyli przy zakładaniu partycji (napędu logicznego) nie musimy zaprzą-

tać sobie głowy określaniem jej wielkości. Oczywiście można określić minimalną 

i maksymalną przestrzeń dla danych na partycji, ale nie jest to obowiązkowe.

Na razie nie udało mi się znaleźć opcji szyfrowania pojedynczych plików czy folde-

rów. Można jak przy HFS+ włączyć szyfrowanie całej partycji podczas jej inicjalizacji. 

W opcjach bezpieczeństwa nie można włączyć FileVault dla systemu na partycji 

niezaszyfrowanej podczas tworzenia. Z ciekawostek, nadal można wybrać format 

nazw plików nierozróżniający wielkości znaków i taki jest uznawany za podstawowy.

Podsumowując: APFS to zmiany w bardzo dobrym kierunku. Przypomnę, że to są 

wrażenia i opcje dostępne w pierwszej deweloperskiej becie systemu i jeszcze wiele 

może się zmienić, ale już teraz mój MacBook Air 2013 i7 czuje się bardzo rześko 

z AFS (APFS) na pokładzie.

ZDJĘCIE:
str. 71 © Anthony Boyd

https://www.anthonyboyd.graphics
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VPN — OCHRONA  
TRANSMISJI DANYCH
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Odkąd znam termin VPN, pierwszą rzeczą, jaka mi się z nim kojarzy, jest „praca 

zdalna”, dlatego byłem mocno zaskoczony, gdy okazało się, że wśród moich znajo-

mych VPN częściej jest łączony z „oszukiwaniem” serwisów streamingowych oraz 

ciemną stroną Internetu. Dlatego postanowiłem napisać małe „sprostowanie”.

VPN to skrót od słów Virtual Private Network (Wirtualna Sieć Prywatna). Podczas 

zestawiania połączenia VPN tworzony jest wirtualny tunel łączący, przez sieć publicz-

ną (Internet) dwie końcówki. Tymi końcówkami mogą być komputery (iPhone’y, 

iPady) lub sieci lokalne. Transmitowane w tunelu VPN pakiety są przeźroczyste dla 

węzłów (routerów, bram itp.) sieci, przez którą są przesyłane. To tak, jakby nasze 

dane były upychane w pudełeczka, które dalej podążają przez internet jak paczki 

przewożone przez kurierów.

Co to daje?
Wiele. Po pierwsze, jeżeli tunel VPN jest zestawiany pomiędzy naszym komputerem 

(iPhone, iPad) połączonym do sieci publicznej (gdzieś w terenie) a lokalną naszą 

siecią domową czy firmową, to zachowuje się on tak, jakby był w tej „lokalnej” sieci. 

Dostaje on adres IP z puli „domowej”, może się łączyć z urządzeniami w sieci lokal-

nej, używając ich wewnętrznych adresów IP. Jest to wyjątkowo przydatne, jeżeli 

mamy w domu (firmie) wiele urządzeń, z którymi chcemy się połączyć, będąc w tere-

nie, ale nie chcemy mozolnie konfigurować przekierowań portów, usług dynDNS 

czy zakładać kont w usługach chmurowych pośredniczących w przekazywaniu 

danych. Po prostu pracujemy jak w sieci lokalnej. Innym przykładem użycia VPN 
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jest łączenie dwóch lub więcej sieci lokalnych w jedną logiczną całość, ale przydaje 

się to głównie w większych firmach.

Najważniejsze: ochrona danych
Jak już wspomniałem, przesyłane w tunelach VPN dane są pakowane w „pudełecz-

ka”, te pudełeczka mogą pozwalać zajrzeć do środka (połączenia nieszyfrowane),  

lub w pełni chronić zawartość (szyfrowane). Obecnie od iOS 10 i macOS 10.12 Apple 

nie pozwala na używanie protokołów VPN bez szyfrowania, co w połączeniu z trans-

misją całego ruchu z naszego urządzenia może zagwarantować naprawdę wysoki 

poziom bezpieczeństwa i prywatności.

Kiedy VPN może się nam przydać?
Są sytuacje, gdy bez VPN nie uda się nawiązać połączenia z urządzeniami w naszej 

sieci, gdy jesteśmy w terenie. Przykładem może być podłączenie się do kompute-

rów będących w sieci lokalnej. Jednak często bezpieczeństwo jest najważniejszą 

korzyścią z połączeń VPN. Gdy musimy połączyć się z bankiem czy serwisami, 

gdzie przechowujemy poufne informacje, a mamy do dyspozycji wyłącznie publicz-

ny, niezabezpieczony dostęp do internetu użycie szyfrowanego tunelu wydaje się 

wręcz konieczne.
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Jak się do tego zabrać?
Najczęściej z VPN będziemy korzystać, łącząc się z naszym urządzeniem do sieci 

lokalnej w domu lub firmie. Klienta VPN od lat mamy wbudowanego w systemy 

iOS i macOS, niestety musimy zadbać o serwer. Serwerem może być odpowiedni 

router np. większość Draytek Vigor, ale należy uważać, bo wiele tańszych routerów 

posiada tylko funkcję VPN Passthrough. Lepszym rozwiązaniem może być serwer 

VPN na dysku NAS podłączonym do naszej sieci lokalnej np. QNAP. Należy zwrócić 

również uwagę, na protokoły VPN, jakie potrafi nasz serwer obsłużyć. Ze starego 

i słabo zabezpieczonego, popularnego w systemach Windows PPTP nie skorzystamy,  

bo właśnie z powodów bezpieczeństwa Apple usunął jego obsługę. Do wyboru mamy 

IKEv2, IPSec oraz L2TP/IPSec. Najczęściej korzystam z L2TP. Konfigurację w iOS 

rozpoczynamy w Ustawieniach ogólnych, VPN, Dodaj konfigurację VPN, a w macOS 

w Preferencjach systemowych, Sieć, Utwórz nową usługę (plus) i z menu Interfejs 

wybieramy VPN. Najczęściej będziemy potrzebować adresu serwera, do jakiego się 

łączymy (może to być domena dynamiczna), nazwy konta VPN, hasła oraz hasła 

wspólnego. Podczas konfiguracji radzę pozostawić włączoną opcję „Wysyłaj wszyst-

ko” (L2TP). Inne protokoły domyślnie wysyłają wszystkie dane przez tunel. Każdy 

szanujący się producent urządzeń z serwerem VPN zamieszcza na swoich stronach 

sposób konfiguracji dla macOS i iOS, np. QNAP Jak skonfigurować serwer QNAP NAS jako 
serwer VPN?

Czy są wady?
W zasadzie po trudach związanych z konfiguracją jest już tylko jedna. Ruch z nasze-

go urządzenia przechodzi przez sieć domową lub firmową w obie strony, czyli 

musimy się liczyć z ograniczeniem prędkości do mniejszej z dwóch: wysyłania lub 

odbierania danych w domowym (firmowym) łączu internetowym. Poza zdecydowa-

nie większym bezpieczeństwem i poufnością są również inne korzyści. Niezależnie 

od tego, skąd się łączymy, serwery „widzą” nasze połączenie, tak jakby wychodziło 

z sieci domowej (firmowej). Do czego to może się przydać, domyślcie się sami.

https://www.qnap.com/pl-pl/how-to/tutorial/article/jak-skonfigurować-serwer-qnap-nas-jako-serwer-vpn
https://www.qnap.com/pl-pl/how-to/tutorial/article/jak-skonfigurować-serwer-qnap-nas-jako-serwer-vpn
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THINGS 3
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Things jest dla mnie jednym z najważniejszych programów do zarządzania czasem. 

Bez wątpienia był rewolucyjny na swój czas i zmienił oblicze organizowania pracy 

na komputerach Apple. Czas jednak biegnie, a od ostatniej premiery programu 

minęły ponad trzy lata. Wydawać by się mogło, że niemiecka firma Cultured Code 

zarzuciła ten projekt. Na szczęście dziś możemy sprawdzić, jak nowa odsłona apli-

kacji prezentuje się na macOS oraz iOS.

Wygląd
Od pierwszej wersji Things ujmował mnie swoim wyglądem. Charakteryzował 

go prosty, przejrzysty układ z dbałością o wygląd najmniejszych ikon. Najnowsza 

odsłona programu nie ustępuje tu swoim poprzednikom. Lewa strona okna to 

zdefiniowane listy. Znajdziemy tu projekty na dziś, nadchodzące wydarzenia oraz 

obszary zadań (Area) grupujące kilka projektów. Po prawej tworzymy już konkret-

ne zadania. Dobrze dobrane wielkości czcionek oraz kolory sprawiają, że projekty, 

opisy, listy poleceń oraz nagłówki są doskonale czytelne. To bardzo ważna cecha 

aplikacji Things, dzięki której użytkowanie i planowanie zadań stają się bardzo 

wygodne. Osobiście doceniam możliwość otwierania wielu okien programu. Każdy 

projekt mogę otworzyć w osobnym oknie i mieć podgląd na to, co mam do zrobienia.  

Na moim dwunastocalowym ekranie korzystam również z funkcji ukrywana panelu 

bocznego i wyeksponowania jedynie listy z zadaniami. Na małym ekranie mojego 

laptopa jest to wielkie udogodnienie w pracy.
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Organizacja treści
Dziś to co, oferuje Things 3, jest dla mnie optymalnym sposobem na organizację 

zadań. Pierwsza rzecz, o której chcę wspomnieć, to sekcja Nadchodzących wyda-

rzeń (Upcoming). W czytelny sposób na liście kalendarza mam wyszczególnione 

wszystko, nad czym będę pracował w nadchodzących tygodniach i miesiącach. 

Things synchronizuje również dane z Kalendarza systemowego, dzięki czemu 

wszystkie spotkania czy rocznice również znajdą się na naszej liście. Każde zadanie 

mogę opisać tagiem. Dzięki temu łatwo je filtrować, gdyż wszystkie użyte znacz-

niki są widoczne ponad listą zadań. Tu jednak najbardziej doceniam nową funkcję 

tworzenia nagłówków w projektach (Heading). Możliwość rozdzielenia listy zadań 

w projekcie nagłówkami pozwala na lepszą organizację pracy i postępów. Miłym 

dodatkiem jest również ikona zapełniającego się okręgu, która informuje nas o postę-

pach w ilości zakończonych zadań. Te wszystkie elementy składają się na zupełnie 

nowe oblicze pracy z Things.
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WITRYNA

CE
CH

YThings 3

od 47,99 zł - iPhone

www.culturedcode.com

 + Wygląd interfejsu użytkownika
 + Organizacja zadań z wykorzystaniem 

tagów
 + Łatwe wyszukiwanie
 + Podgląd przyszłych zadań

 − Brak uniwersalnej apli-
kacji na iOS (konieczność 
zakupu wersji na iPhone’a 
i iPada)

NAZWA

CENA

OCENA

Magiczny plus w iOS
Things 3 pojawia się równocześnie w wersji na iOS. Dane synchronizowane są przez 

wewnętrzne usługi Things Cloud. Podczas pracy z programem nie zdarzyły mi 

się jakiekolwiek problemy z aktualizacją danych. Program Things w wersji mobil-

nej wygląda równie dobrze jak jego odsłona dla macOS. W sposobie dodawania 

zadań programiści z Cultured Code wykazali się świeżym podejściem do tematu. 

W prawym dolnym rogu ekranu mamy ikonę „plusa” którą możemy przeciągnąć na 

listę projektu i w ten sposób dodać zadanie do konkretnego miejsca. Równie prosto 

stworzymy nowe czynności do „Skrzynki wrzutowej” (Inbox). Duże ikony ułatwia-

jące nawigację, wygoda, z jaką możemy tworzyć zadania, i prostota organizacji  

są tu największymi argumentami przemawiającymi za sięgnięciem po ten produkt.

Warto było czekać. Trzy lata bez dużej aktualizacji programu wzbudziły ogrom-

ny apetyt na zmiany i postawiły przed twórcami programu wysokie oczekiwania 

użytkowników. Praktycznie każdy element aplikacji został  przeprojektowany. 

Czytelniejszy jest wygląd list zadań. Mamy możliwość tworzenia, nagłówków które 

są świetnym narzędziem organizacji zadań w projekcie. Rozbudowano pola opisów, 

a dodawanie notatek, dodawanie list kontrolnych do zadań sprawiają, że Things 3 

świetnie nadaje się do szerokiego planowania wszelkiego rodzaju projektów.

ZDJĘCIE:
str. 81 © Anthony Boyd

https://culturedcode.com/things/
https://www.anthonyboyd.graphics
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MYWEATHERCENTER 
— STACJA POGODY
JAROMIR KOPP
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Jestem  
typem człowieka, 
który gdy nie zna temperatury otoczenia, to nie wie, czy jest mu zimno, czy ciepło. 

To oczywiście żart, ale nie odbiega specjalnie od prawdy. Po prostu lubię znać 

parametry i przewidywania dotyczące pogody i właśnie z tego powodu wszelkie 

programy z prognozami, a zwłaszcza te wspierające sensory, darzę szczególnym 

sentymentem.

MyWeatherCenter 
to minimalistyczna aplikacja, obsługująca sensory pogodowe ze znanych, tanich 

i popularnych modułów Bluetooth SensorTag 1 i 2 Texas Instruments, polskich 

Estimote oraz wbudowanych w iPhone. Do tego z prognozą pogody i wsparciem dla 

Apple Watch.

Program ma spore  
możliwości konfiguracji
Możemy wybierać moduły, które chcemy dodać do ekranu, a sensorom nadać znaczą-

ce nazwy, ponieważ można mieć ich sparowanych z aplikacją kilka. Przydatna jest 
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YMyWeatherCenter

13,99 zł

www.myweathercenter.net

 + Duże możliwości konfiguracji
 + Obsługa tanich sensorów
 + Polska wersja językowa
 + Alarmy

 − Brak wersji dla iPadów.NAZWA

CENA

OCENA

funkcja alarmów pojawiających się na ekranie, gdy wybrane sensory wychwycą 

przekroczenie zadanych parametrów, np. temperatury, wilgotności czy ciśnienia. 

Jak na przyzwoitą aplikację przystało, MyWeatherCenter posiada wsparcie dla Apple 

Watch i parametry pogodowe oraz dane z sensorów możemy wygodnie podejrzeć 

na zegarku.

Jednym z modułów
do wyboru jest zegar. Możemy dodać ich kilka, a dla każdego wybrać strefę czaso-

wą, tworząc „zegar światowy”.

Gdybym pisał  
własną aplikację tego typu, 
to podejrzewam, że byłaby dość mocno podobna do MyWeatherCenter. Przy okazji… 

niebawem na blogu pojawi się konkurs, w którym będzie można wygrać kody.

http://www.myweathercenter.net
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SWIFT PUBLISHER 5  
DTP DLA KAŻDEGO
JAROMIR KOPP
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Z poligrafią, czasem zwaną DTP od słów Desktop Publishing, miałem do czynienia 

jeszcze za czasów Amigi. Dzięki temu trafiłem do firmy zajmującej się wykonywa-

niem pieczątek, wizytówek i drobnej poligrafii, gdzie „elementem” linii produkcyjnej 

były komputery Macintosh. Było to ponad 25 lat temu. Od jakichś 15 lat nie zajmuję 

się poligrafią profesjonalnie, ale sentyment pozostał. Gdy mam potrzebę zrobienia 

prostej ulotki, ogłoszenia, reklamy, zaproszenia czy małej broszury, chcę, aby to 

było zrobione przyzwoicie. Jednak z wiekiem stałem się bardziej leniwy, a z racji 

bardziej amatorskich potrzeb utrzymywanie „stajni” Adobe mijało się z celem.

Na szczęście kilka lat temu w jakimś promocyjnym pakiecie zakupiłem przypadkiem 

licencję Swift Publishera 3. Już po pierwszej okazji, jaką była potrzeba wydrukowa-

nia ogłoszeń z oddzieranymi paskami na numer telefonu, zacząłem szanować ten 

program, i to do tego stopnia, że po publikacji wersji 4 zakupiłem płatną aktualiza-

cję. Oczywiście nie mogłem nie skorzystać z okazji przetestowania wersji 5.

Desktop Publishing dla leniwych
Co mnie w Swift Publisher 5 urzekło? Setki gotowych wzorców na wszelakie okazje, 

prostota obsługi przy zachowaniu większości możliwości „dużych” programów 

do grafiki i składu, ogromna biblioteka grafik, stylów i dodatków, a co się z tym 

wiąże możliwość — szybkiego osiągnięcia zamierzonych efektów. Dodatkowo warto 

pamiętać, że Swift Publisher 5 nie służy wyłącznie do tworzenia dokumentów do 

druku. Wielokrotnie przydał się przy grafikach „internetowych” i projektowaniu 
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interfejsu lub tworzeniu mockupów. Wyposażony jest nawet w gotowe wzorce 

dla różnych rodzajów iPhone’ów czy predefiniowane rozmiary grafik dla portali 

społecznościowych.

Komu może się przydać?
W zasadzie każdemu. Od wydawcy gazetki i to nie tylko „osiedlowej”, przez grafika 

internetowego, ucznia, nauczyciela, agencję reklamową, restaurację, pośredników 

w handlu nie- i ruchomościami, właściwie w każdym domu, gdzie zdarza się czasem 

potrzeba wydrukowania ogłoszenia, zaproszenia lub formularza.

Co nowego w wersji 5?
Wersja 5 to lepsza wydajność i organizacja interfejsu. Jest też coś, co ucieszy posia-

daczy nowych MacBooków Pro, czyli wsparcie dla Touch Bar. Tryb podglądu wielu 

stron, który znacznie ułatwia edycję rozbudowanych dokumentów. Przelewanie 

tekstu pomiędzy różnymi kolumnami i blokami. Precyzyjniejsze zarządzanie siatką 

i linijkami. Łatwiejsze zarządzanie wieloma warstwami. Obsługa tekstów ozdobnych 

oraz napisów 3D, integracja z mapami Google. To tylko najważniejsze z usprawnień.

Program jest wyjątkowo uniwersalny i łączy zalety aplikacji profesjonalnych z zale-

tami programów przeznaczonych dla początkujących i domowych użytkowników. 

ZDJĘCIE:
str. 88 © Anthony Boyd

https://www.anthonyboyd.graphics
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Z pierwszą grupą dzieli olbrzymie możliwości edycji, zaawansowane narzędzia, 

wiele rozbudowanych opcji, z drugą ogromną bibliotekę „gotowców”, które można 

łatwo, szybko i bez profesjonalnej wiedzy zaadaptować do własnych potrzeb. Za przy-

kład niech posłużą wzorce menu dla lokali, które wystarczy wypełnić własną ofertą 

i ewentualnie ozdobić zdjęciami potraw, lub automatycznie generowane kalendarze 

z możliwością bardzo wyrafinowanego dostosowania do własnych potrzeb. Równie 

szybko (oczywiście, jeżeli mamy przygotowaną treść) zrobimy folder reklamowy, 

katalog sklepu czy gazetę, która przy odpowiedniej opiece grafików mogłaby nie 

ustępować wydaniom Mój Mac Magazynu.

Nie tylko druk
Jak już podkreślałem, Swift Publisher 5 nie jest przeznaczony wyłącznie dla posia-

daczy drukarek czy osób przygotowujących prace do druku. Nasze wielostronicowe 

prace możemy zapisywać w powszechnie akceptowalnym formacie PDF i publi-

kować w internecie, a mniejsze grafiki eksportować w formie obrazków i ozdabiać 

nimi nasze wpisy na blogach czy w social mediach.

Podsumowując: warto mieć Swift Publishera „pod ręką”, bo to, że nam się prędzej 

czy później przyda, jest niemal pewnie.

WITRYNA

CE
CH

YSwift Publisher 5

 94,99 zł

www.belightsoft.com

 + Ogromne, wręcz profesjonalne 
możliwości

 + Wiele ułatwień dla początkujących
 + Dużo gotowych wzorców

 − Brak polskiej wersji 
(choć bez problemu 
radzi sobie z polskim 
językiem)

NAZWA

CENA

OCENA

http://www.belightsoft.com
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PARAGON NTFS FOR MAC 15 
MAREK TELECKI
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System macOS / OS X od dawna 
wspiera „obce” systemy plików. 
Pozwala na odczyt i zapis danych na media sformatowane w FAT32 oraz exFAT, lecz 

niestety w przypadku najbardziej popularnego systemu — NTFS, oficjalnie możliwy 

jest tylko odczyt. Na szczęście istnieje wiele rozwiązań darmowych, jak np. Mounty 
for NTFS, tercet FUSE + NTFS-3G + fuse_wait czy ręczna edycja pliku fstab w terminalu, 

oraz komercyjnych: Tuxera NTFS for Mac i Paragon NTFS for Mac.

Każde z powyższych oferuje inną wygodę użytkowania, stabilność i niezawodność 

pracy oraz szybkość kopiowania plików. Z przyjemnością przybliżę najnowszą 

wersję najlepszego moim zdaniem produktu w tej kategorii — aplikację Paragon 

NTFS for Mac 15 firmy Paragon Software.

Trudno się rozpisywać w przypadku narzędzia o tak specjalistycznym zastosowaniu. 

Po szybkiej i bezproblemowej instalacji pakietu i powtórnym uruchomieniu kompu-

tera podłączenie jakiegokolwiek dysku zewnętrznego lub pendrive’a w formacie 

NTFS zostanie zaznaczone odpowiednim komunikatem, a wolumin taki jest prak-

tycznie natychmiast dostępny do odczytu / zapisu. To w zasadzie najważniejsze 

i główne zadanie wspomnianego oprogramowania — sterownik pracujący w tle.

Ponadto w belce Findera znajdziemy ikonkę z menu wyświetlającym dyski podłączo-

ne do komputera z możliwością ich odmontowania lub powtórnego zamontowania. 

Z poziomu menu można również wyłączyć Paragon NTFS for Mac lub otworzyć dedy-

kowaną aplikację. W tej ostatniej dla każdego z dysków podłączonych do komputera 

(wliczając wewnętrzny) możemy „zaptaszkować” dodatkowe opcje i przeprowadzić 

różne operacje — ich zestaw różni się zależnie od formatu systemu plików oraz tego, 

czy dysk jest wymienny czy nie.

http://enjoygineering.com/mounty/
http://enjoygineering.com/mounty/
https://osxfuse.github.io
https://github.com/osxfuse/osxfuse/wiki/NTFS-3G
https://github.com/bfleischer/fuse_wait/downloads
http://www.tuxera.com/products/tuxera-ntfs-for-mac/
https://www.paragon-software.com/ufsdhome/ntfs-mac/
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Możliwe operacje to:

 > odłączenie / podłączenie (Unmount / Mount) dysku,

 > weryfikacja (Verify) — zalecam rozwagę przy korzystaniu z tej czynności w przy-

padku dysków w wieloma partycjami w różnych filesystemach,

 > wymazywanie (Erase),

 > ustawianie jako dysku startowego (Startup).

Funkcja wymazywania zawartości ma te same ograniczenia co Narzędzie dyskowe, 

tzn. nie radzi sobie z formatowaniem partycji mieszanych — gdy dysk podzielimy 

na partycje, jedna z nich będzie w NTFS, to kolejnej nie da się przygotować w HFS+, 

aplikacja wyświetli błąd identyczny jak oprogramowanie systemowe.

Ustawianie dysku jako startowego przydatne jest, gdy zechcemy uruchamiać kompu-

ter domyślnie z partycji Boot Camp na dysku wewnętrznym (po instalacji Paragon 

NTFS partycja taka znika z panelu Preferencji systemowych > Dysk startowy.). 

W przypadku dysków zewnętrznych, opcja nie działa z systemem plików innym 

niż HFS+.

Ponadto dla dysków można zaznaczyć następujące opcje:

 > ignoruj uprawnienia plików (Ignore Ownership),

 > zapisz czas ostatniego dostępu (Save Last Access Time),

 > zezwól na indeksowanie Spotlight (Enable Spotlight Indexing),

 > podłącz w trybie tylko do odczytu (Mount in Read-only mode),

 > nie podłączaj automatycznie (Do not mount automatically).



95RECENZJE | MACOS 

Dodatkowo zobaczymy tu stan zajętości dysku (wraz z podziałem na typy plików 

— opcja dostępna tylko dla zindeksowanych woluminów), tzw. punkt montowania, 

ścieżkę urządzenia, zastosowany system plików oraz zainstalowany system opera-

cyjny, jeśli taki znajduje się na dysku. Aplikacja pozwala również na edycję nazwy 

dysku.

Istotnym elementem oprogramowania (które instaluje ikonę w  Preferencjach 

systemowych) Paragon NTFS for Mac są ustawienia (Preferences…). Możemy tu 

odinstalować sterownik; tymczasowo go wyłączyć; zmienić wygląd okna programu 

głównego; sprawdzić uaktualnienia i określić, czy ich wyszukiwanie ma odbywać się 

automatycznie; wybrać, w jakich przypadkach chcemy otrzymywać powiadomie-

nia; włączyć / wyłączyć menulet oraz uruchamianie po zalogowaniu. Interesujące 

są również opcje weryfikacji dysków z ustawionym tzw. „dirty” bitem, oraz ignoro-

wania, podłączania dysków z systemem Windows w stanie hibernacji w trybie zapis 

/ odczyt lub tylko do odczytu. W ustawieniach można również załączyć bardziej 

szczegółowe raportowanie, czyli tzw. tryb opisowy (Verbose mode).

Jak się sprawuje Paragon NTFS for Mac? Bardzo dobrze. Podczas kilkutygodniowego 

użytkowania ani razu nie doświadczyłem problemów z montowaniem / odmonto-

waniem dysku (partycji) ani z kopiowaniem plików. Jakikolwiek dysk zewnętrzny 

podpięty do komputera wydłuża czas zamykania systemu i wyłączania kompute-

ra, odłączenie dysków zajmuje chwilę. Nie jest to jednak wina tego software’u ani 

filesystemu. Nie zauważyłem żadnej odczuwalnej różnicy w szybkości operacji 

kopiowania, usuwania i przenoszenia danych w zależności od tego, czy badany 

dysk zewnętrzny był sformatowany w NTFS czy HFS+, co świadczy o wyjątkowo 

dobrej optymalizacji sterownika. Dodatkowe pomiary przeprowadzone programa-

mi Blackmagic Disk Speed Test oraz aja System Test tylko potwierdziły, że system 

plikowy nie ma wpływu na wydajność pracy.

Wcześniej zasugerowałem, by zbyt pochopnie nie uruchamiać narzędzia weryfikacji 

dla dysków, które zawierają partycje w różnych systemach. Być może był to odosob-

niony przypadek, jednak u mnie po użyciu tej opcji na partycji w NTFS zmienione 

zostały uprawnienia dla innych, sformatowanych w HFS+. Na szczęście ingerencja 

nie była destrukcyjna i nie doprowadziła do utraty danych.
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Sterownik nadzoruje komunikację na poziomie systemu plikowego, zatem sposób 

podłączenia napędów do komputera nie ma znaczenia, Paragon NTFS for Mac 

zadziała również z dyskami podłączanymi za pomocą innych niż USB interfejsów 

(FireWire, eSATA, Thunderbolt).

Od wersji 14 Paragon NTFS for Mac wspiera system macOS 10.12 Sierra oraz oferuje 

GUI w wielu językach, również polskim. Niestety, aktualnie udostępniona publicz-

nie wersja 15, „gada” po angielsku i w czterech innych językach, ale nie po polsku. 

Niniejszy opis nie ma na celu porównania wersji 14 z 15 ani wskazania różnic;  

te ostatnie opisuje dość wyczerpująco ten dokument .

Minimalne obsługiwane oprogramowanie systemowe to Mac OS X Mountain 

Lion. Paragon NTFS for Mac nie ma problemu z NTFS od wersji, która pojawiła 

się w Windows 3.1 aż do obecnej zaimplementowanej w Windows 10. Radzi sobie  

ze skompresowanymi plikami i folderami, danymi z przypisanymi uprawnieniami 

specjalnymi oraz tzw. rozrzedzonymi plikami (sparse file). Paragon NTFS for Mac 

honoruje ograniczenia rozmiaru plików i partycji zgodne z wytycznymi systemu 

plików NTFS (plik ~16 TB, partycja ~256 TB).

Na koniec dodam, że Windows nie wspiera żadnego jabłkowego systemu plików.  

By móc odczytywać i zapisywać pliki na dyskach sformatowanych „po makowemu”, 

należy zainstalować jedno z następujących rozwiązań: Catacombae HFSExplorer (tylko 

odczyt), Paragon HFS+ for Windows, MediaFour MacDrive lub Acute Systems TransMac.

ZDJĘCIE:
str. 92 © Anthony Boyd
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YParagon NTFS for Mac 15

19,95 $

www.paragon-software.com

 + Bezproblemowe działanie z dyskami 
zewnętrznymi i pamięciami USB

 + Zapis i odczyt danych z maksymalną 
prędkością urządzenia

 + Łatwa instalacja / dezinstalacja 

 − Brak polskiego interfejsu 
aplikacjiNAZWA

CENA

OCENA

https://kb.paragon-software.com/article/4445
http://www.catacombae.org/hfsexplorer/
http://www.paragon-drivers.com/hfs-windows/
http://www.mediafour.com/software/macdrive/
http://www.acutesystems.com/scrtm.htm
https://www.anthonyboyd.graphics
https://www.paragon-software.com/home/ntfs-mac/
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INTELIGENTNY DOM CZ. III
NETATMO PRESENCE
KUBA BARAN
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Rynek kamer  
służących monitoringowi otoczenia 
nie został pominięty przez producentów, którzy tworzą elementy inteligentnych 

domów. Nie inaczej stało się w przypadku firmy Netatmo. Producent ten ma w swojej 

ofercie zarówno rejestratory przeznaczone do wnętrz, jak i zewnętrzne. Tym razem 

chciałbym przedstawić Wam Netatmo Presence. Kamerę służącą monitoringowi 

otoczenia miejsca zamieszkania. Sprzęt posiada kilka cech, które powodują, że jego 

zakup może być niezwykle kuszący dla wszystkich pasjonatów technologii.

Urządzenie w odróżnieniu  
od pozostałych produktów
francuskiego producenta jest wyjątkowo stonowane wizualnie. Czarne, matowe 

aluminium sprawia, że sprzęt nie przyciąga uwagi. Jednocześnie minimalistycz-

ny kwadratowy kształt powoduje, że bez problemu znajdzie się dla niego miejsce 

na elewacji, niezależnie od jej wykończenia czy kolorystyki. Muszę przyznać,  

że zdjęcia promocyjne, które umieścił na swojej stronie producent, nie do końca 

przekonywały mnie do zakupu. Okazało się jednak, że w momencie, kiedy sprzęt 

trafił w moje ręce, wszelkie wątpliwości odeszły w niepamięć. Całość składa się 
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z kamery o szerokim kącie widzenia (pole widzenia 100 stopni) oraz dużej lampy 

LED, której uruchomienie jest wyzwalane przez czujnik ruchu. Do działania wyma-

gane jest standardowe zasilanie 230 V. Komunikacja sieciowa przebiega wyłącznie 

przy użyciu WiFi, producent nie zdecydował się na umieszczenie gniazda RJ-45.  

Co ważne, Netatmo Presence jest całkowicie odporna na wszelkie warunki atmosfe-

ryczne, nie ma więc najmniejszych obaw, że deszcz czy inne niekorzystne czynniki 

mogą ją uszkodzić.

Kamery obsługuje się  
za pomocą aplikacji Netatmo Security
Dzięki niej dostęp do obrazu z kamery jest możliwy z każdego miejsca na ziemi, 

gdzie będziemy podłączeni do internetu. Konfiguracja jest banalnie prosta i przebie-

ga bez większych komplikacji, wymagane jest jedynie konto na stronie producenta, 

do którego przypisujemy urządzenie. Rejestracja materiału wideo może przebiegać 

na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest zapis na kartę SD, co stanowi najprost-

szą i domyślną formę. Nie polecam jednak tego rozwiązania ze względu na kwestie 

bezpieczeństwa. W przypadku kradzieży samego urządzenia lub uszkodzenia 

karty zostaniemy pozbawieni nagranego materiału. Druga opcja to zapis na konto 

Dropbox. Trzeba być jednak czujnym w kwestii ilości miejsca, jakie zajmują nasze 

nagrania i ewentualnego ciągłego obciążenia łącza internetowego. Trzecim rozwią-

zaniem jest serwer FTP. W tym przypadku potrzebne jest stale dostępne urządzenie,  

na które kamera będzie mogła rejestrować materiał. Zdecydowanie ten sposób będzie 

najbardziej interesujący dla osób, które posiadają w domu serwer plików typu NAS.
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Najważniejsze są 
jednak funkcje, 

które czynią to urządzenie inteligentnym. 

Kamera pozwala na rejestrowanie zdarzeń, 

które z punktu widzenia właściciela są szcze-

gólne istotne. W  aplikacji oraz w  postaci 

powiadomień możemy otrzymywać informacje 

o wszystkich pojazdach, osobach i zwierzętach, 

które znalazły się w  polu widzenia kamery. 

W momencie wykrycia wspomnianych obiek-

tów uruchamiane jest nagrywanie. Aplikacja 

obsługująca kamerę posiada szereg opcji, 

które pozwalają na personalizację działania 

kamery w każdej z tych sytuacji, daje to szero-

kie możliwości dopasowania jej działania do 

własnych potrzeb. Z  moich testów wynika,  

że sprzęt doskonale radzi sobie z wykrywa-

niem wspomnianych obiektów w polu widzenia. 

Powiadomienia działają sprawnie i  w  grun-

cie rzeczy na mojego iPhone’a przychodziło 

powiadomienie o wykryciu ruchu już po kilku 

sekundach. W  tym przypadku przejście do 

aplikacji i obserwacja aktualnej sytuacji przed 

domem to kwestia zaledwie jednego dotknię-

cia powiadomienia. Świetną funkcją jest też 

możliwość zdefiniowania do czterech obsza-

rów w polu widzenia kamery, które mają być 

monitorowane. W tej sytuacji powiadomienia 

i wyzwalanie nagrywania zostaną uruchomio-

ne tylko w momencie, kiedy ktoś naruszy te 

nadzorowane strefy. Samo nagranie zostanie 

zapisane z kilkusekundowym wyprzedzeniem, 

co pozwala na weryfikację sytuacji bezpośred-

nio przed tym, kiedy miała miejsce. Sprawia to, 

że kamera doskonale sprawdza się w roli przy-

domowego strażnika. Zwłaszcza wyświetlanie 

alertów w postaci linii czasu z bezpośrednim 

dostępem do nagrań powoduje, że jej używa-

nie i weryfikacja zaistniałych zdarzeń to czysta 

przyjemność.
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Pozostaje więc  
najważniejsze pytanie, 
czy kiedy chcemy zacząć monitorowanie otoczenia swojego domu, Netatmo Presence 

to odpowiedni wybór? Na pewno pierwsze spojrzenie na kwotę 1399 złotych, jaką 

należy wyłożyć za to urządzenie, może studzić początkowy entuzjazm. Uważam 

jednak, że możliwości, jakie daje ona w kwestii śledzenia pojawiających się ludzi, 

samochodów czy zwierząt są trudne do przecenienia. Dodatkowo niezwykle sprawny 

system powiadomień i rejestracja wszelkich wydarzeń z prezentacją na doskonale 

rozwiązanej linii czasu to komfort trudny do przecenienia. Warto również pamię-

tać, że tego typu rozwiązania, oparte na systemach notyfikacji, często podlegają 

opłacie abonamentowej. Tutaj całe zaplecze techniczne firma Netatmo zapewnia 

w cenie urządzenia. Stanowi to dodatkowy atut, który trzeba wziąć pod uwagę przy 

potencjalnym zakupie. Jak już wspomniałem, koszt tego urządzenia powoduje,  

że jego zakup stanowi spory wydatek. Myślę jednak, że wygospodarowanie dodat-

kowej kwoty na zakup sprzętu, którego jakość wykonania i  działania stanowi 

idealny przykład dla kamery stanowiącej element inteligentnego domu, to warty  

przemyślenia krok.

Cykl powstał przy współpracy z firmą Horn.

Produkty  

NETATMO  

są dostępne na:

www.salonydenon.pl

WITRYNA
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YNetatmo Presence

1399,00 zł

www.salonydenon.pl

 + Jakość wykonania
 + Detekcja obiektów
 + Duże możliwości konfiguracji alertów
 + Zintegrowane oświetlenie nocne wyzwa-

lane ruchem

 − Wysoka cena
 − Wygląd może być 
dla wielu osób 
nieatrakcyjny

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.salonydenon.pl/pl/MM/Marki/NETATMO
https://www.salonydenon.pl/pl/MM/Marki/NETATMO
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XB202 POWER BANK  
DISCOVER
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Duża pojemność power banku to nie jedyny atut tego urządzenia. Holenderska 

firma Xtorm otrzymała nagrody w prestiżowych konkursach Red Dot Award oraz  

iF Designe Award za wyjątkową budowę modelu XB202. Co zatem wyróżnia to urzą-

dzenie na tle innych produktów tej grupy?

Wszystko czego potrzebujesz
Xtorm zadbał o to, abyśmy po zakupie akumulatora nie mieli problemów z kabelkami. 

W pudełku znajdziemy zatem USB-C, micro-USB i standardowy USB. Do pełne-

go szczęścia brakuje jedynie przewodu Lightning używanego w iPhonie. Jednak 

już dziś bez problemu będziemy mogli naładować praktycznie każde urządzenie, 

w tym również najnowsze laptopy Apple ze złączem USB-C.

Dopracowany wygląd
Model XB202 na pierwszy rzut oka wygląda jak wiele podobnych mu baterii — jest 

prostokątny, o wymiarach zbliżonych do iPhone’a 6S Plus, ale znacznie od niego 

grubszy. To pospolite wrażenie mija z chwilą gdy weźmiemy sprzęt do ręki. Czuć,  

że trzymamy w dłoni solidną i przemyślaną konstrukcję. Krawędzie wykonane 

z plastiku, jednak góra i dół to powierzchnie gumowe. Dzięki temu bateria stabilnie 
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leży na stole. Nie będziemy musieli się również obawiać, że krawędź może zary-

sować iPada, gdy położymy akumulator na jego ekranie. Drugi ważny atut Xtorma 

to skrytka na kabel. Wyprofilowany schowek na przewód oraz mały magnes 

solidnie trzymają i skrzętnie ukrywają przewód micro-USB. Należy tutaj dodać,  

że niestety tylko jeden przewód z tych, które znajdziemy w pudełku będzie pasował  

do umieszczenia go na obudowie akumulatora. Wielka szkoda, bo sam najlepiej 

umieszczałbym w nim przewód USB-C. Przycisk włączania służy również jako infor-

mator stanu naładowania power banku. Wokół przycisku znajdują się cztery diody, 

które z biegiem rozładowywania urządzenia gasną. To bardzo wygodne rozwiąza-

nie pozwalające natychmiast ocenić poziom energii zgromadzonej w akumulatorze. 

A w XB202 mieści się jej naprawdę dużo — 17000 mAh.

Inteligentne ładowanie
Xtorm XB202 posiada potężny zbiornik energii. Wystarczy na naładowanie bate-

rii MacBooka do pełna. W moim przypadku zajęło to prawie 5 godzin. Urządzenie 

ma 3 porty USB, w tym jeden w standardzie USB-C. Nic nie stoi na przeszkodzie, 

aby wykorzystać je równocześnie do ładowania różnych urządzeń. Do całkowite-

go naładowania iPhone’a 6S Plus potrzebowałem około dwóch i pół godziny. Mocy 

w akumulatorze starczy na naładowanie trzech telefonów. Cały proces ładowania 

odbywa się w „inteligentny” sposób. Nie musimy włączać power banku. Wystarczy, 

że wepniemy go do urządzenia potrzebującego ładowania, aby na obudowie zapa-

liła się dioda sygnalizująca ładowanie. Gdy ładowanie zostanie zakończone, power 

bank automatycznie się wyłączy. Daje to gwarancję bezpiecznej pracy i optymalne-

go wykorzystania energii skumulowanej w baterii Xtorma.



105TESTY
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YXtorm XB202

85,00 €

www.xtorm.eu

 + Duża pojemność akumlatora
 + Bogate wyposażenie w przewody
 + Inteligentne ładowanie
 + Uchwyt na kabel

 − Uchwyt pasuje tylko 
do jednego kabla 
w zestawie

NAZWA

CENA

OCENA

Wyróżnia  
się w tłumie
Producenci power banków mają na pewno finansowe żniwa. Każdy, kto posiada 

smartfona, wie, że w podróży musi być wyposażony w zewnętrzny akumulator. Ilość 

tego typu produktów na rynku jest ogromna. Firmy prześcigają się w propozycjach, 

oferując jako dodatkowe funkcje latarki czy inne drobnostki, które teoretycznie 

mają poprawić możliwości urządzenia. Xtorm poszedł  inną drogą i  skupił się  

na detalach samego power banku. Model XB202 jest porządnie i racjonalnie skon-

struowany i wyjątkowo wygodny w użyciu podczas ładowania. Automatyzacja 

i szybkość ładowania wyróżniają Xtorm XB202 na tle innych urządzeń na rynku.

https://www.xtorm.eu/en/xtorm-xb2-power-banks/
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TOSHIBA  
CANVIO PREMIUM
MAREK TELECKI
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Podobno ludzie dzielą się na takich, którzy robią backupy, i takich, którzy będą 

robić. Niezależnie od tego, jak wielką wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa 

swoich dokumentów, zdjęć itp., prędzej czy później stajemy przed problemem 

braku miejsca na ich przechowywanie. Oraz magazynu umożliwiającego wygodne 

przenoszenie tychże.

Jeszcze za czasów Amigi korzystałem z dodatkowego dysku twardego montowane-

go w specjalnej kieszeni, dysków iOmega ZIP 100 MB oraz oczywiście płyt CD/DVD 

jako nośników danych. Gdy dołączyłem do sympatyków owoców jabłkowego sadu, 

za składowisko bezcennych plików służył mi najpierw dysk zewnętrzny Maxtor One 

Touch III o pojemności 300 GB, posiadający interfejsy FireWire 400 oraz USB 2.0, 

a następnie iOmega UltraMax 1 TB komunikujący się via eSATA / FW800 / FW400 / 

USB 2.0. Oba urządzenia w końcu dokonały żywota (elektronika, dyski przetrwały 

eksploatację), więc zrażony wyspecjalizowanymi rozwiązaniami przez pewien czas 

wspierałem się tanimi protezami, jak obudowy USB 4World, czy adaptery R-Driver 

USB <> IDE/SATA. W międzyczasie kupiłem też Apple Time Capsule 3 Gen 1 TB, która 

z powodzeniem i bez problemów spełniała swoje zadanie. Tę ostatnią wymieniłem 

na początku bieżącego roku na AirPort Extreme 5 Gen, ergo — straciłem miejsce  

na tworzenie kopii Time Machine.

Zacząłem rozglądać się za panaceum na tę bolączkę. Apetyt rośnie w miarę jedze-

nia, dlatego postanowiłem, że spróbuję znaleźć kompromisowe, ale uniwersalne 

rozwiązanie. Jak wiadomo, najważniejsze cechy zewnętrznego magazynu danych 

to: bezpieczeństwo, wydajność (szybki transfer danych), pojemność oraz… atrakcyj-

na cena. Nie da się, niestety, tych wszystkich parametrów ze sobą pogodzić. Szybki 

dysk zewnętrzny SSD o przyzwoitej pojemności nie będzie tani. Gwarantujący 

bezpieczeństwo danych NAS z macierzą dysków — też nie.
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Po gorączkowych poszukiwaniach trafiłem na dysk zewnętrzny (celowo nie napiszę 

— przenośny): Toshiba Canvio Desk 4 TB USB 3.0. Ogromna pojemność, atrakcyjna cena 

(<600 zł) oraz świetne osiągi — według testów transfery przekraczają 190 MB/s (!) 

kusiły bardzo. Łyżką dziegciu w tej beczce słodkiego miodu okazały się: spora masa 

(~1 kg), gabaryty (format 3,5”), głośna praca i wibracje, grzanie się oraz konieczność 

zastosowania dodatkowego zasilania. Zrewidowałem swoje oczekiwania i zdecy-

dowałem, że jednak poszukam dwuipółcalowego dysku przenośnego. Okazało się,  

że Toshiba ma interesujące rozwiązanie w swojej ofercie — Canvio Premium 3 TB USB3.0.

Nie będę się tłumaczył, dlaczego uparłem się akurat na tego producenta, rozważa-

łem jeszcze firmę ADATA. Niestety straciłem zaufanie do marek Western Digital oraz 

Seagate, które w przeszłości stanowiły dla konkurencji pewnego rodzaju wzorce  

do naśladowania.

Toshiba pozycjonuje swoje produkty w trzech kategoriach, zależnie od poziomu 

wymagań klienta: Standard, Advanced i Pro. Canvio Premium (w odróżnieniu od 

Canvio Basic / Ready oraz Canvio Alu / Connect II) reprezentuje najwyższą półkę. 

Czego możemy oczekiwać od urządzenia będącego najwyżej w hierarchii?

Na początek parametry dysku:

 > format: 2.5”,

 > pojemność: 3 TB (dostępne są również wersje 1 i 2 TB),

 > interfejs: USB 3.0 SuperSpeed (maksymalna szybkość transferu do 5 Gb/s), 

zgodny z USB 2.0,

http://www.toshiba.pl/hard-drives/desktop/canvio-desk/
http://www.toshiba.pl/hard-drives/portable/canvio-premium/hdtw130ec3ca/
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 > wymiary zewnętrzne: 109 × 78 × 19 mm (grubość dysku w wersji 1 TB wynosi 

zaledwie 13,5 mm),

 > masa: ok. 230 gramów (dla wersji 1 TB — ok. 165 g),

 > zasilanie: z magistrali USB,

 > wyposażenie: kabel USB 3.0 <> micro-B, przejściówka Type-C (Type-A <> C), 

miękkie etui, makulatura w wielu językach zawierająca informacje prawne 

i adresy stron pomocy technicznej (na dysku znajdują się podręczniki użytkow-

nika w wersji elektronicznej — PDF),

 > oprogramowanie: HDD Password Tool (Mac / Win), NTI Backup Now EZ (Win), 

Tuxera NTFS for Mac (Mac).

Urządzenie dostarczane jest w kartonowym pudełku z okienkiem, przez które 

możemy podziwiać zawartość zabezpieczoną wytłaczanką z przezroczystego plasti-

ku. Sam dysk prezentuje się bardzo zgrabnie. Aluminiowa (choć w dotyku sprawia 

wrażenie tworzywa ABS) obudowa to przykład minimalistycznego wzornictwa, 

a nienachalne logo producenta oraz dioda w kształcie obrączki nie zaburzają este-

tyki. Kolisty wskaźnik zmienia swój kolor zależnie od stanu:

 > niebieski — gdy dysk podłączony jest do portu USB 3.0,

 > biały — gdy podłączony jest do USB 2.0,

 > nie świeci — gdy urządzenie jest wyłączone lub gdy po dłuższym czasie bezczyn-

ności dysk przejdzie w stan uśpienia.
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Plastikowy spód dysku w kolorze czarnym wzbogacony został o cztery gumowe 

nóżki stabilizujące urządzenie na podłożu i minimalizujące drgania. Na jednym 

z krótszych boków znajdziemy jeszcze złącze micro USB 3.0 do podłączenia krót-

kiego przewodu w kolorze czarnym. Szkoda, że to akcesorium nie występuje w bieli, 

bo wtedy zestaw idealnie komponowałby się ze srebrnym MacBookiem, którego 

okablowanie jest właśnie w białym kolorze.

Nie należę do osób grzeszących cierpliwością, więc szybko wyjąłem dysk z pudełka 

i podłączyłem do komputera. Po chwili ikonka podpisania TOSHIBA EXT pojawiła się 

na biurku MacBooka. Ponieważ napęd sformatowany był w systemie plików NTFS, 

kolejną operacją, którą wykonałem, była instalacja dołączonego sterownika Tuxera 
NTFS for Mac. Po instalacji i restarcie komputera mogłem już nie tylko czytać dane 

z dysku, ale również zapisywać. Bez opcji zapisu, nie byłoby możliwe wykonanie 

benchmarków. Na pierwszy ogień 

poszedł Blackmagic Disk Speed Test. 
Wyniki mnie zaskoczyły bardzo 

pozytywnie — odczyt na pozio-

mie 120 MB/s i zapis z prędkością 

prawie 126 MB/s to więcej niż 

się spodziewałem po dysku tale-

rzowym wirującym z szybkością 

zaledwie 5400 obrotów na minutę.

Z ciekawości wykonałem jeszcze 

pomiary aplikacjami AJA System 
Test oraz Intech QuickBench. Oba 

potwierdziły wysoką wydajność 

tego maleństwa, wyświetlając zbli-

żone wyniki.

http://www.tuxera.com/products/tuxera-ntfs-for-mac/
http://www.tuxera.com/products/tuxera-ntfs-for-mac/
https://itunes.apple.com/pl/app/blackmagic-disk-speed-test/id425264550?mt=12
https://www.aja.com/products/aja-system-test
https://www.aja.com/products/aja-system-test
http://www.speedtools.com/QuickBench.html


Poza dołączonym w zestawie sterownikiem pozwalającym na zapisywanie danych 

na dysku w formacie NTFS producent dostarcza narzędzie do hasłowania dysku: 

HDD Password Tool. Szczerze mówiąc, nie ufam tego typu rozwiązaniom, oprogra-

mowanie zainstalowałem wyłącznie na potrzeby testów i czym prędzej usunąłem. 

Jednak to bez wątpienia przydatny dodatek dla paranoików. Użytkownikom systemu 

z Redmond Toshiba oferuje jeszcze oprogramowanie NTI® Backup Now EZ™, ułatwiające 

tworzenie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych — brak wersji tego softwa-

re’u dla Maca.

Po wstępnych zabawach zacząłem przygotowywać dysk do właściwego wykorzy-

stania. Rzeczywista pojemność dysku po podzieleniu na partycje i sformatowaniu 

jest oczywiście nieco mniejsza niż deklarowane 3 TB. Postanowiłem, że dostępny 

obszar podzielę na 4 partycje: 100 MB w FAT32, 512 MB w NTFS, 512 MB w HFS+  
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http://www.nticorp.com/en/us/product/nti-backup-now-ez-5.asp
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oraz reszta (około 1,9 TB) również w HFS+. Dwie pierwsze miały posłużyć jako 

przestrzeń niezbędna do zainstalowania systemu Windows 10 uruchamianego 

alternatywnie (dzięki Boot Camp) na MacBooku (jak dokonać instalacji Windowsa 

na dysku zewnętrznym, opisywałem szczegółowo w MMM #5/2016). Trzecia party-

cja służy jako kopia 1:1 systemu zainstalowanego na dysku wewnętrznym (kopia 

wykonana Carbon Copy Clonerem na potrzeby testów różnych aplikacji recenzowanych 

w Mój Mac Magazynie. Ostatnia, największa to magazyn danych wszelakich oraz 

miejsce tworzenia przyrostowych kopii zapasowych Time Machine.

W trakcie przygotowywania dysku napotkałem problem, mianowicie o ile podzie-

lenie dysku i nadanie formatów pecetowych odbyło się bezboleśnie, to systemowe 

Narzędzie dyskowe (oraz Paragon NTFS for Mac), który zastąpił oprogramowanie 

Tuxera), nie poradziły sobie z wymazaniem dwóch ostatnich partycji w HFS+. Trochę 

mnie to zdziwiło i zaniepokoiło. Brak opcji posiadania partycji w różnych syste-

mach plików burzył mój pierwotny plan. Na szczęście pomocny okazał się program 

Paragon Partition Manager 14 Free Edition. Ponieważ wcześniej już zdążyłem zainsta-

lować system Windows na Toshibie, sformatowanie pozostałych partycji w HFS+ 

było już prostą czynnością. Mimo wszystko pozostał niesmak, że nie udało się tego 

procesu przeprowadzić pod macOS…

Benchmarki partycji w HFS+ potwierdziły, że system plików nie ma znaczącego 

wpływu na transfer, a kopiowanie plików za pomocą CCC wykazało, że Toshiba zapi-

sała prawie 280 GB danych w mniej niż pół godziny, ze średnią prędkością ponad 

105 MB/s. Jak dla mnie rewelacja.

https://bombich.com
https://www.paragon-software.com/ufsdhome/ntfs-mac/
https://www.paragon-software.com/home/pm-express/download.html
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WITRYNA

CE
CH

YToshiba Canvio Premium

560 zł (wersja 3 TB)

www.toshiba.pl

 + Adapter USB-C
 + Aluminiowa obudowa, estetyczny design
 + Duża wydajność, cicha praca
 + Przystępna cena za tę pojemność
 + Oprogramowanie dla macOS i Windows

 − Dysk talerzowy, duży 
czas dostępu

 − Tylko 2-letnia gwarancja 
(według informacji  
na stronie producenta)

NAZWA

CENA

OCENA

Oczywiście praca z dyskiem kilkunastokrotnie wolniejszym niż wewnętrzna pamięć 

masowa Flash wymaga cierpliwości, ale nie ma tragedii i jestem bardzo pozytyw-

nie zaskoczony produktem Toshiby. Od kilku tygodni korzystam z tego urządzenia 

i sprawuje się bezproblemowo. Szkoda, że Toshiba wycofała się z dziesięciogiga-

bajtowej usługi pogoplug, przyznajmy jednak, że przy obecnych pojemnościach 

darmowych przestrzeni w chmurze nie jest to dotkliwa strata.

Poza faktem, że Toshiba Canvio Premium to dysk talerzowy, posiadający ogranicze-

nia i wady tej technologii (długi czas dostępu, wrażliwość na wstrząsy, mechanika), 

nie zauważyłem żadnych minusów. Duża pojemność, niewielka waga i wymiary 

oraz zadowalająca szybkość odczytu i zapisu danych stawiają produkt Toshiby 

wysoko, nie tylko w moim prywatnym rankingu.

http://www.toshiba.pl/hard-drives/portable/canvio-premium/hdtw130ec3ca/
https://pogoplug.com/#benefits
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http://dobryslownik.pl
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QNAP  
DLA FOTOGRAFA I FILMOWCA
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Są profesje, w których generuje się wyjątkowo dużo danych. Zaliczają się do nich 

fotografia, a w szczególności filmowanie. Nawet gdy fotografią lub „kręceniem” 

filmów zajmujemy się amatorsko, to potrafimy wyprodukować ogromne ilości 

danych. Sprzyja temu (na szczęście już wolniejszy) stały przyrost wielkości matrycy 

w aparatach cyfrowych, zapotrzebowanie na jakość i wiążące się z tym stosowanie 

formatów bezstratnych oraz RAW. Filmując, stosujemy coraz większe rozdzielczości 

i dodatkowo zwiększamy ilość klatek na sekundę. Sytuacji nie poprawia statystycz-

nie mniejsza niż przed rozpowszechnieniem się pamięci SSD wielkość „dysków” 

w komputerach.

Jest wiele sposobów na poradzenie sobie z problemem przestrzeni, jaką zajmują 

nasze zdjęcia i filmy, a jednym z lepszych jest odpowiednio dobrany dysk sieciowy. 

Zaletami dysku NAS są dostępność, uniwersalność, szybkość pracy, bezpieczeństwo 

danych oraz dodatkowe poza samym przechowywaniem danych usługi i aplikacje, 

jakie możemy na nim uruchomić.

QNAP na usługach fotografa
Przed wyborem modelu musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań: Jak wielkie 

będą nasze albumy ze zdjęciami, czy będzie przeważała „drobnica” kompresowana 

w jpg, czy większe pliki RAW lub TIFF oraz jak szybką siecią lokalną dysponuje-

my. Z reguły im drobniejsze pliki, tym większa powinna być wydajność procesora 
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w systemie NAS (dysku sieciowym), za to jeśli danych nie będzie bardzo dużo,  

to możemy „zaoszczędzić” na ilości kieszeni w QNAP. Musimy zadbać również 

o  odpowiednią przepustowość sieci GigaEthernet, a  jeżeli chcemy korzystać 

z dostępu bezprzewodowego, konieczna będzie inwestycja w punkt dostępowy 

WiFi 802.11ac o przepustowości przynajmniej 1300 Mb/s wyposażony w porty 

GigabitEthernet. Jeżeli zamierzamy zmieścić się w 1—2 TB danych, wystarczy QNAP  

dwukieszeniowy skonfigurowany w RAID 1 (mirroring, czyli jednoczesny zapis 

na obu dyskach gwarantujący zachowanie danych przy awarii jednego z dysków). 

Jednak w przypadku większego apetytu na dane warto rozważyć zakup serwera 

przynajmniej 4-dyskowego, nawet jeżeli nie będziemy od razu wypełniać wszystkich 

jego kieszeni dyskami. Przypomnę, że QNAP zapewnia migrację na większe dyski 

lub większą ich ilość i wyższe rodzaje RAID bez konieczności archiwizacji danych. 

Pozwala to na rozpoczęcie użytkowania np. z dwoma dyskami w 4- lub więcejkiesze-

niowym napędzie w układzie RAID 1, a potem np. przejście na RAID 5 po dołożeniu 

kolejnych dwóch dysków.

Jakie modele?
Według QNAP ekonomicznym wyborem jest NAS TS-x53A, gdzie x oznacza ilość 

dysków od 2 do 8. Są to modele oparte na całkiem wydajnym czterordzeniowym 

procesorze Intel Celereon. Moim zdaniem do zastosowań półprofesjonalnych wystar-

czą modele z serii QNAP TS-x51+. Obie serie są wyposażone w dwa porty gigabitowe, 

których przepustowość można łączyć, gdy dysponuje się odpowiednim switchem. 

Niestety, nie da się ich rozbudować o złącza 10 GbE.
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Dla bardziej zaawansowanych fotografów QNAP poleca serię TVS-x71. Są to bardzo 

wydajne serwery mające od 4 do 8 dysków na pokładzie, w których znajdują się proce-

sory i3, i5, a nawet i7. Wyposażone są również w gniazdo na kartę 10 GigabitEthernet. 

Posiadacze komputerów z Thunderbolt mogą rozważyć modele QNAP wyposażone 

w takie złącze, o których napiszę więcej przy omawianiu rozwiązań dla filmowców.

QNAP na usługach filmowca
Potrzeby kamerzystów i montażystów trochę się różnią, ale jedni i drudzy mają do 

przechowania duże ilości danych. Jednak to przy montażu filmów potrzebna jest 

najwyższa wydajność łącząca zarówno wysokie transfery, jak i dużą ilość transak-

cji[AC1] związaną z częstym „przeskakiwaniem” pomiędzy plikami podczas edycji.

W przypadku kamerzystów, którzy głównie po zgraniu materiałów przeglądają je 

i katalogują, wydajność i transfer danych jest ważny, ale krytycznie ważny jest dopie-

ro przy montażu filmów składowanych na NAS. Amatorom wystarczą modele QNAP 

wymienione już przy omawianiu potrzeb fotografów. Wymogiem jest sieć gigabi-

towa. Pozwoli to na osiągnięcie transferów na poziomie 70—90 MB/s co odpowiada 

dyskom FireWire 800, które były jeszcze do niedawna standardem przy montażu 

wideo. Jednak wraz ze wzrostem popularności rozdzielczości 4k wymagania co do 

transferów znacznie się zwiększyły. Do komfortowej pracy obecnie potrzebna jest 
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sieć 10 GigabitEthernet, która nadal wymaga drogiego osprzętu oraz dokupienia kart 

sieciowych. Na szczęście QNAP pomyślał o użytkownikach komputerów Apple.

Thunderbolt to podstawa
Może to zaskoczyć niektórych z Was, ale macOS od dawna potrafi używać alternatyw-

nych portów jako adapterów sieciowych. Oznacza to, że można skonfigurować port 

sieciowy na złączu FireWire, a obecnie Thunderbolt. Jak się domyślacie, połączenia 

przez Thunderbolt 1, 2, 3, które udaje się osiągnąć z użyciem tej technologii, wystar-

czą do komfortowej pracy nawet przy wielkich produkcjach wideo. I właśnie z tego 

złącza (Thunderbolt) skorzystał QNAP w nowej serii serwerów przeznaczonych do 

ciężkich prac wideo. Modele TVS-x82T zostały wyposażone w porty Thunderbolt 2, 

a TVS-1282T3 w Thunderbolt 3. Dzięki temu rozwiązaniu po podłączeniu komputera 

Apple z macOS kablem Thunderbolt mamy wyjątkowe transfery bez dokupowania 

specjalnych kart 10-Gigabit! To nie koniec zalet. QNAP wyposażony w karty 10-Gigabit 

(mają je wszystkie modele z Thunderbolt) staje się pomostem do sieci 10-Giga, jeżeli 

taką dysponujemy. Czyli nie musimy dokupować dodatkowej karty. Wydajność tych 

serwerów zaopatrzonych w odpowiednie dyski jest olbrzymia, a pojemność może 

sięgać setek terabajtów dzięki RAID Expansion Enclosure (dodatkowe obudowy na 

dyski) również z portami Thunderbolt.

O konfiguracji i aplikacjach wspierających fotografów i filmowców napiszę w kolej-

nej części. Teraz jedynie nadmienię, że konieczne jest odpowiednie ustawienie usług 

sieciowych, aby wygodnie korzystać z przestrzeni na dyskach NAS do prac wideo.

Cykl powstał przy współpracy z firmą QNAP.
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HAZEL — KURS CZ. 6
MAREK TELECKI



121PORADY 121PORADY

Słoneczna aura nie nastraja zbytnio do ślęczenia przed komputerem ponad normę, 

zatem czerwcowy odcinek będzie krótki. Hazel nie zostanie tu użyty w wyrafino-

wany sposób, a mimo to odegra kluczową rolę. Ideę poniższego przykładu można 

z powodzeniem wykorzystać w bardziej zaawansowany sposób.

Scenariusz: zostawiamy komputer bez dozoru / ochrony hasłem lub wśród osób, które 

mogą nasze hasło znać. Względnie udostępniamy dobrowolnie a ciekawość, kto pod 

naszą nieobecność z niego korzysta i co na Macu robi, nie daje nam spokoju.

Oczywiście, są komercyjne rozwiązania, programy robiące niezauważenie zdjęcia 

intruza oraz rejestrujące jego aktywność i wysyłające dowody na skrzynkę poczto-

wą lub do chmury. Dzięki aplikacji Hazel osiągniemy zbliżony rezultat.

Pierwszy krok to określenie wyzwalacza. Najprostszym rozwiązaniem będzie wyko-

rzystanie iCloud Drive lub alternatywy, jak np. Dropbox — potrzebny jest jakikolwiek 

katalog, który synchronizuje się automatycznie z zasobami w chmurze. Ja postano-

wiłem obserwować katalog Szpieg znajdujący się na dysku w lokalizacji:

/Users/Marek/Library/Mobile\ Documents/com\~apple\~CloudDocs/Szpieg

Do lustrzanej kopii tegoż, znajdującej się w chmurze, zdalnie z poziomu iPhone lub 

innego komputera z dostępem do Internetu oraz usługi iCloud.com zapisywać będę 

plik o nazwie „pstryk”. Nie mają znaczenia format pliku ani rozszerzenie.
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Po zapisaniu dokumentu (na iOS korzystam do tego celu z apki iA Writer Classic)
Hazel zobaczy plik i przeniesie go do kosza, by odpowiednio reagować, gdy pojawi 

się nowy w przyszłości (można by tu dodać kryteria daty i sprawdzenia ostatniego 

dopasowania, ale usunięcie pliku jest szybszym i prostszym sposobem).

Następny, a zarazem ostatni krok to wykonanie skryptu powłoki. Jest on dość złożo-

ny i wykorzystuje zewnętrzny program ImageSnap oraz systemowe narzędzia macOS.

Kod skryptu:

for ((i=0; i<=2;i++))

do

date=$(date +%y%m%d%H%M%S)

/usr/local/bin/imagesnap -w 2.00 „$date-isight.jpg”

/usr/sbin/screencapture -tjpg -x -T5 „$date-screen.jpg”

sleep 1

done

netstat -i | grep en > „ustawienia_sieci.txt”

echo „„>> „ustawienia_sieci.txt”

echo „adres publiczny:” >> „ustawienia_sieci.txt”

curl ifconfig.me >> „ustawienia_sieci.txt”

https://itunes.apple.com/us/app/ia-writer-classic-legacy-support-edition/id392502056?mt=8
http://iharder.sourceforge.net/current/macosx/imagesnap/
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W pętli „for” trzykrotnie zostaje wykonane zdjęcie z wbudowanej kamery iSight 

(dzięki ImageSnap; parametr -w 2.00 każe programowi zaczekać dwie sekundy po 

aktywowaniu kamery na zrobienie zdjęcia — przy ustawieniu czasu < 1 s, u mnie nie 

nadążała otwierać się przesłona kamery). Również trzy razy wykonany będzie zrzut 

ekranu (w odstępie pięciosekundowym — parametr -T5, bezgłośnie — parametr 

x), z wykorzystaniem systemowego narzędzia screencapture. Wcześniej ustawio-

na zmienna „date” zawierająca datę i czas wykonania zdjęć, wykorzystywana jest  

do nazywania plików.

Ostatnie linijki skryptu odpowiadają za wygenerowanie ustawień sieciowych (listy 

interfejsów wraz z lokalnymi adresami IP) oraz zewnętrznego adresu IP kompute-

ra. Informacje te będą zapisane w dokumencie tekstowym „ustawienia_sieci.txt”. 

Ponownie, nieocenioną przysługę oddają standardowe komendy Terminala.

Zdjęcia oraz plik z ustawieniami sieciowymi trafia do obserwowanego katalogu 

i synchronizuje się z chmurą, zatem zależnie od szybkości łącza po kilkudziesięciu 

sekundach lub kilku minutach zdalnie podejrzymy, kto i co robi na naszym kompu-

terze. Ponowna weryfikacja użytkownika wiąże się z zapisaniem kolejnego pliku 

„pstryk” w odpowiednim folderze iCloud Drive.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by skrypt powłoki zmodyfikować i podobny mechanizm 

wykorzystać do wylogowania, uśpienia bądź wyłączenia komputera, gdy opuścimy 

dom na dłużej.



https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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