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Wakacje  
to czas podróży
Jak pokazują statystyki, połowa Polaków spędzi kilkanaście dni na zaplanowanym 

urlopie. Będziemy zmierzać do naszych miejsc wypoczynku różnymi środkami 

transportu. Każdy z nas zabierze ze sobą telefon, który pozwoli zabić nudę upływa-

jących kilometrów podróży. Sięgamy zatem po temat, dzięki któremu będziemy mo-

gli wykorzystać sprzęt Apple podczas jazdy samochodem. Sprawdzimy, jak iPhone 

może nas wesprzeć na lotnisku, a także odwiedzimy koleje, planując i wspierając 

naszą podróż przy pomocy elektronicznych gadżetów.

Gdy sięgacie po ten numer, my również będziemy szukać miejsc, gdzie możemy 

złapać chwilę oddechu. Widzimy się ponownie we wrześniu, gdy już wszyscy ochło-

niemy po wakacyjnym szaleństwie.

Pozdrawiam serdecznie 
Przemysław Marczyński
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MICHAŁ KORALEWSKI

CLOUDS
Wakacyjne wędrówki i odpoczynek na łonie przyrody pomagają odstresować się i nieco 

bardziej optymistycznie spojrzeć na świat. Zdjęcie edytowane na iPhonie SE w aplikacji 

Filmborn, symulującej filmy analogowe (w tym przypadku film Kodak P 800).

https://twitter.com/m_koralewski
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Nowości sprzętowe

TP LINK LB130

Na bezkresne wakacyjne wyprawy nie można się 

wybierać bez odpowiedniego zasilania. Firma 

ADATA wychodzi nam naprzeciw, oferując power 

bank o pojemności aż 16750 mAh z dwoma portami 

ładowania. Urządzenie jest odporne na zapylenie 

i zalanie (stopień ochrony IP67). Posiada funkcję 

latarki, która może się przydać na biwaku. Ponadto 

mimo ogromnej pojemności sprzęt jest lekki,  

co jest bardzo istotne w podróży.

www.adata.com

ADATA D16750

Logitech MeetUp
Szwajcarski producent zaskoczył nas nowym produk-

tem. To kamera wideokonferencyjna z szerokokątnym 

obiektywem o polu widzenia 120°. Dzięki temu rodzin-

ne rozmowy przez Skype’a lub biznesowe konferencje 

staną się bardzo przyjemne i komfortowe. Urządzenie 

zapewnia rozdzielczość 4K, posiada 3 mikrofony i zinte-

growane głośniki. Wyceniono je na 4899 zł.

www.logitech .com

TP-Link wprowadza do swojej oferty inteligentne 

kolorowe żarówki. Pozwalają nam dobierać barwę 

oświetlenia z szerokiej palety w zależności od nastro-

ju czy potrzeby. Dają możliwość zdalnego sterowania 

z dowolnego miejsca dzięki aplikacji, a nawet pozwo-

lą kontrolować nam zużycie energii. Co ciekawe, nie 

potrzebują dodatkowego mostka, wystarczy jedynie 

zainstalować je w oprawce i podłączyć do domowej 

sieci komputerowej. 

www.tp-link.com.pl

http://www.adata.com/pl/feature/472
http://www.logitech.com/pl-pl/product/meetup-conferencecam
http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-5609_LB130.html
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Adobe Scan
Firma Adobe przedstawiła aplikację, która 

ułatwia konwersję tradycyjnych dokumentów 

papierowych w cyfrowe edytowalne pliki PDF. 

Adobe Scan używa optycznego rozpoznawania 

znaków (OCR), aby konwertować tekst druko-

wany na tekst cyfrowy. Może on być później 

przeszukiwany, kopiowany lub edytowany 

w programie Adobe Acrobat DC lub Reader DC. 

CENA: Bezpłatna

Program w App Store

Ta gra będzie doskonałym wyborem dla kochających rozgryw-

ki zakorzenione w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. 

Drop Wizard Tower to wymagająca i rozbudowana gra plat-

formowa. Wcielamy się w niej w czarodziejów, który walczą 

z siłami cienia. Polecamy nie tylko fanom retro, gdyż mimo 

grafiki z epoki, można się przy niej doskonale bawić. 

CENA: Bezpłatna

Aplikacja w App Store

To godny następca popularnego programu 

do zaawansowanej edycji zdjęć dla systemu 

iOS. Do dyspozycji dostajemy szereg przydat-

nych narzędzi i doskonałych filtrów. Możemy 

skorzystać z  warstw i  masek, by tworzyć 

niesamowite efekty na naszych fotografiach. 

Zdecydowanie warto go poznać bliżej, 

CENA: Bezpłatny (z dodatkową opcją subskrycji)

Aplikacja w App Store

Drop Wizard Tower

Przegląd aplikacji iOS

Enlight Photofox

08INFORMACJE

https://itunes.apple.com/us/app/adobe-scan-pdf-scanner-documents-receipts/id1199564834?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/drop-wizard-tower/id1220936997?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/enlight-photofox-enlight-2/id1191337894?mt=8
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Przegląd aplikacji macOS
Transmit 5
Kiedyś program ten był synonimem klienta FTP 

dla komputerów Apple. Dziś z  dumą programi-

ści z  Panic przedstawiają całkowicie odmieniony 

Transmit. Najważniejszą zmianą jest wsparcie dla 

usług w chmurze, takich jak Dropbox, OneDrive, Box 

i  inne. Poprawiono wydajność przesyłania danych 

na serwery oraz zmieniono wygląd okna programu, 

dodając możliwości podglądu właściwości plików.

CENA: 45,00 $

www.panic.com

Kontroluj każdą aktywność twojego komputera w sieci. To właśnie 

jest główne zadanie nowej wersji „zapory ogniowej” Little Snitch. 

Program informuje nas o każdej próbie wysyłania danych przez 

programy. Pozwala zarządzać, które aplikacje mogą komunikować 

się ze światem, a jakie programy zmusimy do pracy poza siecią. 

W czasie rzeczywistym możemy monitorować przesyłanie danych, 

śledząc na mapie miejsca na świecie, do których nasz komputer 

jest podłączony. 

CENA: 45,00 $

www.obdev.at

Edytor graficzny nie musi przytłaczać funkcjami. 

Acorn dzięki swojej prostocie zaskarbił sobie rzesze 

fanów. Nowa wersja to możliwość tworzenia tekstu na 

krzywych. Program wyposażono również w funkcję 

eksportu plików graficznych na potrzeby internetu 

i optymalnego dopasowywania rozmiaru obrazków 

i usuwania wszystkich informacji exif.

CENA: 30,00 $ 

www.secure.flyingmeat.com

Little Snitch 4

Acorn 6

https://panic.com/transmit/
https://www.obdev.at/products/littlesnitch/index.html
https://secure.flyingmeat.com/acorn/


Poznaj lepiej system macOS 
Kliknij i pobierz bezpłatny e-boook 

http://sztuczkiwmacos.pl
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WYWIAD 
Z BARTŁOMIEJEM  
SKRZYŃSKIM 
ŁUKASZ BANASZAK

https://www.twitter.com/lukaszbanaszak6
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Z Bartłomiejem Skrzyńskim, Rzecznikiem Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, 

dziennikarzem, aktywistą i w-skersem rozmawiał Łukasz Banaszak

Łukasz Banaszak: Bartłomieju, znamy się od kilku lat. Jesteś bodaj najbardziej aktyw-

nym rzecznikiem ds. osób z niepełnosprawnością w Polsce i Europie. Osobą 

mocno związaną z Wrocławiem, dziennikarzem, społecznikiem i zaryzykowałbym  

— geekiem korzystającym z nowych technologii. Opowiedz, proszę, czytelnikom, 

skąd się wzięła u Ciebie pasja do podróży lotniczych?

Bartłomiej Skrzyński: Wyniknęło to ze szkoły, XVI Liceum Ogólnokształcącego we 

Wrocławiu. Stały tam samoloty. Bardzo lubiłem sporty ekstremalne. Pierwszy raz 

poleciałem w wieku 17 lat szybowcem. Przypłaciłem to dużym rozstrojem żołądka. 

Myślę sobie, że niebo i woda, najchętniej ocean i morze są takimi azylami wolno-

ści. Potem w naturalny sposób z powodu pracy i pasji podróżowania samolot stał 

się środkiem transportu, ale też jako autor słowa i programu TVP „W-skersi” (wtedy 

było miejsce dla merytorycznych audycji). Stąd się wszystko wzięło — z mojego 

umiłowania miejsc (jak wspomniałem wcześnie,) azyli, w których czuję się jako 

człowiek turboniezależny.

Ł.B.: Jako w-skers jesteś mocno wyczulony temat podróży bez barier. Czy wery-

fikujesz dostępność miejsc za pomocą aplikacji lub innymi „technologicznymi” 

sposobami przed podróżą?

B.S.: Bez wątpienia dzisiaj to absolutnie nie lokowanie produktu, moim miejscem 

pracy są dwa smartfony. W wersji prywatnej i służbowej iPhone to jest naprawdę 

moje biuro na co dzień. Osoba z niepełnosprawnością na całym świecie musi być 

profesorem, jeśli chodzi o logistykę, a te nowoczesne technologie bez wątpienia mi 

to ułatwiają. Z jednej strony jest to wyszukiwanie połączeń lotniczych, krajowych 
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i zagranicznych, kiedy podróżuję służbowo i prywatnie. Sprawdzam godziny przy-

lotów, kiedy jest to lot łączony, kiedy jest odprawa. Znacząco ułatwia to odprawę 

osoby z niepełnosprawnością.

Ł.B.: Apple userzy dzielą się na kilka kategorii: tych korzystających namiętnie 

z macOS, małego — iPhone iOS-a i dużego iPadowego iOS-a. Zaliczasz się do bardzo 

rzadkiej grupy białych jednorożców pracujących iPhone Only. Czy uchylisz rąbka 

tajemnicy, jakie aplikacje mocno wpisują się w Twój workflow?

B.S.: To jest dosyć ciekawa historia, ponieważ moja Mama bardzo dba o to, żebym 

się czuł dobrze, o mir rodzinny, natomiast już od paru dobrych lat rozumie, że  

to jest ciężka praca, którą wykonujemy za pomocą telefonów. Wracam do tego,  

że to jest z jednej strony biuro (odbieranie maili, korespondencja, telefony), obecność 

w social mediach, rozmowy z dziennikarzami... Nie tylko chodzi pokazywanie tego, 

co się dzieje i co realizujemy na co dzień we Wrocławiu, ale może przede wszystkim 

chodzi o pomaganie innym ludziom i to się na bieżąco dzieje dzięki mojej nieustan-

nej mobilności związanej z nowoczesnymi technologiami.

Ł.B.: Poznałeś większość portów lotniczych w Europie. Czy Port Lotniczy Wrocław 

wyróżnia się na tle Polski i Europy?

B.S.: Zacznę od tego, że te doświadczenia są bardzo różne. Po pierwsze jestem świa-

dom, tego, jak zmienił się Wrocław, ale zacząłbym też od doświadczeń na innych 

portach Lotniczych. Dosyć zabawnym doświadczeniem był ten moment, kiedy pole-

cieliśmy z siostrą na wakacje do Egiptu. To był, nie pamiętam który mój lot z kolei, 

ale był też z nami na pokładzie w-skers, po raz pierwszy na pokładzie. Z Wrocławia, 
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ze starego lotniska do samolotu niesiono mnie za pomocą ręcznego schodołazu, 

ale to już było ze 100 lat temu oczywiście:)

Myślałem wtedy, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale pozwalające w miarę 

bezpiecznie dostać się na pokład samolotu. Potem, gdy wylądowaliśmy w Egipcie, 

tamtejszy asystent lotniskowy najpierw za moją namową wyciągnął pierwszego 

człowieka, który pierwszy raz leciał z samolotem, ale nie widziałem, jak to się 

działo. Chwilę później przyszedł po mnie, wziął mnie na ręce. Zazwyczaj w ten 

sposób mężczyźni biorą swoją świeżo poślubioną żonę i przekraczają próg. Zniósł 

mnie po schodach i posadził na mój wózek w autobusie na lotnisku. Po czym twar-

dym angielskim powiedział: „20 dolars baksysz mein best frend now”. Jak widać 

doświadczenia, są różne, które pokazują, że różne lotniska na świecie (bo zaraz 

dojdę do kolejnych) swoją dostępność mają określoną w bardzo selektywny sposób.  

Nie chcę pastwić się nad Egiptem, bo miałem także nie tylko pozytywne doświad-

czenia w europejskich portach. Pamiętam, że w Eeast Midlands nad kanałem  

La Manche, kiedy wracałem z Grand Prix na żużlu w Cardiff, lotniskowy asystent 

na początek nie wiedział, gdzie zainstalować przywieszkę na wózku. Z tego powodu 

nie żywiłem dużej urazy, ale gdy zapytałem się, jak dostanę się na pokład samolo-

tu, najpierw mówił mi, że ambuliftem, potem, że nie wiadomo czym, a na koniec 

powiedział mi, że najlepszy będzie schodołaz, dlatego że świeci słońce i mogę się 

opalić. Mam też doświadczenia z Paryża, nie chodzi mi o lotnisko pod stolicą Francji,  
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ale główne lotnisko Paryż-Roissy-Charles de Gaulle, które w sensie kompetencji 

dalekie jest do dostosowania do osób o ograniczonej mobilności. Nie lepiej też było 

w Charleroi pod Brukselą. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w procesie konsul-

towania, na etapie projektowym i wykonawczym Portu Lotniczego we Wrocławiu, 

wedle słów posła Sławomira Piechoty, mającego za sobą ponad 1000 lotów: „ jest to 

obiekt w sensie dostępności bardziej poza normy europejskie”. Konsultowaliśmy 

z Prezesem Lotniska Dariuszem Kusiem rozmieszczenie parkingów dla pojazdów 

osób niepełnosprawnych, punktów przywoławczych z przyciskami na dwóch pozio-

mach, dla osób na wózku i o kulach. Wyspy, gdzie siedzą asystenci. Obniżone blaty 

przy odprawie bagażowej, przy centrum zaginionego bagażu. Rozmawialiśmy też 

z Prezesem na temat zakupu ambuliftu, czyli specjalnej ciężarówki, dzięki której 

mogę wsiąść na pokład samolotu i z niego wysiąść. To nie jest tani zakup, nie tani, 

ale czasem tworzenie przestrzeni bez barier wymaga kosztów. Poza tym każde-

go roku wspólnie z organizacjami pozarządowymi przeszkalamy obsługę Portu 

Lotniczego Wrocław. Zawsze to podkreślam, że nie odbyłoby się to we Wrocławiu, 

gdyby nie wsparcie szefa — Rafała Dutkiewicza. Cieszę się, że 2 lata temu przed 

piłkarskim Euro we Francji po mojej prezentacji na Stade de France Wrocław był 

komplementowany za kompleksowe podejście do kibiców z niepełnosprawnościa-

mi. Konferencja bowiem dotyczyła przygotowań do Euro bez barier: że nie chodzi 

tylko o dostępny stadion, ale komunikację, więc przede wszystkim dostępny Port 

Lotniczy Wrocław.

Ł.B.: Jak Port Lotniczy postrzegają, uczestniczy XV Międzynarodowego Turnieju 

na wózkach, Wrocław Cup pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia 

Rafała Dutkiewicza?

B.S.: Zarówno rozstawiony Japończyk, bo to jest top 10, jeśli chodzi o ranking świa-

towy, jak i pozostali uczestnicy tego wyjątkowego wydarzenia, bo pytasz, o Wrocław 



16WYWIAD

Cup, podkreślali, że Port Lotniczy Wrocław jest miejscem niezwykle przyjaznym,  

co w wypadku tenistów w-skersów ma niebagatelne znaczenie. Dlatego mianowi-

cie, że tenisiści podróżują z dwoma wózkami, z jednym, na którym grają, i drugim,  

na którym się przemieszczają. Zatem wiele niuansów podczas wsparcia takich pasa-

żerów jest niezwykle istotnych. Dlatego też organizatorzy turnieju, Dolnośląskie 

Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni Wrocław”, wyrażają 

wdzięczność dla tego obiektu i jego szefostwa.

Zawsze, kiedy przechodzę przez bramki odprawy, czuję się, jakbym wchodził w inny 

świat, najlepiej jest oczywiście we Wrocławiu, bo pani celnik zapyta „Panie Bartku, 

dawno Pana u nas nie było”, a w istocie nie latałem w ciągu ostatnich dwóch tygo-

dni, ale lubię ten stan, kiedy unoszę się nad ziemię. Jest to też dla mnie szansa, gdy 

na przykład lecę nad Pirenejami, żeby gdy pilot „pomacha skrzydłami” pozdrowić 

tych, których już nie ma. To dla mnie ważne, żeby uczcić ich pamięć i przemieścić 

się w kompletnie inne rejony. Gdy ląduję na Fuerteventurze, Teneryfie, w Maroku, 

nasiąkam tamtejszymi kulturami. Chcę je chłonąć, słyszeć inne języki. Właśnie ostat-

nio zdałem sobie sprawę, że często mi pomaga znajomość słowa „słomka” w kilku 

językach:) Dzisiaj znam je w języku hiszpańskim, włoskim, czeskim, niemieckim, 

ukraińskim i oczywiście angielskim. Czyli w głównych nowożytnych językach.

Pragnę dotykać innych przestrzeni architektonicznych i nowych smaków. Mam 

w sobie taką potrzebę, żeby raz na kwartał, najdalej na pięć miesięcy być w innym 

miejscu świata niż Polska, ale zawsze z pewnością, że chcę i kocham wracać do moje-

go europejskiego Wrocławia, otwartego na inne kultury. Bo to tutaj chcę rozliczać 

swój podatek PIT, nie wyrzucać śmieci na ulicę, nie krzyczeć na innych użytkow-

ników drogi, uśmiechać się i rozmawiać z muzułmanami, katolikami itd. Różnić się 

pięknie, bo tak rozumiem nowoczesny patriotyzm.
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APPLE SIM CARD  
W PODRÓŻY
ŁUKASZ BANASZAK

https://twitter.com/lukaszbanaszak6
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Czym jest Apple Sim?
Pierwsze generacje iPadów w Polsce były dostępne początkowo w wersji Only Wifi 

(iPad 1 generacji). Modele wyposażone w modem kosztowały zawrotne sumy, stąd 

główna uwaga została skupiona na modelach z Wi-Fi. Pierwszy iPad posiadł powolny 

modem, iPad 2 generacji działał trochę lepiej. Internet mobilny 3G wymagał trenin-

gu cierpliwości. Prawdziwy postęp przez duże „P” zaczął się od 4 generacji i wydania 

kultowego iPada Mini 1 generacji. Powszechny dostęp do internetu LTE diametralnie 

zmienił decyzje konsumentów. Apple userzy zamiast Only Wifi najchętniej decydują 

się na Wi-Fi + Cellular, dodając te wymęczone kilkaset złotych do wbudowanego mode-

mu LTE. Wariant Wi-Fi + Cellular wiąże się z pewnymi korzyściami, ponieważ iPad 

doskonale sprawdza się w roli narzędzia pracy i punktu dostępu (hotspotu) dla innych 

urządzeń. Zawsze powtarzam, że dom/firma potrzebuje sieci od lokalnego dostawcy 

i mobilnego internetu LTE. W przypadku awarii jednej z sieci mamy alternatywę i nie 

zostaniemy w średniowiecznej ciemnicy.

Zwłaszcza w gorącym sezonie urlopowym, który sprzyja wyjazdom ku wakacyjnej przy-

godzie. Z własnej praktyki podróżniczej wiem, że szybki internet LTE na wyjeździe jest 

równie ważny jak dobry catering. W Polsce zapewniają go nasi operatorzy w ramach 

korzystnej oferty. Na tle innych krajów wypadamy naprawdę dobrze. Amerykanie 

i Włosi szeroko otwierają oczy na pytanie o nielimitowany internet LTE. W Grecji ze 

świecą szukać dobrego łącza.

Polacy, a zwłaszcza Apple Userzy udowadniają, że na całego weszli w erę post-PC z jej 

wszystkimi dobrodziejstwami, w tym chmurą i życiem online (social media). Potrafimy 

namiętnie „pożerać” od kilkudziesięciu po kilkaset gigabajtów danych. Rekordzista, 

którego znam, zużywa 800 gigabajtów miesięcznie!
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Apple user za granicą
Jak pogodzić duże potrzeby z zagranicznym wyjazdem? Ostatnio pomarańczowy 

operator wespół z Komisją Europejską trochę zamieszał na rynku. Klienci zapłacą 

za rozmowy międzynarodowe tyle samo co w kraju. W zasadzie to małe tąpnięcie 

spowoduje poważne konsekwencje. Odczują je użytkownicy wszystkich sieci w postaci 

prognozowanego wzrostu opłat za ich plany i mobilny internet. Praktycznie zniesiony 

roaming i 1 GB internetu nie rozwiązują problemu. Z pomocą po raz kolejny przycho-

dzi nam Apple i ich autorskie rozwiązanie: Apple Sim.

Czy mój iPad obsłuży Apple Sim?
Karta Apple Sim umożliwia wybieranie usług mobilnego internetu na iPadzie przy 

współpracy z operatorami. Cenię to rozwiązanie, ponieważ bez względu na bliskość 

Hot Spotów i sieciowych kawiarni zawsze pozostajemy online. Karta Apple działa 

w 180 krajach na kuli ziemskiej. Obsługuje ją większość urządzeń z rodziny iPadów.  

Od iPada Mini 3 do iPada Pro 12,9˝ — lotniskowca. Mały Pro 9,7 i nowa linia 2017 (oprócz 

iPada 9,7˝ 2017) ma ją wbudowaną. Rodacy nabywający sprzęt w USA mogą dostać 

iUrządzenia z Apple Sim i brandem operatora bądź bez kieszonki nano-sim.

Pozornie wydaje się to zawiłe. Wyjaśnię na praktycznym przykładzie: wyjeżdżam 

z Polski do Niemiec. W Dreźnie odwiedzam salon Apple Store. Kupuję kartę Apple Sim.

Wkładam do Lotniskowca Pro 12,9˝. Kupuję pakiet danych jednego z partnerów Apple. 

Aktywuję usługę. Wyjeżdżając z Niemiec, dezaktywuję ją. Zakupioną kartę Apple Sim 

i usługi włączymy w prawie każdym zakątku świata (chyba że planujcie wyjazd do 

Korei Północnej).

Jedna karta, a tyle możliwości. Życzyłbym sobie i czytelnikom Mój Mac Magazynu 

rozszerzenia Apple Sim z „dużego” iPadowego iOS-a na komputery z macOS. Jednym 

śmiałym ruchem bylibyśmy 100-procentowo mobilni, niezależni i bezpieczni.

ZDJĘCIE:
str. 17 i 18 apple.com

https://apple.com
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REVOLUT  
SPOSÓB NA WALUTY
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Podczas podroży  
po obcych krajach 
często sporym obciążeniem jest wymiana walut po nie zawsze uczciwych kursach 

lub płatności kartą obciążone bankowym „spreadem” sięgającym nieraz 6-7%.  

To samo dotyczy zagranicznych zakupów internetowych.

Revolut, rewolucja  
w wymianie walut
„Dobrą zmianę” obiecuje i wdraża wspomniana aplikacja, za którą kryje się system 

kont, wymiany walut oraz karty płatnicze. Prowadzący serwis Revolut obiecują 

wymianę walut po kursie transakcji międzybankowych, czyli średnim, nieosią-

galnym dla szarych obywateli. W Revolut dostajemy rachunki przeznaczone dla 

różnych walut, w tym naszej „złotówki”, dolara, euro, funta i franka. Środki na konta 

możemy przelać, co czasem wiąże się z dodatkowymi opłatami (ale nie zawsze, 

zwłaszcza jeżeli waluta rachunku docelowego jest taka sama jak nadającego prze-

lew) lub dokonać zasilenia kartą (pobierana jest symboliczna prowizja). Po zasileniu 

możemy dokonywać konwersji środków pomiędzy kontami w  różnych walu-

tach lub dokonywać płatności nawet w walutach innych niż dostępne w aplikacji.  

To wszystko bez strat na kursie zakupu i sprzedaży.



22OPINIE

Płatności
Do zakupów internetowych wystarczy nam karta wirtualna oferowana za darmo 

w aplikacji. Jest to karta wielowalutowa. Oczywiście możemy też otrzymać kartę 

prawdziwą. Wysyłka standardowa kosztuje 6 € i po 7-10 dniach dostajemy pięk-

nie i nowatorsko zapakowaną kartę, którą możemy dokonywać płatności, a nawet 

wybierać gotówkę w bankomatach. Przetestowałem ją w wiejskich, lokalnych skle-

pach. Działała bez problemu, a środki były pobierane z mojego konta złotówkowego. 

Uwaga: jeżeli zabraknie środków w walucie zakupu, nie nastąpi automatyczna 

konwersja z innych kont, o to musimy zadbać sami.

System  
działa sprawnie, 
choć raz trafiła mi się wpadka przy zakupach internetowych. Jednak problem został 

rozwiązany błyskawicznie i bez strat. Jedyne, czego mi brakuje, to połączenia Revolut 

z Apple Pay.



http://mojmac.pl/podcast/
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APPLE USER  
W SAMOCHODZIE
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI / ARTUR JOPEK



25TEMAT MIESIĄCA

Pełnia sezonu urlopowego to dla większości z nas czas wakacyjnych wyjazdów.  

Do celu zmierzamy różnymi środkami lokomocji. Niejednokrotnie decydujemy się 

na podróż samochodem, bo ten środek transportu pozwala nam być niezależnymi 

od rozkładów jazdy i połączeń. Jak wykorzystać iPhone’a w przemierzaniu asfal-

towych nitek? Podpowiadamy, na co Apple user powinien zwrócić uwagę przed 

wakacyjnymi wyprawami samochodem oraz w trakcie podróży.

Planowanie
Zanim przekręcisz kluczyk w stacyjce, znajdź najlepszą drogę do celu. Dziś niewiele 

osób wyrusza w podróż bez nawigacji GPS. Nie jest to nic zaskakującego, bo prze-

cież każdy z nas ma ją w swoim telefonie. Warto poświęcić chwilę, aby dokładnie 

zaplanować swoją drogę. Gdy ruszymy przed siebie, powinniśmy być skupieni tylko 

na tym, co dzieje się na jezdni, a nie rozpraszać uwagę na wybieranie docelowego 

adresu. Każdy użytkownik macOS może skorzystać z programu Mapy, który jest 

dostarczany wraz z systemem operacyjnym. Możemy szukać tras, podając konkretne 

adresy lub wprowadzając hasła „kawiarnia” czy „hotel”. Każde z miejsc użyteczności 

publicznej posiada informacje o adresie i danych kontaktowych. Będziemy mogli 

także zapoznać się z recenzjami popularnych serwisów społecznościowych takich 

jak: Booking.com, TripAdvisor.com, Yelp czy Foursquare. Gdy zaplanujesz już każdy 

etap swojej podróży, użyj ikony Udostępniania, aby wysłać plan podróży na telefon. 

Możesz też skorzystać z menu w programie Mapy — Plik / Wyślij, wskazując urzą-

dzenie, na które chcesz przesłać współrzędne celu wyjazdu.
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Jedziesz za granicę?  
Pamiętaj o odpowiedniej nawigacji
Nawigacja samochodowa to podstawowy program, jaki powinniśmy mieć zainsta-

lowany w telefonie podczas dalekiej podróży. W sklepie z aplikacjami dla iPhone’a 

znajdziemy wszystkie najważniejsze programy, jakie są na rynku. Nabędziemy tu 

między innymi: Navigon, TomTom Go, Sygic: GPS Navigation, Navitel Navigator 

czy AutoMapa. Dlaczego mielibyśmy rozważyć kupno programu, skoro możemy  

korzystać z Map w iOS? Nie wkraczając w rozważania na temat dokładności nawiga-

cji, powiedzmy wprost: programy te posiadają jedną bardzo ważną zaletę — działają 

bez konieczności pobierania danych z internetu. Cały pakiet map ładowany jest na 

urządzenie, co w przypadku podróży zagranicznych ma niebywałe znaczenie dla 

kosztów, jakie musimy ponieść, związanych z transmisją danych w roamingu.

Na wszelki wypadek
Wyruszając w trasę, zawsze mam przy sobie numer telefonu do mojego ubezpieczy-

ciela. Na wypadek szkody, gdy jesteśmy w stresie, możemy bezskutecznie szukać 

odpowiedniego kontaktu. Warto o tym pamiętać, tak na wszelki wypadek. Można 

także zaopatrzyć się w program Auto Guardian (4,99 zł), który pomoże nam rozwiązać 

mniej dokuczliwe problemy z autem. Każdy z nas, kierowców, miał swoją „irytującą 

https://itunes.apple.com/pl/app/auto-guardian-car-warning-lights/id1190078203?l=pl&mt=8
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chwilę” z kontrolką, która pojawia się na desce rozdzielczej w najmniej oczekiwa-

nym momencie. Dzięki tej aplikacji błyskawicznie odszukamy jej znaczenie oraz 

sprawdzimy, jakie kroki powinniśmy podjąć, aby móc kontynuować bezpiecznie 

naszą podróż.

W dobrym towarzystwie
Monotonia to największy wróg długich podróży. Możemy się z nim uporać, słucha-

jąc dobrej muzyki z naszych ulubionych serwisów: Spotify, Apple Music czy TIDAL. 

Warto przed podróżą zgrać je na telefon, aby gdzieś w bieszczadzkich pustkowiach 

nie okazało się, że zostaliśmy odcięci od cywilizacji i nie możemy pobrać naszych 

ulubionych piosenek. Osobiście jednak stawiam na audiobooki. Tutaj niepodzielnie 

króluje Audioteka, gdzie znajdziemy świetne polskie produkcje w mistrzowskiej 

obsadzie aktorskiej. Możemy również skorzystać z bogatej oferty anglojęzycznych 

audioksiążek w doskonałym serwisie Audible. I chyba najważniejsze… podcasty. 

Podobno najlepiej słucha się ich właśnie w podróży. Wasi ulubieni prowadzący 

i ciekawe audycje najlepiej zabijają nudę podróży. Program Podcasty znajdziecie 

w swoim iPhonie, a my polecamy naszą audycję o technologii MacPodcast.

iPhone w podróży
Długie podróże bywają bardzo męczące. Użytkowanie naszego telefonu w aucie nie 

powinno wpływać pogarszać naszego bezpieczeństwa. Aby wygodnie pożytkować 

technologię w aucie, warto zgromadzić wcześnie kilka podstawowych akcesoriów, 

nie skazując się na jakość tych kupowanych „na gwałt” w przydrożnych sklepach.
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Oczywiście najlepszym rozwiązaniem dla zmotoryzowanych apple userów jest 

CarPlay. Czyli system łączący iPhone’a z samochodem w sposób najbardziej syner-

giczny. Dzięki niemu możemy skorzystać z wielu przydatnych funkcji i aplikacji 

naszego telefonu (jak choćby nawigacja czy Apple Music). CarPlay wykorzystuje 

sterowanie z kierownicy oraz komendy głosowe. Problemem jest tylko brak polskiej 

Siri. Bez niej sterowanie głosowe nie będzie tak komfortowe.

CarPlay jest dostępny dla wielu marek samochodów (szczegółowa lista tutaj). Można 

również wyposażyć swój samochód w stację CarPlay od zewnętrznych producen-

tów. Niezbędne jest jedynie posiadanie szerszej wnęki na radio samochodowe  

w rozmiarze 2 DIN.

Jeśli nie mamy możliwości zastosowania systemu CarPlay w naszym pojeździe, 

warto zapewnić naszemu iPhone’owi odpowiednie warunki do pracy. Przede wszyst-

kim potrzebujemy stabilnego uchwytu na telefon. Na rynku jest dostępnych wiele 

rozwiązań. Znajdziemy uchwyty montowane przyssawką do szyby, bezpośrednio na 

deskę rozdzielczą bądź do kratek wentylacyjnych naszego pojazdu. Warto wcześniej 

przyjrzeć się układowi naszej deski rozdzielczej, by dobrać najlepsze rozwiązanie. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość uchwytu i zamontować go zgodnie 

z zaleceniami producenta. Pamiętajmy, że przy najdrobniejszej kolizji może odpaść 

z dużą siłą i zranić nas lub naszych pasażerów.

W trakcie jazdy nasz telefon pracuje na najwyższych obrotach. Przyczynia się do 

tego przede wszystkim „prądożerna” nawigacja. Ale Apple Music, Podcasty czy 

inne użyteczne w trakcie jazdy aplikacje też potrafią drenować baterię iPhone ’a. 

Zdecydowanie warto nabyć markową, certyfikowaną przez firmę Apple ładowarkę 

https://www.apple.com/ios/carplay/available-models/
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samochodową. Nie będziemy musieli obawiać się jakiegoś uszkodzenia. Akcesoria 

dostępne w  przygodnych sklepach i  na stacjach benzynowych nie zawsze są 

bezpieczne dla naszego telefonu. Oszczędzanie zaś na ładowarce może się skoń-

czyć w najlepszym przypadku kosztowną naprawą. Warto także wyposażyć nasz 

samochód w zastaw głośnomówiący. Przyda się, gdy będziemy zmuszeni odebrać 

telefon w trakcie jazdy. Dzięki niemu nie będziemy narażać naszego zdrowia i port-

fela. Tym bardziej, że taki zestaw głośnomówiący może kosztować zdecydowanie 

mniej niż mandat.

U celu
Podróże samochodem pozwalają nam zatrzymywać się w ciekawych miejscach 

znajdujących się przy trasie naszej podróży. Jednak prawdziwą zmorą większości 

kierowców są strefy płatnego parkowania w wielu polskich miastach, szczególnie 

tych atrakcyjnych turystycznie. Szukanie parkomatu lub punktu sprzedaży biletów 

parkingowych nadal bywa uciążliwe. Zwłaszcza że uiszczanie opłaty za pomocą karty 

płatniczej wcale nie jest takie oczywiste. Poszukiwanie drobnych, a w najgorszym 

przypadku pobliskiego bankomatu nie należy do przyjemności. Z pomocą przy-

chodzi nam aplikacja mobiParking stworzona przez SkyCash. Dzięki niej w łatwy 

sposób zapłacimy za parking w wielu miastach Polski (w tym wielu nadmorskich) 

bez wysiadania z samochodu.
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Po zaparkowaniu warto oznaczyć nasz samochód na mapie, by łatwo było później 

do niego trafić. Ileż to razy po kilkugodzinnej wędrówce szukamy bezradnie nasze-

go samochodu na parkingu. By uniknąć takich sytuacji, warto pamiętać o funkcji, 

którą oferują nam mapy Google. Dzięki nim możemy znaczyć na mapie lokalizacje 

zaparkowanego pojazdu. Zamiast zapamiętywać szczegółowo miejsce, w którym 

zostawiliśmy samochód, wystarczy sięgnąć po iPhone’a i on doprowadzi nas do 

zaparkowanego samochodu. By oznaczyć miejsce parkingu, wystarczy uruchomić 

Mapy Google, stuknąć niebieski punkt wskazujący naszą (i oczywiście naszego 

samochodu) pozycję na mapie. Pojawi się dodatkowe menu z dołu ekranu, które 

pozwoli dodać lokalizację naszego pojazdu na mapie. I to wszystko. Na mapie poja-

wi się zapisany punkt, który będzie wskazywał miejsce, w którym zostawiliśmy 

samochód. Mapy Apple dysponują podobną funkcją. Jednak jest ona dostępna dla 

posiadaczy CarPlay. Zapisuje automatyczne lokalizację, w której przerwano połącze-

nie systemu z iPhone’em. Dzięki temu łatwo możemy trafić do naszego auta. Warto 

wypróbować możliwości obu aplikacji. Zostawimy dzięki nim samochód na każdym 

parkingu bez obaw, że tam później nie trafimy.

Technologia wspomaga nas w trakcie podroży na wakacyjny wypoczynek. Dzięki niej 

stosunkowo łatwo trafimy do celu, znajdziemy parking, restaurację, a nawet zosta-

wiony na parkingu samochód. Wystarczy tylko wcześniej poświęcić nieco czasu  

na przygotowanie odpowiedniego ekwipunku. Najważniejsze, by nasza podróż prze-

biegała komfortowo, a przede wszystkim bezpiecznie. Szerokiej drogi.
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APPLE USER W POCIĄGU
ŁUKASZ BANASZAK / JAROMIR KOPP
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Kolej to bodaj najpopularniejszy środek transportu w Polsce, zaraz po samocho-

dzie, a w sezonie letnim także po rowerze. Od poniedziałku do piątku kursują nimi 

tysiące uczniów, studentów i pracowników szkół dojeżdżających do macierzystych 

firm. Muszę się Wam do czegoś przyznać: walczyłem z tym tematem jak Don Kichot, 

atakując wagony ze wszystkich stron. Temat podróży kolejowej nie jest mi obcy: 

w pociągach spędziłem około 1/3 okresu studiów i kursuję dalej z rodzinnego miasta 

do pięknego Wrocławia. Jak widać, styl podróżniczy uzależnia w takim stopniu jak 

dobre Café Americano. Codzienne wstawanie o 05.00, żeby zdążyć na poranny pociąg 

wyrabia rutynę. W pierwszym odruchu skrzywicie się, że to nieludzka godzina,  

ale nic nie daje takiego zastrzyku energii jak nocna pobudka.

Najmilej wspominam wyjazdy do Krakowa, co prawda Dworzec ulokowano na terenie 

Galerii Handlowej, lecz zabytkowy urok miasta rekompensuje ten mały architek-

toniczny koszmarek. Pierwsze „wypady” studenckie i 8 godzin stania w nocnym 

pociągu też mam za sobą. Zdarzały się postoje w szczerym polu, przy minus 10 stop-

niach i uszkodzonym ogrzewaniu. Dzisiaj całe szczęście nie ma takich „atrakcji” 

w pakiecie razem z biletem.

À propos biletów
W pamiętnym dla Apple userów AD 2012 nie tylko z powodu rosnącej rewolucji iPadów. 

Polskie Koleje Państwowe umożliwiły zakup cyfrowego biletu za pośrednictwem 

aplikacji i iPhone’a. W sklepie App Store pojawiły się pierwsze aplikacje wykonane 
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w tym celu. Posiadacze iPhone’ów znaleźli się w bardzo komfortowym położeniu. 

Założę się o kilogram dobrego espresso, że każdy z Was, drodzy Czytelnicy, czekał 

kiedyś w kolejce do kasy biletowej, mając zaledwie kwadrans na nabycie upragnio-

nego biletu przed odjazdem pociągu. Do kas przed wami podeszła miła starsza Pani, 

pytając się o godziny odjazdów do Karpacza i Krzeszowa. Zamiast załatwić sprawę 

w oddelegowanym do tego punkcie informacji prowadziła długą konwersację ku 

niezadowoleniu reszty pasażerów. Możemy, dosłownie, zaradzić takim sytuacjom 

z iPhone’em w ręku.

Zakup biletu okiem Jaromira
Upewnijmy się, że w iPhonie zainstalowaliśmy i skonfigurowaliśmy aplikację SkyCash 

lub osobną, konkretnego przewoźnika, i mamy w niej podpiętą aktywną kartę 

kredytową. Z doświadczenia wiem, że aplikacje niektórych przewoźników nieste-

ty pozostawiają sporo do życzenia, dlatego najczęściej korzystam ze wspomnianej 

uniwersalnej SkyCash. Przed zakupem biletu wybieramy przewoźnika (InterCity lub 

jednego z regionalnych). Dalej niestety procedura zakupu bywa różna zależnie od 

firmy. Np. w Polregio (Przewozy Regionalne) wybieramy rodzaj biletu, stację począt-

kową i docelową, datę i godzinę wyjazdu, a aplikacja sama wyszuka i zaproponuje 

połączenie. Po wybraniu odpowiedniego ustawiamy ilość biletów i dokonujemy 
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płatności wybraną z dostępnych metod w SkyChash (np. kartą). Bilet będzie ważny 

po 2 minutach od zakupu. Jest to prawdopodobnie dość dziwne zabezpieczenie 

przed unikaniem spotkania z kontrolerem i kupowaniem biletu w ostateczności. 

Dodatkowo bilet jest imienny i ważny tylko z dowodem tożsamości, który należy na 

żądanie okazać. Kolejną specyfiką Polregio jest możliwość zakupu biletu tylko przed 

odjazdem pociągu. Jeżeli pociąg się spóźnia, nie możemy kupić na niego biletu, 

ale spokojnie! Kupujemy na następne połączenie na tej samej trasie i nie będziemy 

mieć problemów, co sprawdziłem wielokrotnie na sobie. W Kolejach Dolnośląskich 

procedura zakupu jest, choć realizujemy ją w tej samej aplikacji SkyCash, trochę 

inna. Należy wybrać linię, a dopiero potem stacje odjazdu i docelową. Nie ma za to 

ograniczeń dotyczących czasu zakupu biletu. Z możliwości zakupu biletów Intercity 

korzystałem jedynie przez ich stronę internetową. Po wyszukaniu połączenia wybie-

ramy rodzaj ulgi dodatkowej np. „duża rodzina”, liczbę osób, ulgi ustawowe, klasę, 

rodzaj wagonu (jeżeli skład prowadzi bezprzedziałowe i „normalne”), preferowane 

usytuowanie np. przy oknie. Możemy dokonać również rezerwacji miejsca przy już 

zajętym lub wskazanego (jeżeli będzie taka możliwość). Następnie mamy możli-

wość wyboru biletu dodatkowego, np. na rower lub dla psa. Jeżeli system znajdzie 

miejsce wg naszych kryteriów, będziemy mogli zapłacić za pomocą przelewu natych-

miastowego lub kartą. Warto założyć w serwisie konto, aby mieć łatwy dostęp do 

zakupionych biletów i możliwość ewentualnego zwrotu lub zmiany rezerwacji. 

Zakupiony bilet dostajemy w formie pliku pdf do wydrukowania.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/informacje/bilet/
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Kontrola biletów
Zakupiony w aplikacji e-bilet okazujemy konduktorowi w postaci kodu QR na ekra-

nie iPhone’a. Podobnie możemy postąpić z biletem w pdf. Nowocześnie, prawda? 

Czasami jednak aplikacje (choć w większości mają tryb offline) ma problemy z łącz-

nością i nie będziemy w stanie okazać biletu. W tej sytuacji możemy liczyć na dobrą 

wolę konduktora, który poczeka „na zasięg”. Nie wszyscy przewoźnicy są również 

wyposażeni w skanery kodów QR. Dla przykładu miła (zazwyczaj) obsługa Kolei 

Dolnośląskich odczytuje dane biletu organoleptyczne. W przypadku biletów w postaci 

pdf zalecamy ich wydrukowanie, ponieważ często wymaga tego regulamin przewoź-

nika. Tak samo może być konieczne okazanie dowodu tożsamości, jak w Polregio.

Co z tymi rowerami?
Obecnie transport roweru w pociągu nie jest niczym specjalnie trudnym. Oczywiście 

nie każdy pociąg ma miejsca przeznaczone do wygodnego przewozu rowerów, więc 

należy sprawdzić to w rozkładzie lub zaznaczyć opcję przewozu roweru podczas 

wyszukiwania połączeń w aplikacji czy na stronie www.rozklad-pkp.pl. Czasem nieste-

ty możemy trafić na sytuację, gdy wszystkie miejsca na rowery są już zajęte, może 

się to skończyć pozostaniem z rowerem na peronie. Na szczęście znam takie zdarze-

nia jedynie z opowiadań. Inaczej sprawa wygląda w Intercity, u tego przewoźnika, 

rezerwując miejsca, jednocześnie kupując bilet na przewóz roweru, mamy pewność,  

http://rozklad-pkp.pl
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że do pociągu wsiądziemy z naszym dwukołowym pojazdem. Wagony z miejscami 

na rowery są zazwyczaj oznaczone, a jeżeli nie, to udajemy się do drużyny konduk-

torskiej i zgłaszamy przewóz roweru.

Dostępność okiem Łukasza
Zwracajcie, proszę, uwagę na kwestię dostępności. Nie byłbym sobą, gdybym nie 

zwracał uwagi na szczegóły. Kilka dni temu zrobiłem to zdjęcie w toalecie „impulsu” 

Kolei Dolnośląskich.

Przewoźnik, specjalnie z myślą o osobach niewidomych, dodał na suszarce napis 

w alfabecie Braille’a. Dzisiaj to standard, ale 10—15 lat temu podróżnicy z niepełno-

sprawnością mogli tylko o tym pomarzyć.

iUrządzenia
Coraz więcej pociągów jest wyposażonych w kontakty umożliwiające podłącze-

nie zasilacza i podładowanie naszych urządzeń, jednak jeżeli nie mamy pewności,  

że skład, jakim odbędziemy podróż, jest w nie wyposażony, radzimy zabrać ze sobą 

power bank, choćby po to, aby nie narazić się na stres podczas kontroli elektronicz-

nego biletu.
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APPLE USER  
W PODRÓŻY LOTNICZEJ
ŁUKASZ BANASZAK

https://twitter.com/lukaszbanaszak6
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Podróżowanie  
od zawsze było marzeniem 
trudnym do zrealizowania dla młodzieży, która wyrosła w duchu książek Stanisława 

Lema i Arkadego Fiedlera. Nasi dziadkowie odkładali pasję do szuflady, przytłoczeni 

szarością i ograniczeniami poprzedniej epoki. Dzisiaj stosunkowo szybkie, bezpro-

blemowe przemieszczanie się od punktu A do B stało się koniecznością i codzienną 

rutyną milionów ludzi. Apple user to szczególny gatunek wytrawnego podróż-

nika, który doskonale wie, czego chce i przede wszystkim nie lubi komplikować  

sobie życia.

Zacząłem korzystać z linii lotniczych z bardzo prozaicznego powodu: od niemowlę-

cych lat zmagam się akrofobią, potocznie zwaną lękiem wysokości. Latanie traktuję 

jako praktyczny wyzwalacz adrenaliny i produktywności. W drodze mamy najlepsze 

pomysły, a nowe miejsca stymulują kreatywność.

Długo myślałem nad wyborem najbardziej reprezentatywnego miejsca, w którym 

wspólnie przejdziemy drogę, jaka czeka każdego podróżnego. Kierowałem się tutaj 

następującymi kryteriami: kierunki wylotów (międzynarodowe i lokalne), dobre 

wskaźniki ruchu pasażerskiego, otwartość na technologię i ułatwienia dla osób 

z niepełnosprawnością. Po dłuższych poszukiwaniach wybór padł na Port Lotniczy 

Wrocław-Starachowice im. Mikołaja Kopernika. Zatem zapraszam w  iPodróż  

z Mój Mac Magazynem!
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Rezerwacja biletu
Bilety rezerwujemy tradycyjnie (analogowo) w kasie lotniska bądź telefonicznie. 

Cyfrowi iPodróżnicy bukują bilety za pośrednictwem jednej z wielu dostępnych 

w App Store aplikacji. Polskie Linie Lotnicze posiadają własną aplikację do zakupu 

kursów krajowych i międzynarodowych. Wybierzemy w niej klasę, od ekonomicznej 

przez ekonomiczną premium aż do biznesowej. Sięgniemy również po aplika-

cje uniwersalne i związane z zagranicznymi przewoźnikami. Średnia cena lotu 

z Wrocławia do Warszawy (nie Modlina) waha się od 150 do nawet 500 zł. Czasami 

zdarzają się naprawdę dobre okazje: od 15 do 100 zł za lot do Warszawy! W ciągu około  

55 minut znajdziemy się po drugiej stronie kraju. Pendolino zajmuje to 2-3 godziny. 

Rezerwacja przez aplikację wymaga podpięcia aktywnej karty kredytowej.

Odprawa
Przyjeżdżając do Portu Lotniczego Wrocław, najpierw przejdziemy żmudną odprawę, 

wynika to z oczywistych względów bezpieczeństwa. Udajemy się do miłej i profesjo-

nalnej obsługi. Przedkładamy rezerwację, dowód osobisty i paszport (opcjonalnie). 

Załoga dzielnie znosi duże obciążenie, stres i konieczność władania kilkoma językami. 

Nadajemy bagaż. Przypominam, że wybór przewoźnika determinuje również okre-

ślony limit bezpłatnego bagażu podręcznego. Ryanair pozwala wnieść maksymalnie 

10 kg, Lufthansa 23—32 kg, a LOT 8—12 kg. Za nadbagaż uiszczamy dodatkowe opłaty.



40TEMAT MIESIĄCA

Kontrola bagażu
Wszyscy zdajemy sobie wszyscy sprawę z konieczności restrykcyjnych norm 

bezpieczeństwa. Zwłaszcza wobec wzmożonego ryzyka ataku terrorystycznego. 

Jeśli odpowiednio się przygotujemy do procedury, odprawa przebiegnie bezbo-

leśnie. Przedmioty z domieszką metali wkładamy do tacy. Zdejmujemy pas, buty, 

Apple Watcha, iUrządzenia i Maki muszą być włączone podczas kontroli bagażu. 

Kosmetyki i leki pakujemy w sterylne plastikowe torby. Komunikujmy się w krótkich 

i zwięzłych zdaniach z pracownikami kontroli bagażu, to ludzie będący pod olbrzy-

mią presją. Zespół Portu Lotniczego Wrocław w trakcie wizyty wykazał się dużym 

profesjonalizm. Pozwolono mi zrobić szybko ujęcie stanowiska.

Mamy już za sobą najmniej przyjemną część podróży. Oznaczony i zarejestrowany 

bagaż podręczny zdajemy na taśmie. Nauczony doświadczeniem podróżuję ze swoją 

skórzaną teczką, idealnie spełniającą uniwersalne wymiary bagażu podręcznego. 

Połączyłem w ten sposób sportową elegancję z wymogami mobilnej pracy.

Hala odlotów
W oczekiwaniu na wylot możemy produktywnie spędzić czas, ciesząc się w miarę 

dobrym Wi-Fi, kawą i wszystkimi atrakcjami dla podróżnych. W strefie wolno-

cłowej zasmakujemy dobrych, wytrawnych win i wszelkiego rodzaju alkoholi.  
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Często podróżuję i wiem, że na szlaku może się zdarzyć wszystko, włącznie z zala-

niem ulubionej koszuli kawą. Uspokajam: na miejscu szybko zmienimy zalaną 

koszulę w jednym ze sklepów. Nie dosyć na tym atrakcji: od niedawna urucho-

miono „Executive Lounge”, lotniskową strefę VIP. Wydzieloną strefę dla klientów 

biznesowych. Pozostali podróżni również mogą z niej korzystać za około 79 złotych. 

Goście Executive Lounge mają zapewniony personel znający arkana protokołu 

dyplomatycznego, nieograniczony dostęp do przekąsek i alkoholu oraz ekspre-

sową odprawę. W mojej opinii to naprawdę niewielka cena za tego typ usługi. 

Rozsiądziemy się w wygodnych, stylowych fotelach, sącząc whisky z colą, spraw-

dzimy najnowsze informacje. Wydzielona strefa dla produktywnych sprawi, że nic 

nie przeszkodzi nam w wysłaniu służbowego maila czy prowadzeniu firmowych 

rozmów. Dodatkowo jest duże prawdopodobieństwo spotkania wszelkiej maści 

celebrytów i rozpoznawalnych postaci biznesu.

Zbliża się pora wylotu
Wraz z innymi pasażerami udajemy się nadziemnym tunelem do czekającego na 

płycie lotniska samolotu. Sam widok maszyny potrafi zapierać dech w piersi (przy-

znają to nawet zadeklarowani miłośnicy kolei). Przy wejściu na pokład okazujemy 

załodze bilet, siadamy na naszym miejscu, tuż przed odlotem zostaniemy popro-

szeni o przełączenie naszych iUrządzeń w tryb lotniczy. Zdecydowanie odradzam 

infantylne dowcipy w stylu udostępnienie sieci o nazwach: „Galaxy Note 7”, „Jihadist 

Cell”. Wybuchowa nazwa będzie nas słono kosztować. W maju pilot brytyjskich linii 

lotniczych z tego powodu zawrócił z powietrza samolot. Pomysłodawca fake’owego 

zagrożenia długo tłumaczył się służbom Jej Królewskiej Mości.
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Dostępność
To drugie imię Portu Lotniczego Wrocław. Gdy robiliśmy sesję zdjęciową do kampa-

nii WroAccessible, uwagę moją i Jaromira Koppa przykuł ambulift. Nowoczesny, 

designerski pojazd z dźwigiem umożliwiający support „w-skersów” (osób porusza-

jących się na wózkach) do samolotu. Dla niewtajemniczonych: statystyczny pasażer 

wchodzi na pokład, korzystając z kończyn dolnych. W-skers dzięki supportowi 

ambuliftu i dźwigowi przemierza tę samą trasę w tym samym czasie. Port Lotniczy 

jako jedno z niewielu lotnisk w Polsce ma znakomitą dostępność przestrzeni dla 

osób z różnymi niepełnosprawnościami na tle innych lotnisk w Polsce. Odnajdzie 

się tam osoba niesłysząca, niewidoma i głuchoniewidoma.

Wracamy…
do pięknego, przyjaznego Portu Lotniczego Wrocław i miasta Wrocławia. Wita nas 

ta sama płyta lotniska. Przechodzimy do estetycznej strefy pasażera, odbieramy 

bagaż i spokojnie udajemy się do wyjścia z terminala. Egzotyczne wypady za grani-

cę oznaczają zakupy. Zakładając, że kupiliście nowe MacBooki, obwarowane cłem, 

zaliczymy dodatkową wizytę w izbie celnej mieszczącej się tuż obok wyjścia.
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Pozwólcie drodzy czytelnicy MMM, że na koniec przeprowadzę krótki wywiad 

z Tomaszem Lenartem, kierownikiem obsługi pasażerskiej w Porcie Lotniczym 

Wrocław

Łukasz Banaszak: Z jakich aplikacji do rezerwacji biletów najchętniej korzystają 

podróżni?

Tomasz Lenart: Pasażerowie wrocławskiego lotniska coraz chętniej korzystają z apli-

kacji mobilnych działających u naszych przewoźników — Eurowings, Lufthansa, 

PLL LOT, Ryanair, SAS Scandinavian Airlines czy Wizz Air. Taka usługa maksy-

malnie ułatwia podróż. Pozwala w prosty sposób wyszukać interesujący nas lot, 

zarezerwować bilet i zapłacić za niego jedynie za pomocą telefonu. Aplikacje mobil-

ne przewoźników to również cenne opcje dodatkowe — można sprawdzić, czy lot 

się nie opóźnia, odprawić się przez telefon czy zapisać kartę pokładową w pamięci 

urządzenia.

Ł.B.: Niedawno w strefie pasażera otworzyli Państwo salonik „executive lounge”. 

Czy mógłby Pan opowiedzieć o nim naszym czytelnikom?

T.L.: Salon Executive Lounge jest komfortowym miejscem przystosowanym do pracy 

i relaksu przed podróżą. Wyposażony został w stanowiska komputerowe oraz stoliki, 

przy których można wygodnie pracować z komputerem, korzystając z nieograniczo-

nego dostępu do internetu Wi-Fi. Szeroka gama codziennej prasy oraz różnorodnych 

programów telewizyjnych zapewnia dostęp do najświeższych informacji ze świata. 

Dla osób pragnących odprężyć się przygotowana została specjalna strefa wypoczyn-

kowa, wyposażona w bardzo wygodne fotele. Salon oferuje szeroki wybór napojów, 
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alkoholi oraz różnego rodzaju przekąsek i słodyczy. Na pasażerów czekają dania 

na ciepło i na zimno. Zwolenników lekkiej kuchni urzekną kolorowe przekąski na 

bazie warzyw, a koneserzy tradycyjnych smaków z pewnością skuszą się na lokalne 

wędliny czy pajdę chrupiącego chleba ze smalcem. Nie sposób też oprzeć się wypie-

kanym na miejscu ciastom — ich aromat, w połączeniu z zapachem świeżo mielonej 

kawy, umila czas oczekiwania na lot.

Oferta jest kierowana do wszystkich pasażerów wrocławskiego lotniska. Wstęp 

kosztuje jedynie 79 zł. Poza tym klienci parkingu VIP mogą skorzystać ze specjalnej 

promocji — Executive Lounge oraz przejście przez kontrolę bezpieczeństwa Fast 

Track kosztuje tylko 49 zł. Z salonu bezpłatnie mogą korzystać osoby posiadające 

karty i zaproszenia wydawane przez linie lotnicze lub wrocławskie lotnisko. Ich listę 

można znaleźć na stronie internetowej Portu Lotniczego Wrocław.

Ł.B.: Co poradziłby Pan naszym iPodróżnikom przed wyjazdem na urlop?

T.L.: Dbamy o komfort pasażerów i oferujemy im szereg nowoczesnych rozwiązań, 

które spełniają standardy największych europejskich portów. Dlatego też wakacje 

rozpoczynają się już na wrocławskim lotnisku. Można tu odpocząć, zrelaksować 

się przed podróżą i cieszyć urlopem jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. 

Zjeść coś dobrego lub napić się w jednym z wielu barów czy kafejek i zrobić zakupy, 

gdybyśmy zapomnieli o jakimś drobiazgu.

Przed podróżą zachęcamy do wcześniejszego zarezerwowania miejsca postojowe-

go na parkingu znajdującym się obok terminalu. Robiąc to przez internet, pasażerowie 

otrzymują nawet 40% zniżki — 59 zł za od 5 do 9 dni postoju i 79 zł od 14 do 15 dni. 

Podczas oczekiwania na lot w hali dla odlatujących podróżni mają do dyspozycji 

wygodne, wyposażone w gniazdka elektryczne siedziska oraz kilkadziesiąt wygod-

nych foteli. To, w połączeniu z dostępem do bezprzewodowego internetu Wi-Fi  

(20 minut bezpłatnie, bez ograniczeń w salonie Executive Lounge), pozwala na 

wygodne korzystanie z urządzeń mobilnych — smartfonu, tabletu czy komputera.

http://airport.wroclaw.pl/pasazer/uslugi/vipbusiness-services/executive-lounge/
http://airport.wroclaw.pl/pasazer/dojazd/parking/
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APPLE USER NA ROWERZE
JAROMIR KOPP
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Choć w sieci znajduje się znacznie więcej zdjęć Steve’a Jobsa jadącego na motocyklu 

niż na rowerze, to jednak jednym z jego najsłynniejszych cytatów, które zapa-

miętaliśmy, jest porównanie komputera do roweru. Podczas wystąpień (pierwsze 

znane nagranie pochodzi z 1980 roku) często analizował wydajność energetyczną 

zwierząt i ludzi, czyli ile energii potrzebują one na przebycie jednego kilometra. 

Człowiek wypadał na tle zwierząt bardzo kiepsko, do momentu użycia roweru. Wtedy 

wyprzedził wszystkie stworzenia w tej konkurencji. Według Jobsa komputer jest 

właśnie takim wspomagaczem efektywności wykorzystania, tym razem nie energii,  

ale możliwości umysłu. Całkowicie się z nim zgadzam.

Wróćmy do roweru
iPhone i inne technologiczne dodatki mogą rowerzyście pomagać na bardzo wiele 

sposobów, którym niestety z racji objętości magazynu przyjrzymy się dość pobieżnie.

Na początek pomyślmy o tym, jak używać iPhone’a podczas jazdy. Wiele zależy od 

rodzaju wycieczki. Podczas dłuższych wypadów w nieznane dobrze jest mieć iPho-

ne’a zamocowanego na kierownicy, aby móc bezpiecznie podglądać trasę. Uchwytów 

i obudów przeznaczonych do tego celu jest wiele. Przy ich doborze pamiętajmy 

o warunkach atmosferycznych, w jakich planujemy podróżować. Dopiero użytkow-

nicy iPhone’ów 7 (Plus) mogą być spokojni o swojego iPhone’a podczas deszczu. 

Starsze modele należy zabezpieczyć odpowiednim etui. Np. Rokform dodaje do 

swoich uchwytów lateksową nakładkę, która może nie jest estetyczna, ale przed 

deszczem chroni.
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Przy krótszych wypadach lub podczas jazdy dobrze znanymi trasami wolę mieć iPho-

ne’a schowanego w kieszonce koszulki lub w plecaku, a na kierownicy zainstalowany 

wyświetlacz RFLKT od Wahoo Fitness, który podaje parametry jazdy wyliczone przez 

iPhone. Podobne funkcje spełniają inne bardziej inteligentne „komputerki” rowero-

we wyposażone w Bluetooth zapewniający stałą łączność z iPhone’em. Jednak nie 

jest to sprzęt dla typowego podróżnika rowerowego, a bardziej dla sportowca.

Obecnie iPhone (zwłaszcza modele Plus) potrafią pracować w roli nawigacji rowe-

rowej nawet ponad 8 godzin, ale na dłuższe wyjazdy zawsze radzę wyposażyć się 

w zasilacz akumulatorowy. Zużycie prądu nie wynika jedynie z pracy GPS i ekranu, 

ale jest wprost proporcjonalne do ilości zdjęć, filmów i „postów” w social mediach, 

przed wykonaniem których większość z nas się nie powstrzyma podczas postojów.

Zabezpieczając iPhone, nie zapomnijmy o swoim bezpieczeństwie. Na rynku jest 

tyle wzorów i kolorów kasków, że każdy znajdzie coś, w czym będzie czuł się dobrze.  

Po kilku jazdach zaczniecie zapominać o tym, że macie kask na głowie i przestanie on 

Wam przeszkadzać. Znam kilka przypadków, gdy kask uratował zdrowie i być może 

życie rowerzyście. Kolejnym aspektem jest widoczność. Za dnia zadbajmy o kontra-

stowy strój w kolorach widocznych na ciemnym (szosa w lesie) i jasnym (szosa 

w słońcu) tle. Rowerzysta w czarnym stroju jest bardzo słabo widoczny podczas 

jazdy przez zacienione odcinki w słoneczny dzień. Po zmierzchu obowiązkowe są 

włączone i widoczne z odległości przynajmniej 150 metrów światła: białe z przodu 

i czerwone z tyłu umieszczone na rowerze na odpowiedniej wysokości. Osobiście 
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mam włączone oświetlenie w trybie „mrugania” również za dnia. Zdecydowanie 

poprawia moją „widzialność” właśnie w sytuacjach, gdy przejeżdżam przez zacie-

nione fragmenty tras. Jako oświetlenie polecam nawet tanie, chińskie lampki 

akumulatorowe po 3-4 dolary. Na jednym ładowaniu mogą one jasno mrugać ponad 

12 godzin. Podczas jazdy w ciemności dodatkowo będzie potrzebna mocna lampa 

oświetlająca drogę. Nie zapomnijmy, na wszelki wypadek, wziąć ze sobą kabelka  

do ładowania oświetlenia (gdy już i tak wieziemy power bank dla iPhone’a).

Woda, która nie jest zbytnim sprzymierzeńcem iPhone’a, dla nas jest konieczna. 

Zawsze na wyjazdy dłuższe niż 5 kilometrów bierzcie ze sobą bidon z odpowiednim 

napojem. Kompot też się nada, pod warunkiem, że będzie bez owoców i odpowied-

nio rozcieńczony. Na rower nie należy wsiadać również, będąc głodnym. Podczas 

jazdy sytuacja zdecydowanie się nie poprawi. Gdy planujecie podróż po nieznanym 

lub rzadko zaludnionym terenie, nie zapomnijcie również o prowiancie. Czasem 

baton, żel energetyczny, kawałek chałwy czy inna racja żywnościowa może dodać 

wam energii koniecznej do dotarcia do celu w przyjemny, a nie katorżniczy sposób.

Planowanie podróży
Wiele jest aplikacji służących do tego celu. Niestety, Apple Maps wciąż ignoruje 

rowerzystów, jednak mamy do dyspozycji inne serwisy i programy. Do niedaw-

na najczęściej korzystałem z trybu rowerowego w Google Maps. Niestety, gdy rok 

temu podczas powrotu z poznańskiego Bike Challenge do domu (140 km) Google 

przeczołgał mnie przez piaszczyste leśne ścieżki, straciłem do niego cierpliwość, 

bo zdarzyło się to nie pierwszy raz. Na szczęście są serwisy i aplikacje, które lepiej 
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się orientują w rodzajach dróg. Jedną z bardziej interesujących jest Cycle Map App. 

Posiada ona dobre informacje o drogach nadających się dla rowerów (nie tylko 

ścieżek rowerowych i szlaków) oraz ich nawierzchni. Pozwala na planowanie tras 

z uwzględnieniem tych danych oraz przewyższeń, jakie będziemy musieli pokonać. 

Jedyną wadą jest to, że po 14-dniowym okresie próbnym dostęp do bardziej zaawan-

sowanych funkcji jest płatny. Poza rozbudowaną aplikacją z nawigacją głosową 

(w płatnej wersji) posiada serwis WWW, za pomocą którego możemy planować trasy 

na dużym ekranie. Są one synchronizowane z aplikacją. Kolejną wartą sprawdzenia 

jest prostsza, ale również zawierająca przyzwoite mapy rowerowe CycleMaps. Oferuje 

wersję (płatną) na zegarek oraz zoptymalizowaną dla iPada. Ostatnią aplikacją, jaką 

chciałbym wspomnieć, jest całkowicie darmowa i dodatkowo udostępniona w posta-

ci gotowego projektu w Xcode CycleMaps. Nie potrafi ona zbyt wiele poza prezentacją 

map ze ścieżkami oraz drogami ze szlakami rowerowymi i zapisanych tras przy-

gotowanych w innych programach, ale to, co obiecuje, robi dobrze, a programiści 

mogą na jej bazie zrobić własną rowerową Cycling KillerApp!

Podczas jazdy i później
Mnogość serwisów fitnessowych świadczy o tym, że większość z nas lubi się 

pochwalić swoimi osiągnięciami czy przebytymi kilometrami lub przynajmniej prze-

analizować przejechane trasy. Podczas jazdy wciąż jedyną aplikacją, jakiej używam, 

jest Wahoo Fitness. Jej zaletą jest wsparcie dla wielu akcesoriów rowerowych,  

https://cyclemapapp.com
https://itunes.apple.com/pl/app/cyclemaps-cycling-route-planner-app/id428397791?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/cyclemaps/id1215413628?l=pl&mt=8
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jak liczniki prędkości, kadencji i pulsometry oraz możliwość eksportu danych do 

najlepszych serwisów, m.in. Strava, czy RunKeeper. Może z nią konkurować orygi-

nalna aplikacja serwisu Strava. Sam serwis jest (nie tylko moim zdaniem) najlepszym 

portalem do gromadzenia, analizy i „chwalenia się” rowerowymi przejażdżkami 

i wyczynami. Strava nadaje się dla amatorów i wręcz zawodowców. Jego ogromną 

zaletą jest otwarte API oraz mnogość dodatków i aplikacji, jakie z nim współpracują. 

Od generatora filmów z tras: Relive, przez zaawansowane programy analizy danych 

zarejestrowanych przez sensory podczas jazdy, po system wykrywania kolarzy, 

z jakimi mijaliśmy się na trasie (jeżeli udostępniają swoje profile publicznie).

Na koniec  
drobna rada
od zaawansowanego amatora kolarstwa. Podczas jazdy starajcie się szybko kręcić 

pedałami (wysoka kadencja). Stosowanie miękkich przełożeń (gdy nie „ciśniemy” 

na pedały mocno) gwarantuje mniejsze zmęczenie, większy zasięg i szybkość jazdy 

oraz co najważniejsze jest znacznie zdrowsze dla naszych kolan. Zresztą sami 

zobaczcie, jak szybko profesjonaliści kręcą nogami. Zalecam minimum 80 obrotów 

korby na minutę i do zobaczenia na trasie!
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NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA. 
PRZEGLĄD APLIKACJI
ŁUKASZ BANASZAK

http://twitter.com/lukaszbanaszak6
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W swoim życiu zawodowym i naukowym (jako młody pracownik nauki) spędziłem 

wiele czasu na wyjazdach. Poznałem większość portów lotniczych i dworców PKP 

w Polsce (włącznie z tymi o trudnych do wymówienia nazwach). Z czasem mobil-

na praca tak mi się spodobała, że w pewnym okresie dosłownie wszedłem w skórę 

Ryana Binghama (granego przez George’a Clooneya) w niezapomnianym filmie 

„W chmurach”. Oczywiście piszę to z dużą dozą dystansu, wakacje to bowiem okres 

większego luzu, porzucamy nasz korporacyjny krawat na rzecz lnianej koszuli 

i mokasynów. W zależności od preferencji spędzamy urlop w kraju bądź za granicą.

Wytrawny Apple user jest zawsze przygotowany na wszelkie okoliczności przy-

rody i niespodzianki (nie tylko te wynikające z różnic językowych). Pokażę wam  

6 aplikacji wchodzących w skład „Niezbędnika” iPodróżnika. Absolutną podstawę, 

bez której nie ruszyłbym się na żaden wyjazd.

Oficjalna mobilna aplikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jeśli planujecie 

wyjazd za granicę, zwłaszcza do nietradycyjnych rejonów świata (czyli nie szklakiem 

przeciętnego turysty), to powinna być aplikacja numer 1 na waszym iUrządzeniu. 

Z poziomu aplikacji sprawdzicie poziom bezpieczeństwa każdego państwa na kuli 

ziemskiej. Poznacie lokalne obyczaje, kursy walut, historię, zalecenia dla polskich 

turystów i kontakt do najbliższej Ambasady RP. Zarejestrujcie podróż w rejestrze MSZ. 

Aplikacja również sprawdzi honorowanie ubezpieczenia w danych kraju. W przypad-

ku zagrożenia przewidziano telefon alarmowy 

SOS. Zweryfikujemy bezpieczeństwo za pomocą 

alertów (ostrzeżenia).

Studenci, doktoranci/nauczyciele i  pracowni-

cy akademiccy dodatkowo powinni pomyśleć 

o wyrobieniu karty ISIC (International Student 

Identity Card) i ITIC (International Teacher Identity 

Card). Niewielkim kosztem (80 zł) uzyskamy 

10—50-procentowe ulgi na zwiedzanie zabyt-

ków, kino i usługi w sieciówkach (restauracje).  

Za dodatkową opłatą ubezpieczymy się od kradzie-

ży i nieszczęśliwych wypadków.

iPolak 3.0

https://itunes.apple.com/pl/app/ipolak-3-0/id470828486?mt=8
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Ubolewam nad faktem, że na razie nie możemy korzy-

stać z dobrodziejstw Apple Pay. Płatności zbliżeniowe 

Apple rozwiązują wiele problemów. Jest pewna alter-

natywa dla użytkowników iPhone’ów w Polsce, dająca 

nam chociaż namiastkę pełnej magii Apple: SkyCash. 

Najpopularniejsza aplikacja w naszym kraju umożliwia-

jąca opłacenie parkingu, zakup biletów w komunikacji 

miejskiej i kolei. Wreszcie zakup biletów w sieciów-

kach. Ze SkyCash niestraszna nam będzie żadna kolejka 

i ostatnie 5 minut do odjazdu pociągu. Spokojnie nabę-

dziemy bilet przed jego odjazdem z peronu. Wystarczy 

założenie konta, potwierdzenie podpięcia karty kredy-

towej i możemy korzystać z bezpiecznego standardu 

płatności mobilnych.

Pod tym enigmatycznym skrótem kryje się mobilna wersja Regionalnego Systemu 

Ostrzegania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Aplikacja popularnie 

nazywana wśród służb „bezpiecznikiem” e-obywatela. W startowym menu wybiera-

my województwo, w którym się obecnie znajdujemy. Pojawią się 4 sekcje: ostrzeżenia, 

informacje dla kierowców, poradniki oraz ustawienia. RSO jest naprawdę przydatna, nie 

na darmo ratownicy i strażacy ochrzcili ją mianem cyfrowego „bezpiecznika”. W prze-

nośni i dosłownie aplikacja może uratować życie tak samo jak Karta Medyczna iOS. 

Automatyczny alert poinformuje nas o przewidzia-

nych zagrożeniach i ostrzeżeniach. Odpowiednio 

wcześniej zostaniemy poinformowani o ryzyku 

utrudnień na autostradzie, możliwości podtopie-

nia, gradu, a nawet huraganu.Poradniki zawierają 

pigułkowe i praktyczne informacje, co powinni-

śmy zrobić w przypadku zatrucia czadem, alarmu 

bombowego, zatrucia, katastrofy budowlanej, 

a nawet jak prawidłowo przeprowadzić resuscy-

tację krążeniową oddechową (RKO). Nikomu nie 

życzę, aby musiał samodzielnie koordynować 

podstawowe czynności ratownictwa medyczne-

go, ale życie pisze różne scenariusze.

Sky Cash

RSO

https://itunes.apple.com/pl/app/skycash/id320226186?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/regionalny-system-ostrzegania/id919928660?l=pl&mt=8
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Postraszyłem zagrożeniami, pierwszą pomocą i alertami pogodowymi. Pora na 

coś przyjemniejszego. Przyjechaliśmy do obcego kraju o prawdopodobnie skraj-

nie odmiennej kulturze i języku. Jak to prawdziwi turyści, usiłujemy dobić interesu 

na okolicznym wschodnim targu, a jeśli jesteśmy bardziej odważni, śmiało ruszy-

my w kierunku podboju miejscowej płci pięknej. Jest tylko jeden problem: język 

polski. Jeden ze słowiańskich języków, oceniany przez Amerykanów i zachodnich 

Europejczyków jako ekstremalnie trudny. Owszem, znamy angielski, być może podsta-

wy niemieckiego, ale są kraje, w których ludność niekoniecznie lubi uczyć się języków 

obcych nowożytnych. Z pomocą przychodzi nam, Apple userom, Microsoft. Tak! 

Microsoft pomyślał o tym, udostępniając w AppStore bezpłatną aplikację dla „małego” 

iOS (iPhone). Z języka polskiego przetłumaczymy najbardziej skomplikowane zdania 

na 62 języki!

Włącznie z dialektem tubylców zamieszkujących dalekie regiony Grenlandii. Gigant 

z Redmond uwzględnił podróże do miejsc, gdzie internet dla całej wioski dostarcza 

się z agregatów zasilanych paliwem. Tryb language offline umożliwia ściągnięcie 

języka przez Wi-Fi (na przykład język łotewski waży 12 MB). Każdy podyktowany 

tekst zostanie przetłumaczony na wybrany przez nas język, coś czuję nosem, że  

to bardzo dobry worek treningowy pod polską adaptację Cortany. Kolejne aktuali-

zacje przyniosły dużo nowości: aplikacja samodzielnie przetłumaczy skan (Panie 

docenią to w sklepach Prady). Konwersacje MS Translator to „bomba” dla dużych 

sieci handlowych. Wystarczy, że sprzedawca ma zainstalowaną aplikację. Łączymy 

się przez MS Translator i dalej dialog — transakcja 

przebiega w atmosferze wzajemnego zrozumienia. 

Podobnie przebiega translacja wpisanego tekstu. 

W  zakładce „Phrasebook” Microsoft sprytnie 

opracował translację różnych zdań dla turystów 

(od cła na granicy po alergię na orzechy). Są też 

pytania o kartę SIM i wskazania rezerwacji hote-

lu. Nieprzypadkowo wzmiankuję w „niezbędniku” 

translatora. Programiści skrupulatnie zadbali 

o bardzo dobry support dla nadgarstnika Apple 

Watch. Właściwie to jeden z powodów, dla których 

używam tej aplikacji. Posiadacze większych 

5,5-calowych iPhone’ów z ulgą odciążą dłonie, 

zostawiając pole nadgarstnikowi.

Microsoft Translator

https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-translator/id1018949559?mt=8
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Google Maps zamyka „niezbędnik” Mój Mac Magazynu. 

W zasadzie to jedna z tych aplikacji z gatunku must 

have. Kulturą pracy i bogatą bazą danych (wyznacza-

nie trasy, trzy rodzaje dojazdu), a od niedawna mapami 

3D, ewidentnie prześciga o kilka lat mapy Apple, i tak 

uszczuplone w  Polsce. Każdy dojazd na spotkanie 

z klientem wspiera aplikacja Google, bez niej nieraz 

wpadłbym w niezłe tarapaty. Mało znana nazwa ulicy? 

Dojazd na obrzeża obcego miasta? W analogowych 

czasach dzwoniliśmy na infolinię bądź pytaliśmy się 

w punkcie obsługi turysty. Cyfrowi podróżnicy mają 

wyjątkowo ułatwione zadanie, iPhone z  włączoną 

lokalizacją i  Google Maps zastąpi armię doradców  

z call center.

Domyślna aplikacja podróżnicza PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Oczywiście mógł-

bym zasugerować płatne rozwiązanie, ale wystarczająco dużo płacimy za podróż, 

żeby jeszcze uiszczać dodatkowe opłaty. Minimalistyczny design trochę trąci myszką. 

Niech was jednak to nie zwiedzie. Team informatyków PKP cyklicznie aktualiza-

cje i poprawia stabilność działania. Rozkład jak 

rozkład. Sprawdzimy trasę pociągów, możliwe 

opóźnienia i  dystans. Aplikacja zdecydowanie 

dla niecierpliwych Apple userów, niemających 

czasu na przechodzenie gąszczu ustawień. Robi to,  

co do niej należy, nie parząc kawy i nie zama-

wiając taksówki, co próbują zaimplementować 

niektórzy deweloperzy. Czytelnikom wrażliwym 

na estetykę polecam Blikom. Sam praktykuję 

e-trasę, odkąd zostałem niezbyt dobrze potrakto-

wany w punkcie obsługi klienta PKP. Dżentelmen 

za biurkiem był mocno poirytowany faktem,  

że pytałem się o szczegóły podróży z Wrocławia 

do Warszawy. Próbowano odesłać mnie z kwit-

kiem. Właśnie dlatego cyfrowe usługi wypierają, 

analogowe formy informacji podróżnych.

Google Maps

Rozkład Kolejowy

https://itunes.apple.com/pl/app/google-maps-navigation-transport/id585027354?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/rozkład-kolejowy/id783623072?l=pl&mt=8
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http://faqt.pl/mmm10/
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CLOUDMOUNTER 2
MAREK TELECKI
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Dużo łatwiej opisywać coś nowego lub lepszego od produktu konkurencyjnego niż 

kolejną wersję aplikacji stawiać w szranki z wcześniej recenzowaną. To wyzwanie nie 

tylko dla autora, ale i czytelnika, który chcąc nie chcąc, by mieć pełen obraz, winien 

zapoznać się z pierwotnym opisem. Oprogramowanie CloudMounter (w wersji 1.0) 

testowałem w MMM #9/2016, czyli prawie rok temu. Dla przypomnienia: odpowie-

dzialność za ten menedżer dysków w chmurze ponoszą programiści z firmy Eltima. 

Co się zmieniło od tamtej pory?

CloudMounter nadal dostępny jest tylko na platformę macOS/OS X 10.10+. Obecna 

(promocyjna) cena za program jest zdecydowanie niższa niż rok temu i w złotów-

kach, czyli w walucie, którą się aktualnie rozliczamy w Mac App Store wynosi 47,99 zł.

Lista zmian jest obszerna i zawiera nie tylko poprawki błędów, optymalizacje 

i lokalizacje:

 > do wspieranych przez CloudMounter usług doszła kolejna — OpenStack Swift,

 > zapewniono wsparcie dla systemu macOS Sierra,

 > zaimplementowano automatyczne wznawianie przerwanego przesyłania 

danych po odzyskaniu połączenia z siecią, ponownym otwarciu aplikacji lub 

zrestartowaniu komputera,

 > dodano wskaźniki informujące o stanie operacji kopiowania z komputera do 

chmury,

 > dodano obsługę rozszerzonych atrybutów plików,

 > dla wybranych usług (Dropbox, Google Drive, Amazon S3) menu kontekstowe 

wzbogacono o dodatkowe opcje umożliwiające np. podgląd / edycję / odtworzenie 

pliku w oknie przeglądarki www w witrynie drive.google.com lub wygenerowa-

nie linku do katalogu/pliku w usłudze Dropbox (!).

http://mac.eltima.com/mount-cloud-drive.html
https://itunes.apple.com/pl/app/cloudmounter-mount-cloud-storage/id1130254674?l=pl&mt=12
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Wisienką na torcie i zdecydowanie najważniejszą zmianą, która zwiększyła nume-

rek wersji aplikacji, jest szyfrowanie danych. Cały zasób magazynu w chmurze 

bądź wybrane katalogi możemy poddać enkrypcji (zastosowano algorytm AES256) 

i zabezpieczyć je hasłem.

Warto pamiętać, o ustawieniu odpowiednio informatywnej podpowiedzi oraz zapa-

miętaniu hasła w systemowym pęku kluczy, ponieważ jego utrata oznacza pożegnanie 

się z tak chronionymi danymi. I fakt, że również nikt inny nie będzie mieć z nich 

pożytku, raczej humoru nam nie poprawi.
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Zaszyfrowane dane (zawartość plików oraz opcjonalnie ich nazwy) otrzymu-

ją rozszerzenie .mountencr2 i są kompletnie nieczytelnie i bezużytecznie dla 

nieupoważnionej osoby, nie korzystającej z CloudMounter 2 oraz nie dysponującej 

wymaganym hasłem.

Wyżej wspomniałem, że stan kopiowania danych do zasobu w chmurze jest widocz-

ny w postaci indykatora na menulecie CloudMounter pod postacią dynamicznie 

pojawiającej się pozycji „Uploading X file (s)” w menu programu oraz wskaźnika na 

ikonce pliku czy katalogu lub w wierszu ich nazwy (zależnie od trybu wyświetlania) 

w oknie Findera. Elementy te dodano już w wersji 1.1, niestety nadal nie wiadomo, ile 

procent danych zostało już przesłanych do chmury oraz ile czasu jeszcze potrzeba 

do zakończenia operacji.
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Muszę przyznać, że subiektywnie odczułem wyraźną poprawę sprawności działa-

nia aplikacji z różnymi usługami. Czasami wyświetlanie/odświeżanie zawartości 

dysku sieciowego trwa odrobinę dłużej, ale kopiowanie plików w obie strony działa 

generalnie bezproblemowo. Jak zwykle najgorzej wypada tu Microsoft OneDrive, 

wersja dla użytkowników domowych.

Warto dodać, że CloudMounter wspiera systemowe Centrum powiadomień. W teście 

starszej wersji programu narzekałem: „Zauważyłem jeszcze jedną, dość irytującą 

rzecz, mianowicie jeśli odłączymy dysk (w trakcie operacji przesyłania danych) 

i zamontujemy go ponownie, to do nazwy zasobu dodany zostanie numer. Kolejne 

takie wymuszone akcje powodują, że numer będzie się zwiększać” — autorzy usunę-

li również i ten błąd. Brawo!

Rok temu zadałem w podsumowaniu pytanie: czy warto kupić CloudMounter? 

Dziś jestem zdecydowanie bardziej na TAK. Zwłaszcza, gdy skorzystamy z ogra-

niczonej czasowo promocji w sklepie Mac App Store, gdzie nabędziemy program 

za 1/3 oficjalnej ceny, w której aplikacja sprzedawana jest na witrynie producen-

ta. W tym ostatnim miejscu uzyskamy rabat w wysokości 50%, jeśli skorzystamy 

z migracji z konkurencyjnego produktu, np. ExpanDrive. CloudMounter to zdecydo-

wanie dojrzały program, co nie zmienia faktu, że programistów Eltimy wciąż czeka  

sporo pracy.

WITRYNA

CE
CH

YCloudMounter 2

47,99 zł (promocja w MAS)

www.mac.eltima.com

 + Możliwość zaszyfrowania katalogów  
i zabezpieczenia hasłem

 + Wznawianie przesłania danych  
od momentu przerwania operacji

 + Wskaźnik stanu kopiowania danych

 − Brak wsparcia dla mniej 
popularnych usług

 − Brak polskiej lokalizacji

NAZWA

CENA

OCENA

ZDJĘCIE:
str. 56 © Anthony 

Boyd

http://mac.eltima.com/mount-cloud-drive.html
https://www.anthonyboyd.graphics
https://www.anthonyboyd.graphics
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Dane, które przechowujemy na dyskach, urządzeniach czy komputerach, stanowią 

dla większości z nas wielką wartość. Pomijając dokumenty czy istotne dane innego 

rodzaju, coraz częściej większość naszych wspomnień pozostaje w formie plików, 

których utrata może stanowić przykre doświadczenie. O ile fizyczne uszkodzenie 

sprzętu stanowi spory problem w kontekście odzyskania utraconych bitów infor-

macji, o tyle przypadkowe skasowanie lub błąd ludzki da się stosunkowo łatwo, 

w większości przypadków, naprawić. Służą do tego specjalistyczne narzędzia, 

których cena przestała wywoływać zawrót głowy, dzięki czemu stały się one dostęp-

ne na wyciągnięcie ręki. Jednym z nich jest rewelacyjny Disk Drill Pro, który nawet 

osobom bez zacięcia informatycznego jest w stanie pomóc w sytuacjach związa-

nych z utratą danych.

Możliwości tej aplikacji
powinny zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. Program 

pozwala na odzyskiwanie danych zarówno z komputerów, jak i urządzeń przeno-

śnych, zapewniając wsparcie dla wszystkich popularnych systemów plików. Warto 

odnotować, że pozwala również na pracę z urządzeniami z systemem iOS oraz 

Android. Bez problemu radzi sobie także z rozpoznawaniem rodzaju odnalezionych 

danych. Zgodnie z zapewnieniami dewelopera wspieranych jest ponad 300 popular-

nych formatów, co stanowi solidną podstawę do działania. Biorąc pod uwagę zakres 

możliwości tego oprogramowania, trudno mu w tej kwestii cokolwiek zarzucić.

Aplikacja po uruchomieniu prezentuje czytelny i wygodny interfejs, który prezen-

tuje wszystkie dostępne w systemie dyski, które możemy poddać jej działaniu. 

Warto zwrócić tutaj uwagę na symbol tarczy, który pojawia się przy systemowej 

partycji. Pozwala ona na uruchomienie trybu ochrony danych. Funkcja ta tworzy 

indeks dostępnych na dysku plików, co w przypadku, kiedy będziemy chcieli 

odzyskać jakieś skasowane dane, znacznie ułatwi ich odnalezienie i identyfikację.  

To, co jednak najbardziej interesujące, to funkcja ukryta pod przyciskiem Odzyskaj. 
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Uruchamia ona skanowanie wybranego wolumenu i przechodzi do kolejnego ekranu, 

w którym wyświetlane są odnalezione pliki. Wyniki pracy Disk Drill są przedsta-

wione w postaci drzewa katalogów, które są tworzone na podstawie atrybutów 

odnalezionych danych. W zależności od tego, czy pliki stanowią wideo, zdjęcia czy 

dokumenty, są one odpowiednio sortowane, co zdecydowanie ułatwia wyszukanie 

utraconych danych, zwłaszcza w kontekście tego, że proces odzyskiwania często 

nie jest w stanie określić oryginalnych nazw plików i numeruje je w kolejności, 

w jakiej zostały odnalezione. Warto pamiętać, że w przypadku często używanych 

nośników o dużej pojemności ilość wykrytych danych może być olbrzymia.

Z tego względu niezwykle przydatna
jest możliwość filtrowania wyników. Znając chociaż przybliżone informacje doty-

czące poszukiwanego pliku jesteśmy w stanie znacząco zawęzić wyświetloną listę. 

Do wyboru mamy takie parametry, jak rodzaj poszukiwanych danych z podziałem 

na archiwa, dźwięk, wideo, dokumenty oraz grafiki. Co więcej, co według mnie jest 

niezwykle istotne, możemy określić przybliżony rozmiar poszukiwanych danych 

oraz moment, w którym podejrzewamy, że zostały one usunięte. Co prawda, nie sądzę, 

żeby większość ludzi pamiętała takie parametry plików, jednak może to stanowić 

spore ułatwienie. Aplikacja ma również możliwość zapisania sesji odzyskiwania, 

dzięki czemu możemy powrócić do wyników pracy bez ponownej analizy nośnika. 

W trakcie przygotowywania tej recenzji przeprowadziłem sporo testów Disk Drill 

i muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ich efektem. Skuteczność 
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odszukiwania utraconych danych jest bardzo wysoka. Oczywiście w tym przypadku 

wszystko zależy od tego, ile danych zostało nadpisanych na nośniku, który chce-

my poddać odzyskiwaniu i wielu innych czynników. Jednak moje testy wskazują,  

że jest to narzędzie godne zaufania pod względem skuteczności.

Poza odzyskiwaniem danych
Disk Drill Pro został wyposażony w  dodatkowe funkcje, które mogą stanowić 

przydatny dodatek w trakcie pracy z dyskami. Pierwszym z nich jest możliwość 

przygotowania dysku rozruchowego, który stanowi ważny element w  trakcie 

odzyskiwania danych z komputerów. Funkcja ta przygotowuje nośnik USB w taki 

sposób, aby po uruchomieniu komputera otrzymać pełnowartościowe środowisko 

odzyskiwania danych. W wielu przypadkach może to być zbawienne narzędzie.  

Kolejna możliwość to przygotowanie obrazu DMG dysku startowego. W sytuacji, kiedy 

chcemy mieć pewną kopię naszego systemu, ta funkcja jest nieoceniona, pozwoli 

przywrócić działający system w stanie, jaki prezentował on momencie uruchomie-

nia kopii. Warto skorzystać z tej możliwości, kiedy planujemy jakieś potencjalnie 

groźne dla macOS czynności, jak na przykład instalacja wersji beta systemu.

Dwa kolejne moduły pozwalają na zachowanie porządku na używanych dyskach. 

Wyszukiwarka duplikatów pozwoli na odnalezienie powielonych danych we wskaza-

nych folderach. Twórcy pozwolili na definiowanie dowolnej liczby weryfikowanych 

miejsc, co stanowi niezwykle wygodne rozwiązanie. Co prawda z wejściem systemu 

plików APFS duplikowane pliki nie będą stanowiły problemu, ze względu na to, że 

niezależnie od ich liczby ilość zajętego miejsca będzie odpowiadała tylko jednemu 
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z nich. Nie zmienia to jednak faktu, że na wszelkich innych wolumenach można 

dzięki wykorzystaniu tej funkcji zaoszczędzić sporo miejsca i zweryfikować zbęd-

ne kopie tych samych danych. Podobne zastosowanie ma opcja Wyczyść. Dzięki 

tej funkcji mamy możliwość zweryfikowania, co na naszym dysku zajmuje najwię-

cej powierzchni. Czytelna lista katalogów pozwala zweryfikować największe pliki 

i przeprowadzić małe porządki. Zalecam jednak szczególną uwagę przy kasowa-

niu plików i nie polecam zagłębiania się w lokalizacje zarezerwowane dla systemu, 

a zwłaszcza kasowania w nich czegokolwiek. Niemniej jednak jest to ciekawy doda-

tek, który pozwala na szybkie zorientowanie się w aktualnej sytuacji pod względem 

ilości danych na naszym dysku.

Jak widać, Disk Drill Pro
to pełnoprawne narzędzie dyskowe. Poza odzyskiwaniem danych, co stanowi jego 

domenę, aplikacja zapewnia zestaw modułów i funkcji, które pozwolą na bieżącą 

kontrolę i higienę wykorzystywanych dysków. Mam świadomość, że dla sporego 

grona osób zakup tej aplikacji będzie związany z sytuacją awaryjną, kiedy będą one 

zmuszone odzyskać utracone dane. Mogę jednak zapewnić, że zakup będzie dobrą 

inwestycją. Możliwości aplikacji są rozbudowane i skorzystać z nich mogą zarów-

no amatorzy, jak i profesjonaliści, którzy chcą zapewnić sobie odpowiedni warsztat 

do odzyskiwania danych. Zdecydowanie polecam zakup tej aplikacji, bowiem jej 

możliwości i jakość wykonania robią jednoznacznie pozytywne wrażenie.

WITRYNA

CE
CH

YDisk Drill Pro

189,99 zł

Program w App Store

 + Przejrzysty interfejs
 + Kompatybilność z większością znanych 

formatów danych
 + Łatwość obsługi
 + Obsługa urządzeń mobilnych (iPod, iPhone)

 − CenaNAZWA

CENA

OCENA

http://apple.co/2tFxozU
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Jakie były Wasze pierwsze  
doświadczenia z komputerami?
O swoich kiedyś szczegółowo opowiem, może na łamach MMM, może w audy-

cji MacPodcast, może w innym miejscu. Prawda jest taka, że odczuwam ogromną 

satysfakcję z faktu, że jestem świadkiem ewolucji, jaka miała miejsce i wciąż trwa, 

w dziedzinie komputerów osobistych. Bliskie mi są komputerowe klimaty retro, 

a platformą wzbudzającą największy sentyment — Amiga.

Wiele różnych  
systemów komputerowych 
można obecnie emulować lub zwirtualizować zarówno pod Windowsem, jak i macOS. 

W przypadku Amigi najbardziej kompletnym i wygodnym rozwiązaniem jest pakiet 

Amiga Forever (aktualnie w wersji  7) rozwijany przez włoską firmę Cloanto, która 

w latach świetności „Przyjaciółki” była odpowiedzialna za całkiem przyzwoity 

program malarski Personal Paint. Ten komercyjny produkt zawiera nie tylko legalne 

pliki ROM (tzw. kickstart), niezbędne do zaemulowania AmigaOS, oprogramowa-

nie systemowe Workbench w różnych wersjach, ale również sporo dodatkowych 

narzędzi i gier, skonfigurowanych do natychmiastowego użycia zaraz po instalacji. 

Tak różowo jest jednak tylko na PC. Aby uruchomić to środowisko na Macu, potrze-

bujemy emulatora, jak np. FS-UAE — najlepszego darmowego według mnie produktu 

w tej kategorii. Jest jednak jeszcze jedno rozwiązanie, wygodniejsze i łatwiejsze 

https://www.amigaforever.com
https://fs-uae.net
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w instalacji i konfiguracji oraz oferujące więcej ciekawych opcji — AmiKit X autorstwa 

Słowaka Jána Zahurančíka, który od 2005 roku aktywnie rozbudowuje ten świetny 

projekt.

W przeszłości wszystkie publikowane wersje pakietu (do wersji 8.5) były udostęp-

niane w  wersji do pobrania nieodpłatnie, z  sugestią wsparcia finansowego. 

AmiKit  X (niezależnie od platformy Win/Mac) kosztuje 29,95 €. Czy to dużo? Moim 

zdaniem zdecydowanie nie, patrząc na to, ile przez 12 lat pracy włożył i czasu 

poświęcił autor. Oraz gdy uświadomimy sobie, że to nie tylko emulator (tak na 

marginesie, to „pod maską” znajdziemy tu WinUAE Toniego Wilena uruchomione 

pod Wine), ale przede wszystkim pokaźny zbiór (ponad 380 programów) legalnego opro-

gramowania w pełnych wersjach, jak np. Directory Opus Magellan II (wyjątkowo 

potężny zamiennik Workbencha), Magic User Interface 5 czy prawdziwego klasyka  

— grę pt. Another World.

By móc skorzystać  
z dobrodziejstw AmiKit X,
musimy posiadać oprogramowanie systemowe AmigaOS i pliki ROM, które podczas 

pierwszego uruchomienia AmiKit X zaimportuje i w ten sposób stanie się kompletnym 

środowiskiem emulacji. Istnieją co najmniej dwie możliwości legalnego pozyskania 

tego software:

 > wspomniany wcześniej zestaw Amiga Forever w edycji Plus bądź Premium, lub

 > pakiet AmigaOS 4.1 Final Edition.

https://www.amikit.amiga.sk
http://www.winuae.net
https://www.winehq.org
http://file.amiga.sk/amikit/doc/software.html
http://www.amigaforever.com/plus/
http://www.amigaforever.com/premium/
http://hyperion-entertainment.biz/index.php/where-to-buy/direct-downloads/174-amigaos-41-final-edition-for-classic
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Procesu instalacji nie będę tu opisywać, bo nie jest skomplikowana, ponadto autor 

krok po kroku prowadzi nas „za rączkę” w podręczniku.

Jakie interesujące cechy posiada i możliwości oferuje AmiKit X poza, rzecz jasna, 

emulowaniem środowiska AmigaOS? Oto lista wybranych opcji:

 > królicza nora (Rabbit Hole) — interesująca funkcja pozwalająca na uruchamia-

nie oprogramowania Maca w środowisku Amigi, czyli np. film pod emulatorem 

uruchomimy za pomocą odtwarzacza VLC), osobiście przypomina mi to tryb 

koherencji w Parallels Desktop,

 > wsparcie dla rozdzielczości HD i FullHD w trybach 32-bitowych,

 > obsługa 32-bitowych ikon DualPNG oraz 24-bitowych elementów desktopu,

 > czcionki TrueType z wygładzaniem krawędzi,

 > wsparcie dla usług Dropbox i Google Drive,

 > Live Update — system uaktualnień dbający o to, by cała baza oprogramowa-

nia amigowego, zainstalowanego na plikopartycji zawierała zawsze najnowsze 

dostępne wersje.

Naturalnym pytaniem wydaje się 
kwestia aktualizacji środowiska emulacji, czyli Wine/WinUAE. Być może w przy-

szłości AmiKit X Launcher sprawdzi „świeżość” tego oprogramowania i jeśli zajdzie 

potrzeba, automatycznie podniesie do nowszych wersji. Na razie użytkownik musi 

wykonać takie uaktualnienie samodzielnie. Ján obiecał zamieścić stosowne instruk-

cje w AmiKit Quick Guide.

http://bit.ly/AmiKit-QuickGuide
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Na witrynie AmiKit X nie znajdziemy odsyłaczy do pakietu. Po zakupie otrzymuje-

my w wiadomości e-mail hiperłącze do obrazu, aktywne przez 72 godziny. Po tym 

czasie, jeśli z jakiegokolwiek powodu zapragniemy pobrać ponownie AmiKit X, 

wystarczy wysłać prośbę do Jána — reaguje bardzo szybko.

Do poprawnej i komfortowej pracy AmiKit X wymaga komputera spełniającego 

poniższe wymagania minimalne:

 > Mac pracujący pod systemem OS X 10.8 lub nowszym, z zainstalowanym opro-

gramowaniem XQuartz,

 > PC z systemem Microsoft Windows 7 lub nowszym.

Na zakończenie wspomnę jeszcze, 
że Ján Zahurančík odpowiedzialny jest również za Flower Pot — pakiet umożliwiają-

cy uruchomienie systemu AmigaOS 4.1 na Macu/PC (Windows i Linux) oraz AmiKit 

8.5 dla systemów Linux oraz (!) Android. W planach znajduje się AmiKit X dla Linuksa 

oraz (być może) bootowalne wersje na nośniku USB i wersja dla Raspberry Pi.

Szczerze polecam AmiKit X nie tylko Czytelnikom, którzy w przeszłości mieli „romans 

z Przyjaciółką”, ale wszystkim ciekawskim, którzy chcieliby poszerzyć swój kompu-

terowy światopogląd, opuścić choć na chwilę znane i bezpieczne otoczenie systemu 

macOS (lub Windows — choć tu nie mam pewności ze wspomnianym bezpieczeń-

stwem…). Przekonacie się, jak wiele starych tytułów gier zatrzyma Was na dłużej 

przed ekranem mimo znacznie gorszej oprawy audiowizualnej.

WITRYNA

CE
CH

YAmiKit X

29.95 €

www.amikit.amiga.sk

 + Kompletne, prekonfigurowane  
środowisko emulacji AmigaOS

 + Szybka i łatwa instalacja
 + Ogromna baza oprogramowania
 + Przyzwoita szybkość emulacji

 − Wymagany zakup opro-
gramowania AmigaOS 
(ROM, Workbench)

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.xquartz.org/releases/XQuartz-2.7.9.html
https://www.amikit.amiga.sk
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INTELIGENTNY DOM CZ. IV
NETATMO WELCOME
KUBA BARAN
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Gdy budujemy inteligentny dom,
w większości przypadków przyświeca nam idea wygodnego i zautomatyzowane-

go środowiska, które potrafi przystosować się do naszych oczekiwań niczym za 

dotknięciem magicznej różdżki. Ta wizja kusiła od lata i nareszcie jest na wycią-

gnięcie ręki. Warto pamiętać, że rozwój akcesoriów, w które możemy uzbroić nasze 

miejsce zamieszkania, rozwija się również w segmencie, który ma poprawić nasze 

bezpieczeństwo. Poza różnego rodzaju czujnikami prym w kwestii użyteczności 

wiodą kamery. Nowe technologie spowodowały, że rejestrowanie obrazu to w tej 

chwili jedynie namiastka ich możliwości. Nie inaczej jest w przypadku Welcome, 

inteligentnej kamery znanego już z poprzednich artykułów tego cyklu francuskiego 

producenta Netatmo. Świadomość jej możliwości powoduje, że trudno przejść koło 

tego produktu obojętnie, zapraszam więc do zapoznania się z moją recenzją.

Francuzi w przypadku swojej domowej kamery pozostali przy doskonale znanej 

stylistyce. Walec, standardowo wykonany ze szczotkowanego aluminium, ma 

jednak w tym przypadku złoty, a nie jak w pozostałych urządzeniach, srebrny kolor.  

Nie jest to typowy odcień, co dla wielu osób może stanowić zaletę. Sam nie posiadam 

w domu dodatków w tym kolorze, jednak wygląd sprzętu nie powoduje, że mam 

problem z odpowiednim ulokowaniem go w otoczeniu. Gabarytowo Welcome przy-

pomina niezwykle popularną stację pogodową Netatmo Weatherstation. W górnej 

części urządzenia umieszczono kamerę szerokokątną wraz z diodą, która sygna-

lizuje pracę urządzenia, oraz mikrofon. Na tylnej ścianie znaleźć można port USB 

służący do zasilania, slot na kartę SD oraz port LAN. Jak już wspominałem, francuscy 
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projektanci zachowali dobrze znany kształt i wszyscy fani urządzeń Netatmo powin-

ni uznać urządzenie za atrakcyjne. Mimo specyficznego koloru dobrze wtapia się 

ono w otoczenie, co stanowi dodatkowy atut. Jedyną wątpliwość może budzić to, 

czy jej atrakcyjny wygląd nie spowoduje, że potencjalny złodziej, który ma zostać 

zarejestrowany, nie sięgnie po nią w pierwszej kolejności.

Przejdźmy więc do możliwości
technicznych sprzętu. Kamera posiada kąt widzenia 130 stopni, co zdecydowanie 

ułatwia jej umiejscowienie. Dzięki tak szerokiemu polu widzenia objęcie nagra-

niem dużej powierzchni nie będzie stanowiło problemu. Do dyspozycji jest również 

nocny tryb nagrywania, co pozwala na rejestrację czytelnego obrazu również po 

zapadnięciu zmroku. Nagrania są rejestrowane w rozdzielczości 1080p, co zapew-

nia bardzo dobrą jakość. Domyślnym miejscem przechowywania materiału jest 

karta SD, którą producent dołącza do urządzenia. Nie polecam jednak tego rozwią-

zania ze względów bezpieczeństwa. W momencie włamania do domu, jeżeli złodziej 

zabierze kamerę, pozostaniemy bez pełnego nagrania zdarzenia. Na szczęście 

istnieje kilka innych możliwości, począwszy od rejestracji na koncie Dropbox, 

a kończąc na domowym serwerze NAS. Zdecydowanie zachęcam do przetestowania 

jednego z nich.
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Najważniejsze jest jednak to,
dlaczego Netatmo Welcome zasługuje na miano kamery inteligentnej. Jest po temu 

kilka powodów. Cechą, która wyróżnia ten produkt na tle konkurencji, jest wykry-

wanie twarzy, które znajdują się w kadrze nagrywania. Warto wiedzieć, że kamera 

zapisuje wideo dopiero wtedy, kiedy zostanie wyzwolona przez czujnik ruchu. 

W trakcie rejestracji nagrania następuje proces rozpoznawania twarzy osób, które 

znajdują się w polu widzenia kamery, po czym zostają one zaprezentowane w aplikacji 

na iOS. Na tej podstawie możemy tworzyć profile domowników. Kamera potrzebu-

je odrobiny czasu, aby „nauczyć się” rozpoznawać zdefiniowane osoby. Kiedy już 

sobie z tym poradzi, proces przebiega praktycznie bezproblemowo i mamy jasną 

informację, kto pojawił się przed rejestratorem. Aplikacja służąca obsłudze kamery 

pozwala również na wygodną konfigurację alertów i czynników, które powodują,  

że kamera wysyła do właściciela powiadomienia lub rozpoczyna rejestrację. Świetnie 

sprawdza się w tym aspekcie metoda geofacingu, która pozwala na aktywację trybu 

czujności w momencie, kiedy zdefiniowani użytkownicy opuszczają obszar najbliż-

szego otoczenia domu. Jest to wygodne rozwiązanie, które powoduje, że nie powinno 

zdarzyć się, że przed wyjazdem zapomnimy aktywować tryb czuwania kamery.

Muszę stwierdzić, że po kilku tygodniach korzystania z Netatmo Welcome nie mam 

większych zastrzeżeń wobec funkcjonowania urządzenia. Alerty o wykryciu ruchu 

czy nowej twarzy przychodzą z małym opóźnieniem i jestem w stanie bardzo szyb-

ko sprawdzić, co aktualnie dzieje się w obszarze, nad którym czuwa kamera.
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Dodatkowo wykrywanie twarzy 
działa bardzo sprawnie
Trzeba jednak pamiętać, że jak już wspomniałem, nauczenie się rozpoznawania 

poszczególnych domowników zajmuje odrobinę czasu. Warto uzbroić się w cierpli-

wość i pomóc urządzeniu przez ten krótki czas adaptacji. Niestety, funkcja ta może 

stanowić pewien problem w kwestii ustawienia samego urządzenia. W przypadku 

kiedy rejestrowany obraz będzie obejmował telewizor, wyświetlane w nim postacie 

mogą być niepotrzebnie rejestrowane jako obcy. Warto więc przed zakupem sprzętu 

sprawdzić, czy znajdzie się dla niego odpowiednie miejsce, gdzie telewizor będzie 

pomijany w nagraniu.

Netatmo Welcome to kolejne  
niezwykle udane urządzenie
tego francuskiego producenta. Ewidentnie widać, że wciąż niewielkie portfolio 

produktów to zamierzona strategia wypuszczania rozwiązań przemyślanych i dopra-

cowanych na każdym szczeblu. Właśnie tak jest z tą domową kamerą. Funkcja 

rozpoznawania twarzy i  sprawnie działający system powiadomień powodują,  

że monitorowanie bieżącej sytuacji w domu pod naszą nieobecność wchodzi na 

zupełnie nowy poziom. Myślę, że szczególnie zainteresowani powinni być rodzi-

ce, których dzieci wracają do domu pod ich nieobecność. Dzięki temu urządzeniu 

będziecie wiedzieli, czy dotarły do domu, oraz towarzyszących im osobach. To spora 

dawka wiedzy dla opiekuna.

Produkty  

NETATMO  

są dostępne na:

www.salonydenon.pl

https://www.salonydenon.pl/pl/MM/Marki/NETATMO
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MACBOOK PRO 2017
TOUCH BAR
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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To była najszybsza aktualizacja komputerów z linii „pro” od lat. Chociaż wiele osób 

podejrzewało, że po wydaniu nowych procesorów Intela — Kaby Lake — znajdą się 

w nowych laptopach Apple. Tryb premier, do jakiego przyzwyczaił nas Tim Cook, 

sugerował inny termin niż konferencja WWDC 2017. Czy zatem pośpiech był wart 

zmiany modelu aktualizacji sprzętu i czy nowe laptopy powinny przykuć naszą uwagę?

Rzeczy perfekcyjne  
nie powinny się zmieniać
Konstrukcja MacBooków ma swój wyjątkowy charakter i trudno nie wypatrzyć 

tego komputera w gronie innych laptopów. Aluminium z zaokrąglonymi rogami, 

zaledwie półtora centymetra grubości i mniej niż półtora kilograma wagi skrywają 

zaskakującą moc tej maszyny. Dbałość o szczegóły widać nawet w symetrycznym 

rozłożeniu portów Thunderbolt 3. MacBook Pro z Touch Bar posiada cztery gniaz-

da w tym standardzie, z których każde może przesyłać do czterdziestu gigabitów 

danych na sekundę. Po prawej stronie umiejscowiono złącze słuchawkowe. Port ten 

zniknął w ostatnim modelu iPhone’a i debatowano, czy podzieli on los w najnow-

szych komputerach. Apple nie zdecydowało się jednak na tak radykalne cięcie. 

Użytkownicy będą musieli przyzwyczaić się do zmiany sposobu pisania na nowej 

klawiaturze. Model z 2017 roku wyposażono w drugą wersję mechanizmu klawiszy 

motylkowych opracowanego przez Apple. Kolejną rewolucją jest Touch Bar. Chociaż 

tutaj nic nie zmienia się w odniesieniu do poprzedniego modelu MacBooka Pro,  
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to użytkownicy, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z tym sposobem obsługi 

aplikacji, przejdą prawdziwą szkołę zmiany przyzwyczajeń. Ulokowano go w miej-

scu, gdzie do tej pory znajdowała się klawiatura numeryczna. Gdy wspominamy 

o różnicach w stosunku do poprzedniego modelu, to należy wspomnieć o zmianach 

w najważniejszych elementach komputera. Zaktualizowano tu składowe kompu-

terów, bazując na najnowszych podzespołach Intela: procesor z linii Kaby Lake, 

karta graficzna Iris 650, pamięci i dysk twardy o doskonałych parametrach odczytu 

i zapisu danych.

Touch Bar  
— czas zmienić przyzwyczajenia
Apple w najnowszych modelach komputerów brutalnie pozbyło się fizycznych 

klawiszy funkcyjnych. Topowe modele MacBooków Pro zostały wyposażone w pasek 

z wyświetlanymi na nich ikonami — Touch Bar. Korzystanie z tego rozwiązania 

jest dla mnie, użytkownika z kilkunastoletnim stażem, bardzo trudnym wyzwa-

niem. Mam wrażenie, że siła przyzwyczajeń jest w moim przypadku nieugięta. 

Skróty klawiaturowe, które znam od lat, same „wpadają pod palce” na klawiatu-

rze i wywołują potrzebne polecenia. Są szybsze niż wybieranie z Paska Dotyku 

(Touch Bar) odpowiedniej ikony. Czy zatem jest to zbędne rozwiązanie i nieuda-

na próba wprowadzenia innowacyjności? Miałem taką myśl w pierwszej chwili, 

jednak z czasem coraz bardziej doceniam możliwości, jakie daje mi nowa funkcjo-

nalność MacBooka Pro. Pierwszą rzeczą, która już weszła mi w krew podczas pracy 

z Touch Barem, jest wypełnianie formularzy w sieci. Teraz sugerowane adresy e-mail 
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wyświetlają się na belce, co jest niesamowicie wygodne. Drugim bardzo cennym 

w moich oczach rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z opcji programów, 

których skrótów klawiaturowych nie pamiętamy. Oznaczanie w programie Mail 

wiadomości flagami. Nawigacja w Safari po zakładkach. Możliwości formatowania 

tekstu bez potrzeby sięgania do gładzika i wskazywania odpowiednich ikon. Touch 

Bar zaczyna przekonywać mnie bez nachalnego „użyj mnie!” do coraz częstszego 

sięgania do ikon na panelu ponad klawiaturą. Jestem natomiast przekonany, że 

początkujący użytkownicy komputerów po chwili pracy nie będą mogli wyobrazić 

sobie używania komputera bez możliwości, jakie niesie Touch Bar. Ikony z Touch 

Bara będą zdradzać im możliwości programów bez konieczności przeszukiwania 

zawiłych często menu. Nie trzeba uczyć się skrótów klawiaturowych, aby przyspie-

szać pracę z aplikacjami. Możliwości, jakie niesie ze sobą Touch Bar, są bardzo duże 

i jestem pewien, że ilość aplikacji, jakie będą obsługiwać to narzędzie, dynamicznie 

wzrośnie. Osobiście daję sobie zielone światło na korzystanie z tego rozwiązania.  

Już złapałem się na tym kilka razy, że ręka automatycznie wędrowała ponad klawia-

turę, gdy zaznaczałem w Mailu e-maile flagą.

Ochrona przez dotyk
Można powoli zapominać haseł, jakie tworzymy na potrzeby naszych poufnych 

operacji na komputerze. Brzmi to jak wyznania szaleńca? Sam byłem zaskoczony, 

jak rzadko podczas pracy z nowym MacBookiem Pro wpisywałem ręcznie hasła.  



To wszystko za sprawą wbudowanego w przycisk włączania czytnika Touch ID, dzia-

łającego na podobnej zasadzie jak ten z iPhone’a. Logowanie do komputera wymaga 

ode mnie przyłożenia opuszka palca. Dokonanie zakupu w iTunes to również kwestia 

dotyku. Nie wspomnę już o logowaniu się do serwisów prywatnych, gdzie potrzeb-

ne dane: użytkownik i hasło, mam zapisane w programie 1Password. Wspiera on 

Touch ID w nowym MacBooku Pro, dzięki czemu nawet dostęp do moich najważ-

niejszych serwisów uzyskuję poprzez sczytanie linii papilarnych. Każdy pokocha to 

rozwiązanie, bo chyba nikt z nas nie lubi podawać skrupulatnie przygotowywanych 

przez nas haseł, które przecież z samego założenia powinny być skomplikowanym 

ciągiem znaków.

Praca bez ograniczeń
Mam wrażenie, że komputer ten został stworzony bez kompromisów do pracy 

w terenie. Bazowy model, który testuję, wyposażono w procesor o częstotliwości  

3,1 GHz Intel Core i5 z najnowszej, siódmej generacji Kaby Lake. Wydajność tej 

maszyny najlepiej unaoczniają wyniki testów, jakie przeprowadziłem w aplikacji 

Geekbench 4 oraz AJA System Test. W porównaniu do Maca Pro z 2010 najnowszy 

MacBook Pro otrzymał w teście Multi-core 9016 punktów i Single-Core 4238 punk-

tów. Mac Pro z procesorem Intel Xeon 3,2 GHz przegrał rywalizację z wynikami 8815 

i 2775 punktów. Mac Pro z serii 5,1 to wciąż popularna maszyna dla profesjonalistów. 

Wyniki badań pokazują, że w niewielkim komputerze zamknięto naprawdę ogromną 

moc pozwalającą na realizację wymagających zadań bez konieczności przykuwania 

się do biurka. Równie dobrze wypadły testy prędkości dysku twardego. Po wyłą-

czeniu pamięci podręcznej i obciążeniu dysku plikami testowymi o pojemności  
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16 GB wynik odczytu danych wyniósł 2257 MB/s oraz szybkość zapisu — 1278 MB/s.  

Te parametry zapewniają nam doskonałe warunki do pracy.

Motyle nie potrafią pisać
W całym zachwycie nad nowym MacBookiem Pro trzeba powiedzieć o jednym 

problemie, który dotyka tego urządzenia. Klawiatura. Apple stworzyło własny 

mechanizm odpowiedzialny za skok klawiszy nazywany „motylkowym”. W mode-

lu z 2017 zastosowano nową wersję tych klawiszy. W odróżnieniu od poprzedniej 

wersji dotyk klawiszy jest znacznie bardziej wyczuwalny. Również dźwięk, jaki 

wydobywa się z klawiatury, jest wyraźniejszy i w mojej ocenie poprawia komunika-

cję podczas bezwzrokowego pisania. W efekcie pisanie na nowych klawiszach jest 

znacznie przyjemniejsze. Nie pozbyto się jednak problemu z „głuchym” klawiszem. 

Od czasu do czasu mam problem, że wciskany przycisk nie reaguje. Trzeba doci-

snąć go mocniej i nie czuć pod palcem specyficznego odbicia, który informuje nas 

o pojawieniu się znaku na ekranie komputera. Podobno jest to kwestia zanieczysz-

czeń jakie mogą pojawić się pod klawiszami. W moim modelu, który nie ma dwóch 

miesięcy, już borykałem się z niedziałającymi literami, które po przedmuchaniu 

zaczynały wracać do normalnej pracy. Problem ten był nagminny w pierwszej 

wersji systemu motylkowego i nie został poprawiony w nowej odsłonie.
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YMacBook Pro 2017

8999,00 zł

www.apple.com

 + Wykonanie
 + Doskonała wydajność
 + Touch Bar i jego potencjał
 + Cztery szybkie złącza Thunderbolt 3

 − Problemy z klawiaturąNAZWA

CENA

OCENA

Najlepszy  
laptop od Apple
Piękny, wydajny, z ogromnym potencjałem. Te trzy cechy opisują najnowszy komputer 

od Apple. Obudowa z aluminium przyciąga wzrok, a pieczołowitość, z jaką ją wyko-

nano, przywołuje najlepsze czasy komputerów tworzonych przez Apple. Zaskakuje 

skryta w tak smukłej obudowie potężna moc, która poradzi sobie z edycją wideo 

i aplikacjami graficznymi. Cztery porty Thunderbolt 3 dają nam pewność, że przez 

najbliższe lata możemy być spokojni o wydajność akcesoriów podłączanych do 

laptopa. Do tego dochodzi innowacyjny Touch Bar, który skrywa w sobie możliwo-

ści jeszcze lepszego wykorzystania programów w macOS. To wszystko sprawia,  

że MacBook Pro Touch Bar z 2017 jest najlepszym laptopem, na jakim miałem okazję 

pracować. Cieszę się, że Apple kieruje swoje wysiłki w rozwój platformy macOS. 

Nowe laptopy są dowodem na to, że komputery nie zostały zepchnięte na drugi plan 

kosztem rozwoju systemu iOS.

https://www.apple.com/pl/macbook-pro/
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Serwery NAS spopularyzowały się na polskim rynku. To doskonałe uzupełnienie 

sieci komputerowej nie tylko w biurze. Czasy, kiedy takie urządzenia stosowało się 

właśnie tam, dawno minęły. Dziś to doskonałe rozwiązanie dla przechowywania 

danych i multimediów także w domu. I właśnie o użytkowników domowych pragnie 

powalczyć firma Synology ze swoim nowym modelem serwera DS216j.

Wygląd
Szare, skromne pudełko spodoba się wszystkim, którym bliska jest dbałość o naszą 

planetę. Wewnątrz znajdziemy zasilacz, krótką instrukcję obsługi, kabel sieciowy 

cat. 5, a także wkręty do przytwierdzenia dysków twardych i skręcenia obudowy. 

Dyski twarde nie są dołączone do zestawu i musimy je nabyć we własnym zakre-

sie. Jest to wbrew pozorom bardzo dobre rozwiązanie, możemy bowiem wybrać 

markę, którą darzymy zaufaniem i nie jesteśmy zdani na wybór producenta serwe-

ra. Warto przed zakupem sprawdzić kompatybilność dysku twardego na tej stronie. 

Urządzenie prezentuje się znakomicie. Biała lakierowana obudowa z zaokrąglanymi 

krawędziami, choć jest wykorzystywana od kilku lat w produktach firmy Synology, 

nie zestarzała się zupełnie i nadal przyciąga wzrok. DS216j może spokojnie stać się 

ozdobą wnętrza i nie musimy go chować za szafkę. Przód naszego NAS-a zajmu-

ją diody LED informujące o stanie urządzenia oraz włącznik. Warto wspomnieć,  

że jasność diod jest regulowana poprzez wybór jednego z czterech poziomów. 

https://www.synology.com/pl-pl/compatibility
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Możemy dostosować ich działanie stosownie do godziny i dnia. W ten sposób 

wieczorem i nocą ich sygnalizacja zupełnie nam nie będzie przeszkadzać. Z tyłu 

umiejscowiono spory wentylator, gniazdo zasilacza, dwa porty USB 3.0 i gigabitowe 

złącze sieciowe. We wnętrzu urządzenia możemy zainstalować dwa dyski twarde 

SATA, które mogą pracować w trybach: Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0 

oraz RAID 1. Za wydajność urządzenia odpowiedzialny jest dwurdzeniowy procesor 

Marvell Armada o prędkości 1,0 GHz ze sprzętowym modułem szyfrującym. Ma do 

dyspozycji 512 MB pamięci RAM DDR3. Dzięki zastosowaniu w serwerze złącza USB 

3.0 możemy podłączyć do niego dodatkowe dyski dla poszerzenia ilości miejsca lub 

dla stworzenia kopii zapasowej danych zawartych na serwerze. Drugi port możemy 

wykorzystać do podłączenia drukarki USB, czyniąc z niej urządzenie sieciowe.

Konfiguracja
Po zainstalowaniu dysku twardego i podłączenia naszego DS216J do routera powin-

niśmy pobrać ze strony producenta program Synology Assistant, dzięki któremu 

bezproblemowo odnajdziemy nasze urządzenie w sieci. Po połączeniu się do urządze-

nia w przeglądarce internetowej przeprowadzimy konfigurację naszego urządzenia. 

Przebiega ona bezproblemowo i nie trwa dłużej niż kilkanaście minut. Po zabezpie-

czeniu i zainstalowaniu najważniejszych pakietów naszym oczom ukaże się pulpit 

systemu DSM 6.1.
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System operacyjny DSM
DiskStation Manager (DSM) jest ogromną zaletą urządzeń firmy Synology. To przej-

rzysty i czytelny system operacyjny, który powoduje, że korzystanie z urządzenia 

jest bardzo proste. Dzięki przyjaznemu interfejsowi będziemy mogli dopasować 

szereg dostępnych funkcji do naszych potrzeb, zarządzać przydziałami dyskowymi 

oraz monitorować stan naszego urządzenia.

Dzięki możliwości instalacji pakietów oprogramowania nasze urządzenia staje się 

bardzo wszechstronne. Oprócz tradycyjnego przechowywania naszych plików 

i współdzielenia ich między wieloma urządzeniami możemy stworzyć prywat-

ną „chmurę” z danymi umiejscowionymi na naszym dysku. Stworzymy serwer 

multimediów DLNA, aby przesyłać strumieniowo nasze multimedia do posiada-

nych odbiorników. Wykorzystamy go jako przestrzeń dla biblioteki iTunes, a nawet 

do monitoringu po dokupieniu zgodnych kamer. Zainstalujemy na nim również 

serwer www i bazy danych. Wśród pakietów dostępne są popularne systemy CMS, 

jak Wordpress czy Joomla. Jednak co najważniejsze — jest to doskonałe miejsce dla 

archiwum kopii zapasowych Time Machine, dzięki któremu nasze dane będą się 

bezpiecznie gromadzić na naszym DS216j.

Synology udostępnia również aplikacje dla systemu iOS, dzięki którym możemy 

mieć bezpośredni dostęp do danych zawartych na naszym dysku z poziomu nasze-

go iPhone’a czy iPada.
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Wydajność
Producent chwali się bardzo dobrą wydajnością serwera DS216j. Ma zapewniać 

prędkość odczytu na poziomie 112,5 MB/s i prędkość zapisu wynoszącą ponad 

107,43 MB/s. Przy zaszyfrowanych woluminach zadania procesora głównego są 

odciążone, co ma pozwalać osiągnąć lepsze transfery danych. Sprawdziliśmy, jak to 

wygląda w praktyce i musimy przyznać, że producent nie minął się bardzo z prawdą. 

Przy zastosowaniu jednego dysku i gigabitowym połączeniu przewodowym z wyko-

rzystaniem protokołu APF (Apple File Protocol) uzyskaliśmy bardzo zadowalające 

wyniki. Odczyt na poziomie 110 MB/s i zapis 93,7 MB/s. W przypadku szyfrowanych 

zasobów transfery nie są już tak wysokie, dla odczytu 39,2 MB/s i zapisu 25,2 MB/s. 

Warto zatem wykorzystywać szyfrowanie tylko dla danych, które niezbędnie tego 

wymagają. Koniecznie należy wspomnieć, że urządzenie nawet pod dużym obciąże-

niem pracuje bardzo cicho, co przy zastosowaniach domowych jest bardzo istotne.

Podsumowanie
Serwer Synology DS216j to bardzo przyjazne urządzenie. Dzięki systemowi DSM jest 

bardzo funkcjonalny i dysponuje sporymi możliwościami. Nieduża i lekka konstruk-

cja zmieści się w każdym kącie i będzie cieszyła oko nabywcy. Cena również jest 

przystępna. Biorąc pod uwagę, że dostajemy bardzo dobrze wykonany sprzęt ze 

świetnym oprogramowaniem, który spokojnie zaspokoi potrzeby nie tylko domo-

wego użytkownika, a nawet małego biura.

https://www.synology.com/pl-pl/products/DS216j
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Zmienia się sposób, w jaki wykorzystywać będziemy urządzenia z iOS. Nowa wersja 

systemu przynosi wiele zmian, które otworzą drzwi do nowych możliwości iPada. 

Myślę tu szczególnie o dostępie do plików przy udziale aplikacji Files. Pozwala ona 

na wygodne zarządzanie plikami z poziomu systemu iOS i na faktyczne użycie 

tabletu jako narzędzia do pracy. Stawia to przed użytkownikami kolejne wyzwanie 

– przenoszenie danych pomiędzy urządzeniami i ograniczona ilość pamięci w table-

tach. Sandisk wychodzi naprzeciw tym trudnościom, oferując pendrive na złączu 

Lightning.

Pasuje do każdego iPhone’a
iXpand Flash Drive to pendrive z możliwością podłączenia go do iPhone’a i iPada. 

Obok wtyczki Lightning urządzenie wyposażono w złącze USB 3.0. Sama konstrukcja 

nośnika danych jest dość wyjątkowa. Na elastycznym ramieniu wygiętym w pałąk 

znajduje się złącze iPhone’a. Żeby podłączyć pendrive do telefonu lub tabletu, musimy 

odchylić ramię, które służy równocześnie jako zabezpieczenie przed przypadko-

wym wysunięciem go podczas kopiowania danych. Co jednak ważne w konstrukcji 

tego pendrive’a, będzie on pasował do urządzeń, które mamy włożone nawet do 

„pancernych” pokrowców znacznie pogrubiających nasz telefon. To właśnie zasługa 

giętkiej budowy tego nośnika danych.

Łatwa wymiana danych
SanDisk włożył dużo wysiłku, aby użytkownicy pendrive’a mogli swobodnie korzy-

stać z możliwości, jaką daje dodatkowa pamięć. Już po wsunięciu pendrive’a w złącze 

Lightning na ekranie pojawia się wezwanie do uruchomienia dedykowanej aplikacji 

dla iXpand Flash Drive. Możemy dzięki niej kopiować i wykonywać kopie zapasowe 
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danych. Sam program jest czytelny i nie przysporzy nam kłopotów w obsłudze. Jeśli 

kopiowanie pojedynczych plików działa bez zarzutu. Jednak tworzenie archiwum 

z dużej ilości zdjęć (w moim przypadku dwanaście tysięcy fotografii) zwyczajnie 

zawieszało program. Bez problemów jednak mogłem wykonać kopię zapasową 

kontaktów czy wydarzeń z kalendarza. Jest również możliwość zapisywania zdjęć 

bezpośrednio na pendrive’a. Z poziomu aplikacji możemy nagrywać filmy i robić 

zdjęcia, archiwizując je bezpośrednio na urządzeniu SanDiska.

Wyjątkowo proste  
rozszerzenie pamięci
Sposób, w jaki korzystamy z urządzeń mobilnych, wymaga od nas coraz więcej wolnej 

przestrzeni na dysku. SanDisk przy udziale iXpand Flash Drive pozwala błyskawicz-

nie zwiększyć pamięć w iPhonie nawet o 256 GB. Wystarczy wpiąć pendrive w złącze 

Lightning, aby wygodnie korzystać z dodatkowego miejsca na filmy, zdjęcia i dane. 

Szybkość przesyłania danych jest bardzo przyzwoita (zapis 31 MB/s, odczyt 82 MB/s) 

i pozwoli wygodnie przenosić dane między urządzeniami mobilnymi i kompute-

rem. Nie wspomnę o tym, że przenoszenie danych pomiędzy urządzeniami będzie 

znacznie wygodniejsze, w przypadku gdy nie mamy dostępu do sieci.

https://www.sandisk.com/home/mobile-device-storage/ixpand
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Obserwując współczesnych filmowców i fotografów, którzy wracają z planu zdję-

ciowego i mozolnie kopiują dane z kart pamięci, przypominam sobie czasy, gdy 

pierwsze popularne kamery cyfrowe używały kaset z taśmą magnetyczną w forma-

cie DV, a zgranie materiału potrafiło trwać ponad 40 minut. Wtedy (końcówka lat 

90. zeszłego wieku) również jednym z większych problemów było zorganizowanie 

odpowiedniej ilości miejsca na dyskach, których pojemność liczona była w ułam-

kach gigabajta. Obecnie z racji coraz większych rozdzielczości oraz coraz większej 

dbałości o jakość (niską kompresję) materiałów, znów fotografowie i filmowcy bory-

kają się z problemem wielkości danych, na których pracują.

Nie tylko pojemność
Obecnie jednak nie sama wielkość danych i miejsce na dysku, jakie trzeba dla nich 

przygotować, jest największą bolączką. Pojemność dysków tradycyjnych, a zwłasz-

cza sieciowych, gdzie można łączyć napędy w zestawy RAID, jest wystarczająca. 

Problemem stają się osiągane podczas pracy transfery i ogólna wydajność połączeń 

sieciowych.

Do niedawna zalety dysków NAS, takie jak dostęp z wielu stanowisk czy bezpieczeń-

stwo danych, były okupione mniejszymi prędkościami zapisu i odczytu. Obecnie 

dzięki szybkiemu wprowadzaniu najnowszych technologii użytkownicy dysków 

sieciowych mogą się cieszyć komfortem pracy jak z najszybszymi macierzami 
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podłączanymi bezpośrednio do komputera. Zapewniają to 10- i 40-gigabitowe karty 

sieciowe instalowane standardowo lub jako opcja w dyskach sieciowych QNAP lub 

w przypadku użytkowników komputerów Apple bardzo szybkie porty Thunderbolt, 

w które są wyposażone modele QNAP przeznaczone do prac wideo.

Przypomnę, że port Thunderbolt w Macach może być skonfigurowany jako karta 

sieciowa, dzięki czemu umożliwia połączenie sieciowe do QNAP z takim portem 

pracujące nawet z prędkością 40 Gb/s bez dodatkowych kosztów! Przy takiej konfi-

guracji NAS dodatkowo staje się pomostem (switchem) do szybkiej sieci Ethernet 

oraz oczywiście pozwala na jednoczesną pracę stanowisk podłączonych do niego 

właśnie za pomocą „standardowej” sieci.

Niestety, nie wszystko  
jest takie proste
W  obecnych wersjach systemów Apple nie wspiera w  pełni przechowywania 

bibliotek mediów Final Cut Pro, iMovie czy aplikacji Zdjęcia na dyskach siecio-

wych SMB i AFP, choć jest to pod pewnymi warunkami możliwe. Jako ciekawostkę 

dodam, że własny „applowski” protokół sieciowy AFP jest obecnie uznany przez 

Apple za „przestarzały” i niebawem nie będzie wspierany. Aby w pełni skorzystać 

z dobrodziejstw szybkich NAS, należy odpowiednio się przygotować. Po pierwsze 
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konfigurujemy port Thunderbolt jako sieciowy. Wystarczy wejść w Preferencje 

Sieciowe, Sieć i „plusem” dodać nową usługę sieciową, wybierając dla niej port 

Thunderbolt. Oczywiście, jeżeli nie mamy Thunderbolt w komputerze lub w dysku 

NAS, możemy korzystać z sieci Ethernet lub nawet szybkiego WiFi 802.11ac, jednak 

należy się liczyć z ograniczeniami wydajności. W następnej kolejności musimy 

przygotować usługi sieciowe w NAS. Obecnie najłatwiej skorzystać z protokołu 

sieciowego NFS. W panelu konfiguracyjnym QNAP, w „szukaj” wpisujemy „NFS”.  

Po wejściu w ustawienia NFS włączamy tę usługę w wersji 2/3 lub 4. Następnie klikamy 

ustawienia praw dostępu NFS dla udziału sieciowego i dalej edytujemy uprawnie-

nia folderu współdzielonego (środkowa ikona, po prawej). W oknie edycji z menu 

„Prawa dostępu użytkownika i grupy” wybieramy „Dostęp hosta NFS”. Zaznaczamy 

„Prawa dostępu” i klikamy „Dodaj”. W „Host/IP/Sieć” wpisujemy numer IP kompute-

ra, który będzie miał dostęp do zasobów oraz maskę (zazwyczaj 255.255.255.0) lub 

gwiazdkę, jeżeli nie chcemy ograniczać dostępu (należy zachować rozwagę).

Dokładny przewodnik po konfiguracji NFS specjalnie dla Final Cut Pro znajdziecie 

na stronach QNAP.

Inną metodą jest stworzenie obrazu dysku i umieszczenie go na serwerze, jednak 

nie jest to najlepsze rozwiązanie i polecam je raczej do zastosowań amatorskich.

https://www.qnap.com/en/how-to/tutorial/article/how-to-use-nfs-on-a-thunderbolt-compatible-nas-for-use-with-apple-final-cut-pro-in-a-real-time-video-editing-environment
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Szybkość, pojemność i bezpieczeństwo to nie wszystkie zalety dysków QNAP, które 

mogą docenić fotograficy i filmowcy. Należy pamiętać o dostępnych aplikacjach dla 

systemu QTS, jak choćby Video Station, Photo Station, czy Qfiling, bardzo przydat-

nych w katalogowaniu materiałów multimedialnych. Kolejnymi plusami dysków NAS 

są: możliwość natychmiastowego udostępniania obrobionych materiałów w sieci 

lokalnej i internecie. Przypomnę o funkcji generowania „linków udostępniania” 

i możliwości przesyłania plików z klipami i zdjęciami prosto z planu zdjęciowe-

go. Przy obecnych prędkościach dostępu do internetu jest to całkiem praktyczne 

rozwiązanie. Wprost z QNAP można też przeglądać filmy i zdjęcia za pomocą stru-

mieniowania Air Play czy DLNA lub bezpośrednio na monitorze podłączonym do 

portu HDMI dostępnego w większości modeli QNAP. Dodatkowym ułatwieniem 

jest możliwość podłączenia aparatu, kamery lub czytnika kart za pomocą portu 

USB do QNAP i za pomocą jednego naciśnięcia guzika skopiowania całej zawarto-

ści nośników do wskazanego udziału na serwerze. Ostatnią funkcją QNAP, jaka jest 

przydatna w zastosowaniach AV, jest aplikacja DJ2 Live. Pozwala ona na przesyła-

nie strumieni wideo za pośrednictwem QNAP do serwisów streamingowych przy 

jednoczesnej jego archiwizacji. Jest to bardzo przydatne dla realizatorów dostęp-

nych w Internecie wydarzeń „na żywo”.
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Od ponad pół roku razem poznajemy rewelacyjne narzędzie pod nazwą Hazel. Sam 

w sobie nie robi wcale ani wielu, ani wyrafinowanych rzeczy, jednak pomysłowy 

scenariusz potrafi oszczędzić użytkownikowi sporo czasu. Z uwagi na wakacyjny 

charakter wydania Mój Mac Magazynu stwierdziłem, że fajnie byłoby, gdyby głos 

zabrał ktoś inny, kto również używa Hazela na co dzień.

W niniejszym numerze pierwsza z takich osób — człowiek, który dla mnie osobi-

ście stanowi synonim słowa „produktywność” — Miłosz Bolechowski, projektant 

graficzny, twórca stron internetowych, fotografik, właściciel firmy Fabryka Pikseli 
i zarazem twórca wyjątkowego miejsca w sieci, jakim jest fabryka-pikseli.com. Miłosz 

zgodził się zaprezentować dwa przykłady zastosowania reguł Hazela, które uspraw-

niają i automatyzują workflow.

Zapraszam do lektury

Znacie to wrażenie, towarzyszące 
zakupowi nowego komputera 
lub instalacji nowego systemu? Czyste Biurko, pusty katalog Pobrane? Pewnie,  

że znacie. To ja tak mam na co dzień. Dzięki Hazel, rzecz jasna.

Na Biurku mam katalog Inbox i z reguły co najmniej kilka plików, nad którymi aktu-

alnie pracuję (wiem, że to nieefektywny sposób pracy i w równoległej rzeczywistości 

http://fabryka-pikseli.pl
http://fabryka-pikseli.com
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doskonała wersja mnie zapisuje je od razu w miejscu docelowym, ale w tej — starych 

nawyków ciężko się pozbyć) lub które są tam wyłącznie tymczasowo. Hazel na 

bieżąco sprawdza datę ostatniej modyfikacji każdego z tych plików i jeśli jest ona 

starsza niż 3 godziny — przenosi taki plik do wspomnianego katalogu Inbox (wcze-

śniej zmieniając nazwę pliku, ale o tym za chwilę). W ten sposób upewnia się, że nad 

tymi plikami już nie pracuję. Tak agresywna automatyzacja może jednak czasem 

przeszkadzać zamiast pomagać, więc moja reguła ignoruje pliki oznaczone kolorem 

zielonym.

Jeśli więc wiem, że dany plik lub katalog będzie mi potrzebny na dłużej niż 3 godzi-

ny, oznaczam go kolorem zielonym, a Hazel od tej pory całkowicie go ignoruje. 

Rozwiązanie to działa nawet, gdy korzysta się z kilku Maków i systemu 10.12 Sierra 

(lub nowszego), gdzie katalog Biurko umiejscowiony jest w iCloud Drive, bo Hazel 

na każdym komputerze zajmie się porządkowaniem lokalnie, a wszystko i tak zosta-

nie zsynchronizowane w chmurze (może to rodzić inne problemy, ale to wykracza 

już poza ramy tego tekstu). Jedyne, co dodałem do tej reguły, to akcja zmieniająca 

nazwę — do pierwotnej nazwy pliku dodaje ona datę modyfikacji i nazwę katalogu 

źródłowego, a także nazwę komputera, żebym później mógł łatwo przefiltrować 

zawartość tego katalogu pod kątem źródła pochodzenia.
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To jednak nie koniec; 
bo co z tego, że Biurko wydaje się czyste, skoro cały bałagan został tylko przenie-

siony (i skumulowany) w Inbox? Tu dopiero Hazel zakasze rękawy. Otóż tym razem 

sprawdza, które pliki są starsze niż 6 tygodni — zaznacza je na czerwono i ponownie 

przenosi. Tym razem miejscem docelowym jest katalog na moim Synology (robię to 

za pośrednictwem aplikacji Synology Cloud Station Drive, żeby mieć dostęp do tych 

danych ze wszystkich urządzeń, łącznie z tymi z iOS), ale równie dobrze nada się do 

tego jakakolwiek inna — odpowiednio duża — chmura lub nawet katalog lokalny, np. 

na dysku zewnętrznym, podłączonym do komputera stacjonarnego. Po tej operacji 

mam więc katalog Inbox na Biurku, zawierający pliki z ostatniego półtora miesiąca 

(i cotygodniowe zadanie w OmniFocus, przypominające o przejrzeniu jego zawar-

tości) i katalog Inbox w swoim katalogu domowym na Synology, który przechowuje 

wszystkie starsze pliki (oraz — oczywiście — cykliczne zadanie, przypominające 

o porządku i tam).
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To nadal nie wszystko
— w bardzo podobny sposób Hazel traktuje katalogi Downloads na moich Makach. 

W ich przypadku czas przechowywania pliku w oryginalnej lokalizacji jest krótszy 

— tylko 14 dni — a po nim następuje zmiana nazwy (dodanie ‘dwnl’ oraz skróto-

wej nazwy komputera) i przeniesienie do tej samej lokalizacji na Synology. Takie 

rozwiązanie zapewnia porządek zarówno na Biurku, jak i w katalogu Pobrane na 

każdym z moich Maków, ale robi bałagan na Synology. Dlatego i tamta lokalizacja 

została wskazana aplikacji Hazel, która w tym przypadku wybiera pliki starsze niż  

3 miesiące i …usuwa je bezpowrotnie. Tym samym nawet jeśli będę ignorował swoje 

przypomnienia o przejrzeniu zawartości tych dwóch lokalizacji, to czas sprawi,  

że „uporządkują się” one automatycznie.

Drugie rozwiązanie, 
którym chciałbym się podzielić, przyda się głównie fotografom lub po prostu 

osobom korzystającym z Adobe Lightroom. Program ten wyposażony jest w możli-

wość jednoczesnego importu zdjęć do dwóch lokalizacji, co samo w sobie jest super 

i zapewnia odrobinę spokoju takiemu „backupowemu freakowi” jak ja. Problemem 

jest jednak sposób nazywania podkatalogów w tej drugiej lokalizacji i brak możli-

wości jego zmiany. Otóż Lightroom tworzy podfoldery nazwane np. „Imported on 

28—06—2017”, co każdemu dbającemu o odpowiednią kolejność podkatalogów 

powinno wydać się podejrzane.
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Nie mam  
pojęcia, dlaczego 
nie jest tam stosowany standard ISO (2017-06-28) ani dlaczego nie można zmie-

nić go na własny (tym bardziej że w przypadku tej pierwszej, „głównej” lokalizacji 

można, i to na wiele sposobów). Z pomocą oczywiście przychodzi Hazel.

Poniższa akcja  
zmienia nazwę katalogów 
na tę bardziej odpowiednią, ale robi to dopiero dzień po imporcie. Chodzi o to, 

żeby upewnić się, że tego (drugiego) dnia niczego już tam nie zaimportuję, a tym 

samym, że nie powstaną dwa (lub więcej) katalogi o tej samej nazwie. Zmieniając 

nazwę, dodaje ona datę modyfikacji, a usuwa fragment „Imported on”, wykorzystu-

jąc Hazelową możliwość ingerencji w istniejące bloki, z których składa się nazwa 

pliku lub katalogu.
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Jako że tą zapasową lokalizacją 
jest u mnie katalog na Synology,
na którym zawsze jest dość ciasno, jeśli chodzi o ilość wolnej przestrzeni dyskowej, 

mam jeszcze dwie akcje „obserwujące” ten katalog. Pierwsza zaznacza na zielono 

wszystkie katalogi utworzone 3 miesiące temu lub dawniej. Gdy więc Synology 

zgłasza mi problem związany z brakiem wolnego miejsca, w pierwszej kolejności 

zaglądam do katalogu „import backup” i usuwam te katalogi, które zostały oznaczo-

ne na zielono.

Skoro nie potrzebowałem ich  
przez ostatnie 3 miesiące, 
to pewnie nie będą już przydatne. Z tego samego powodu jest tam jeszcze jedna 

akcja, dużo bardziej agresywna. Sprawdza ona, które katalogi zostały utworzone 

dawniej niż 6 miesięcy temu i …usuwa je bezpowrotnie. Te trzy akcje tworzą mi 

bardzo przydatny, w pełni automatyczny (z możliwością ręcznej ingerencji) system 

kopii zapasowej RAW-ów, które importuję do Lightroom.
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Komputery Apple od niepamiętnych czasów były kojarzone z bezpieczeństwem 

i stabilnością pracy. Jest to ważne, ponieważ komputer jest równie osobistym urzą-

dzeniem jak zegarek czy szczoteczka do zębów. Systemy Apple w szyfrowaniu 

danych nie mają równych sobie i pod tym względem deklasują okienkową i pingwi-

nową konkurencję. Najlepiej obrazuje to przypadek redaktora naczelnego „Wprost”, 

który zrobił MacBookom najlepszą reklamę w Polsce, zostając przy okazji między-

narodowym bohaterem memów, ponieważ agenci służb nie byli w stanie zgrać 

zaszyfrowanych danych ze służbowego maka naczelnego. Opowiemy wam, jak 

zostać bohaterem na miarę Sylwestra Latkowskiego w swojej firmie i domu.

Jak zabezpieczyć dane
Wbudowany FileVault 2, czyli szyfrowanie całej zawartości dysku

Wybieramy menu Apple: Preferencje systemowe, Ochrona i prywatność. Klikamy 

kłódkę, aby móc wprowadzać zmiany (wymagana będzie autoryzacja). Następnie 

przechodzimy do FileVault i włączamy tę usługę. Wybieramy użytkownika z upraw-

nieniami administratora (jeśli mamy kilka kont).

Konto „admina” posłuży potem od odblokowywania i zerowania hasła. Przechodzimy 

przez pełny proces konfiguracji, zakończeniem jest ponowne uruchomienie kompu-

tera z danymi zakodowanymi 256-bitowym kluczem. FileVault jest bardzo dobrym 

zabezpieczeniem, ale nie zawsze potrzebujemy szyfrowania całego dysku, co ma 

niewielki, ale jednak pewien wpływ na wydajność systemu.
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Gdy szyfrowanie  
całego dysku to przesada
Trzeba pamiętać, że kiedy nasz komputer wpadnie w niepowołane ręce, a jego dysk 

nie był szyfrowany, to intruz może mieć dostęp do wszystkich naszych danych 

zgromadzonych na dysku (dyskach), wliczając w to pocztę, wiadomości, SMS (jeśli 

mamy włączone przekazywanie z iPhone’a), notatki itp. Jednak czasem nie chce-

my szyfrować całości. Przydaje się wtedy możliwość zabezpieczenia części danych 

przechowywanych na dysku czy przekazywanych innym przez Internet lub na 

nośnikach zewnętrznych.

Skoncentrujmy się na tym, co dostajemy „w pakiecie” z systemem. Najprostszą formą 

zabezpieczenia wybranych danych są szyfrowane obrazy dysku. Uruchamiamy 

Narzędzie dyskowe. Z menu Plik wybieramy Nowy obraz, Pusty obraz. W oknie, 

jakie się pojawi, nadajemy nazwę dla pliku obrazu dysku. Wybieramy miejsce, 

gdzie chcemy utworzyć dysk i kolejno ustawiamy: nazwę wirtualnego dysku (może 

być inna niż obrazu), wielkość (należy traktować ją jako maksymalną, ale będzie 

można w razie potrzeby zwiększyć rozmiar w trakcie użytkowania), format (najle-

piej „makowy”, PeCetowy nam nic nie da), szyfrowanie 256-bitowe, podajemy hasło 
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dwa razy, pojedyncza partycja (mapa partycji Apple). Na koniec ustawiamy format 

obrazu. Najwygodniejszy jest „skrócony obraz dysku”. Zajmuje on niewiele więcej 

miejsca niż dane wewnątrz i „rośnie” w miarę potrzeb do podanego wyżej rozmiaru.

Po utworzeniu wirtualny dysk montuje się w komputerze i możemy kopiować do 

niego poufne dane oraz otwierać je z niego, a nawet edytować. Po odmontowaniu 

przy kolejnym „uruchomieniu” system zapyta o hasło. Plik obrazu dysku można 

przechowywać na dysku sieciowym, przesyłać, przenosić na dysku zewnętrznym, 

a nawet umieścić na serwerze ftp.

Jeżeli zabraknie nam miejsca w wirtualnym dysku, wystarczy znów uruchomić 

Narzędzie dyskowe i z menu Obraz wybrać Zmień wielkość. Obraz dysku ma jedną 

wadę (lub zaletę): nie daje się go bez specjalnych narzędzi otwierać na innych 

platformach.

Zostań mistrzem zaklęć,  
czyli szyfrowane pliki ZIP
Zaletą kompresji i archiwizacji danych w ZIP, jest dostępność tego formatu na prak-

tycznie każdej platformie. Choć jest ona wbudowana w macOS, a jej obsługa jest 

banalnie prosta (zaznaczamy plik lub pliki i z menu kontekstowego wybieramy 

„Kompresuj…”), to aby użyć szyfrowania, należy skorzystać z zaklęć terminalowych.

Aplikację Terminal znajdziemy w: Programy, Narzędzia. Wygląd zaklęcia przy 

kompresowaniu całej zawartości wskazanej teczki to:

zip -er [nazwa_tworzonego_archiwum] [teczka]

Przykład:

zip -er ~/Desktop/mojeTajneRzeczy.zip ~/Desktop/TajnePrzezPoufne/

Gdzie znak ~ oznacza teczkę domową użytkownika.

W przypadku pojedynczego pliku:

zip -e [nazwa_tworzonego_archiwum] [plik]

Przykład:

zip -e ~/Desktop/mojaTajnaRzecz.zip ~/Desktop/tajnyIpoufny.txt

Podpowiedź: jeżeli nie chcemy wpisywać całych ścieżek, to mamy dwa wyjścia: 

przeciągnąć ikonkę pliku lub folderu na okno terminala (gdy powinniśmy wpisać 

ścieżkę) lub podczas wpisywania wciskać klawisz Tab. Jeżeli nie będzie wątpliwo-

ści, to Terminal sam dopisze brakujący fragment ścieżki dostępu pliku.

Osobnym rozwiązaniem są aplikacje firm trzecich jak np. VeraCrypt. Potrafią one 

znacznie łatwiej niż przez zaklęcia z terminala zaszyfrować konkretne pliki lub 

foldery i oferować do nich dostęp zaraz po podaniu hasła.
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Szyfrowane dyski  
zewnętrzne HDD i pamięci SSD
Posiadacze MacBooków Air z pamięciami SSD 128 GB oraz nowych, tańszych 

MacBooków Pro Retina Escape (2017) mają do wyboru dwie drogi: zewnętrzne 

dyski (tradycyjne talerzowe i SSD) i karty pamięci, te drugie budzą coraz większe 

zainteresowanie, ponieważ ich pojemność zwiększyła się do 1 TB! Z uwagi zarówno 

na charakter pracy, jak i na własne bezpieczeństwo powinniśmy pamiętać o szyfro-

waniu zewnętrznych nośników. Producenci wyszli naprzeciw potrzebom Apple 

userów, oferując bogatą ofertę szyfrowanych dysków. Przedział cenowy waha się 

od 299 do 1200 zł.

Jak oszczędzić i samemu zadbać o szyfrowanie w obecnym macOS Sierra? Kupujemy 

najprostszy dysk zewnętrzny/kartę pamięci. W zależności od potrzeby zmieniamy 

format plików na obsługiwany przez sprzęt Apple. Podłączamy dysk/kartę pamięci. 

Otwieramy okno Findera. Naciskamy klawisz Control i w bocznym menu wybiera-

my opcję szyfrowanie. Przyznaję, trochę to potrafi zająć (w zależności od wielkości 

folderów/plików). Ten prosty zabieg ochroni newralgiczne dane prywatne i firmo-

we. Jeszcze jedno: nie zapominajmy hasła!

Na koniec wypada wspomnieć o  sprzętowym zabezpieczeniu swojego Maca 

i funkcji iCloud „Znajdź mój Mac”. Tę ostatnią włączamy w Preferencjach syste-

mowych, iCloud. Pozwala ona na lokalizację (w sprzyjających okolicznościach) 

naszego komputera i zdalne zablokowanie lub danych. Ta pierwsza wymaga ciut 
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więcej zachodu. Aby założyć hasło sprzętowe, uruchamiamy komputer z party-

cji ratunkowej (cmd + R podczas startu komputera). Następnie po uruchomieniu 

systemu ratunkowego z menu wybieramy opcję „Narzędzie hasła sprzętowego”. 

Dalej podajemy dwukrotnie hasło i co jest bardzo ważnie, musimy je koniecz-

nie zapamiętać! Jeżeli zapomnimy hasła, to bez płatnej (najczęściej) interwencji 

serwisu, potwierdzenia dowodów zakupu itp. się nie obejdzie. Hasło sprzętowe 

nie pozwala na uruchomienie komputera z innego dysku, partycji czy w trybach 

„bezpiecznych”. W połączeniu z szyfrowaniem dysku czyni to z naszego Macintosha  

prawdziwą twierdzę.

Uwaga! Nadchodzą zmiany
W udostępnionym już deweloperom macOS 10.13 High Sierra Apple wprowadza 

nowy system plików APFS, który został opisany w osobnym artykule w niniejszym 

numerze MMM. Posiada on wbudowaną opcję szyfrowania całej zawartości dysku 

lub poszczególnych plików kluczem wspólnym lub przeznaczonym dla konkret-

nych zbiorów.
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