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Gry zawsze  
nam towarzyszyły w chwilach,
gdy chcieliśmy spędzać wspólnie czas z odrobiną adrenaliny pulsującej w żyłach. 

Czy było to bieganie za piłką, rywalizacja w pokonywaniu przeszkód, czy rozcią-

gnięcie się w fotelu z padem do konsoli. Rozgrywki cyfrowe zdobyły rzeszę fanów, 

bo bez wychodzenia z domu można przeżyć niemal te same emocje co wspinają-

cy się na najwyższy szczyt taternik lub wojownik będący w środku wielkiej bitwy. 

Użytkownicy Maków stoją niejako z boku tych wydarzeń, uważając, że na sprzęcie 

Apple nie można „dobrze pograć”. Dziś przełamiemy tę barierę i opowiemy Wam, 

że Mac jest bardzo fajnym źródłem cyfrowej rozrywki.

Z wielką przyjemnością donoszę również, że magazyn możecie wygodnie czytać 

na urządzeniach z iOS. W ostatnim czasie włożyliśmy dużo pracy, aby nowa apli-

kacja na urządzenia mobilne Apple stała się doskonałym miejscem czytania treści 

z magazynu i witryny www.mojmac.pl Koniecznie sięgnijcie po nową aplikację  

Mój Mac Magazyn w App Store.

Życzę przyjemnie spędzonego czasu przy nowym wydaniu Mój Mac Magazyn 
Przemysław Marczyński

https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8/
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MICHAŁ KORALEWSKI

LOST IN TOWN
Szukając dobrego światła, można natrafić w mieście na wyjątkowo urokliwe zaułki, 

pełne architektonicznych smaczków, interesujących detali i ciekawych osób.

Zdjęcie zrobione iPhone’em SE i edytowane w aplikacjach SKRWT i VSCO.

https://twitter.com/m_koralewski
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Nowości sprzętowe

FRITZ!Box 7590

Beoplay E8

SanDisk iXpand Base
Równocześnie archiwizuj i ładuj iPhone’a. To główna myśl, 

która przyświeca nowemu produktowi SanDiska. Nowy 

produkt pozwala na ładowanie telefonu mocą 15 W. Stylowy 

wygląd bazy świetnie prezentuje się na każdym biurku, 

a miękkie-gumowe wykończenie pozwala na umieszczenie 

iPhone’a w bezpieczny sposób na jego podstawie. iXpand 

Base pozwala zgrać nawet do 256 GB danych z telefonu, 

tworząc szybką i bezpieczną kopię zapasową danych.

www.sandisk.com

Zawrotna prędkość 300 Mbit/s, technologia AC+N, 

stacja bazowa DECT dla telefonów. To tylko niektó-

re możliwości najnowszego routera firmy FRITZ! 

Do nowego FRITZ!Boxa można wpiąć analogo-

we telefony, faks lub systemy interkomowe. Port 

USB pozwoli na dostęp do nośnika danych bądź 

drukarki. Nad routerem czuwa nowa wersja syste-

mu FRITZ!OS 6.90 rozwijająca możliwości obsługi 

elementów inteligentnego domu.

www.pl.ave.de

Bang & Olufsen wprowadza swoje pierwsze bezprzewodowe 

słuchawki. Za jakość dźwięku odpowiada dynamiczny głośnik 

5,7 mm, technologia NFMI oraz chip Bluetooth 4.2 z funkcją 

cyfrowego przetwarzania dźwięku. Ciekawostką 

jest pokrowiec zapewniający ładowanie 

słuchawek i przedłużający ich pracę na 

bateriach o osiem godzin. Do zarządza-

nia służy aplikacja Beoplay App dostępna 

na urządzenia z iOS.

www.salonydenon.pl

https://www.sandisk.com/home/mobile-device-storage/ixpand-base
https://pl.avm.de/produkty/fritzbox/fritzbox-7590/
http://www.salonydenon.pl/pl/MM/Marki/BEO_PLAY/SLUCHAWKI/BEOPLAY_E8
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Przegląd aplikacji macOS
Parallels Dektop 13
Obsługa Windowsa na macOS staje się  jeszcze 

przyjemniejsza. Nowe wersja Parallels Dektop 13 

wspiera funkcję Touch Bar w nowych MacBookach 

Pro. Aplikacje będzie można teraz uruchomić w oknie 

PiP (Picture in Picture). Już dziś dodano wspar-

cie nowej funkcji Windows 10 People Bar. Kontakty 

z Windowsa będą dostępne natychmiast z naszego 

Docka na Maku.

CENA: 79,00 $

www.parallels.com

Legendarny edytor tekstu na macOS powraca z nowy-

mi możliwościami. Czwarta wersja programu przynosi 

ogromne zmiany dla pisarzy tworzących rozbudowane 

powieści. Funkcja Story pozwala opisać wydarzenia i osoby, 

grupując je w jednym miejscu i dając tym samym wgląd 

w przedstawianą historię. Poprawiono zarządzanie struk-

turą dokumentów. Tworzenie sekcji tekstów i ustalanie ich 

kolejności wymaga od autora jedynie ruchu myszką.

CENA: 229,47 zł

www.mellel.com

Edytuj wiele zdjęć równocześnie. Druga wersja progra-

mu, zapowiadana na początek października, poprawia 

wygląd interfejsu i dodaje możliwość obsługi wielu znaków 

wodnych na obrazkach. Dzięki podglądowi „na żywo” 

możemy przed zmianą wielkości zdjęć, wprowadzeniem 

retuszy czy dodaniem elementów do obrazków obejrzeć je, 

zanim zostaną zapisane. Program posiada także pomocne 

funkcje podczas publikacji zdjęcia w sieci. 

www.eltima.com

Mellel 4

PhotoBulk 2

http://www.parallels.com/desktop
https://www.mellel.com
https://www.eltima.com/bulk-image-editor.html
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IPHONE X
Apple pokazało nam wreszcie iPhone’a X. Nowy telefon jest wyposażony w wyświe-

tlacz Super Retina o przekątnej 5,8 cala, układ A11 Bionic, ładowanie bezprzewodowe 

oraz ulepszoną kamerę tylną z podwójną optyczną stabilizacją obrazu. Nowością jest 

zastosowanie identyfikacji użytkownika za pomocą systemu rozpoznawania twarzy 

Face ID.

iPhone X posiada nową odporną na wodę i kurz konstrukcję ze szklanymi panelami 

z przodu i z tyłu. Są one połączone ramką z chirurgicznej stali. Nowy telefon dyspo-

nuje ekranem OLED nazwanym Super Retina, o przekątnej 5,8 cala i rozdzielczości 

2436 na 1125 pikseli osiąganej przy gęstości 458 px/cal.

W nowym iPhonie X nie zobaczymy już przycisku Touch ID. Zastąpił go nowy sposób 

weryfikacji użytkownika o nazwie Face ID. Dzięki wykorzystaniu nowej 7-megapikelo-

wej kamery przedniej TrueDepth pozwala na dokładne odwzorowanie i rozpoznania 

twarzy właściciela telefonu. Ta technologia pozwala na bezpieczne odblokowanie 

iPhone’a, umożliwienie zapłaty poprzez Apple Pay czy uzyskanie dostępu do apli-

kacji. Cały proces jest wykonywany na urządzeniu, a nie w chmurze, aby chronić 

prywatność użytkowników. Ma to pozwolić na łatwe i intuicyjne poruszanie się po 

systemie i daje nam całkiem nowy sposób obsługi urządzenia.

W Polsce podstawowa wersja 64 GB będzie kosztowała 4979 zł, natomiast za wersję 

o pojemności 256 GB będzie trzeba zapłacić 5729 zł. Smartfon będzie dostępny 

w kolorze srebrnym oraz gwiezdnej szarości

Czytaj wiecej... 

https://mojmac.pl/2017/09/13/iphone-x-cena-i-informacje/
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IPHONE 8 ORAZ IPHONE 8 PLUS
Wszyscy spodziewaliśmy się premiery iPhone’a 8 i tak się właśnie stało. Na scenie 

Steve Jobs Theater zobaczyliśmy następców modelu 7, którzy otrzymali to ozna-

czenie zamiast zwyczajowego „S”. To telefony wyposażone w szklaną obudowę, 

ulepszony wyświetlacz Retina HD, procesor A11 Bionic i nowe aparaty fotograficzne, 

a także możliwość bezprzewodowego ładowania.

Nowy telefon iPhone posiada szklany panel na tylnej odpornej na wodę i kurz 

obudowie. Pojawi się w trzech kolorach: szarym, srebrnym i złotym. Znany z poprzed-

niego modelu ekran Retina HD zostanie wyposażony technologię True Tone, która 

będzie dostosowywać wyświetlanie tak, aby dopasować je do otoczenia i uzyski-

wać naturalne barwy. Modernizacji poddano także głośniki stereo, które będą teraz  

o 25 procent głośniejsze i zapewnią lepsze odwzorowanie niskich częstotliwości.

W Polsce podstawowa wersja modelu 8 o pojemności 64 GB będzie kosztowa-

ła 3479,00 zł, natomiast za wersję o pojemności 256 GB będzie trzeba zapłacić 

4229,00  zł. Z kolei iPhone 8 Plus 64 GB pojawi się cenie 3979,00 zł, wersja 256GB 

będzie kosztowała 4729,00 zł. Polska premiera będzie miała miejsce tydzień po 

światowej, 29 września.

Czytaj wiecej... 

https://mojmac.pl/2017/09/13/nowy-iphone-8-oraz-iphone-8-plus/
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APPLE WATCH SERIES 3
Apple zaktualizował swoją ofertę zegarków — wprowadzając nową serię 3. Apple 

Watch Series 3 zyskał m.in. nowy szybszy dwurdzeniowy procesor, system operacyj-

ny watchOS 4 i pewną dozę niezależności w postaci modułu łączności komórkowej. 

Niestety niedostępnej na razie w Polsce.

Seria 3 Apple Watch występuje wersji z łącznością komórkową oraz bez niej. Obie 

są wyposażone w nowy procesor, który ma zagwarantować nam 70-procentowy 

wzrost szybkości w stosunku do poprzedniego modelu oraz nowy układ łączno-

ści bezprzewodowej W2. Właśnie dzięki niemu Wi-Fi będzie o 85 procent szybsze, 

a technologia Bluetooth i Wi-Fi o 50% bardziej wydajna. Ponadto Apple Watch Series 

3 ma zapewnić podobny czas pracy na baterii jak poprzednik oraz zachowa prak-

tycznie taki sam rozmiar.

Apple Watch Series 3 będzie dostępny w Polsce od 29 września br. w wersji podsta-

wowej, bez łączności komórkowej w cenie 1599,00 zł za wersję 38 mm i 1749,00 zł 

za 42 mm. Zegarki będą dostępne tylko w kopercie aluminiowej. Z oferty znika 

Series 2, a wersja pierwsza w aluminium będzie kosztowała analogicznie 1199,00 zł 

i 1349,00 zł. W sprzedaży pojawią się także nowe paski.

Czytaj wiecej...

https://mojmac.pl/2017/09/13/apple-watch-series-3/
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APPLE TV 4K
W cieniu nowych iPhone’ów na scenie w Steve Jobs Theater zobaczyliśmy piątą 

generację Apple TV 4K. Urządzenie to, poza obsługą większej rozdzielczości w stan-

dardzie 4K, będzie wspierało technologię High Dynamic Range (HDR), która zapewnia 

dokładniejsze odwzorowanie kolorów i jaśniejszy obraz.

Nowe Apple TV 4K jest wyposażone w procesor A10X znany z iPada Pro. Zyska także 

wsparcie dla Dolby Vision i HDR10 dla telewizorów HDR. Należy bowiem pamiętać, 

że odtwarzanie zawartości 4K i HDR z Apple TV będzie wymagało podłączenia go do 

odbiornika również wspierającego te technologie. Do innych typów ekranów nowe 

Apple TV dostosuje się automatycznie i wykryje możliwości telewizora, optymali-

zując ustawienia tak, by zapewnić najlepszą jakość obrazu.

Nowe Apple TV 4K będzie występować w dwóch pojemnościach. Podstawowa wersja 

32 GB będzie kosztowała 849,00 zł, natomiast za wersję o pojemności 64 GB będzie 

trzeba zapłacić 949,00 zł. Apple TV 4K będzie dostępny od piątku 15 września br. 

Apple pozostawiło w ofercie poprzedni model w wersji 32 GB za 699,00 zł.

Czytaj wiecej... 
ZDJĘCIA: 
apple.com

https://mojmac.pl/2017/09/13/apple-tv-4k/
http://apple.com


https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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LEKTOR NAPISÓW 
FILMOWYCH W ITUNES
PIOTR WITEK
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Serwis iTunes z różnych powodów nie cieszy się w naszym kraju szczególnym 

powodzeniem. Niewiele znam osób takich jak moja żona, które regularnie zasilają 

konto Apple, kupując muzykę czy filmy za pośrednictwem tego serwisu. Oczywiście 

na rynku istnieje dziś wiele innych możliwości słuchania wybranych bitów (Apple 

Music, Spotify itp.) czy obejrzenia poszukiwanego filmu (Netflix, ShowMax itp.). 

Część z nich jest tańsza, część wygodniejsza, inne posiadają bogatszą ofertę, a jesz-

cze inne oferują usługi, których trudno szukać w iTunes.

Za to ten ostatni również posiada kilka zalet, o których nie powinniśmy zapominać. 

Na pewno należą do nich obecność iTunes na każdym komputerze Apple, Apple TV 

oraz mobilnych urządzeniach działających pod kontrolą systemu iOS, dostępność 

filmów krótko po ich premierach kinowych, a także możliwość zakupu wybranych 

produkcji. Od wdrożenia iOS11 do grona interesujących zalet iTunes możemy zali-

czyć syntetycznego lektora napisów filmowych.

Opisy Multimediów
Niewygodnie ci się ogląda film z napisami na ekranie smartfona albo po prostu irytu-

je cię konieczność czytania napisów, bo w tym czasie wolisz skupiać się na samej 

akcji filmu? Od iOS11 napisy dołączane do filmów kupionych lub wypożyczonych 

w iTunes będzie mógł ci automatycznie odczytywać prywatny lektor. Aby to jednak 

było możliwe, skorzystaj z poniższej instrukcji konfiguracji twojego iUrządzenia.

Nowa funkcja o nazwie Opisy Multimediów stworzona została z myślą o osobach 

z dysfunkcją słuchu, niebędących w stanie usłyszeć ścieżki dźwiękowej, oraz 
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dysfunkcją wzroku, niebędących w stanie samodzielnie odczytać napisów filmo-

wych. W tym miejscu należy podkreślić znaczenie praktykowanego przez Apple 

uniwersalnego projektowania, dzięki któremu również inni użytkownicy będą mogli 

w pełni skorzystać z dostępnej informacji. Ukłony.

Głos lektora
Aktualnie system iOS oferuje nam możliwość skorzystania z trzech polskich głosów. 

Dwóch żeńskich — Ewa i Zosia, oraz męskiego — Krzysztof. Każdy z nich możemy 

bezpłatnie pobrać w jakości podstawowej lub rozszerzonej. Podstawowy głos zajmuje 

niecałe 40 MB, a rozszerzony niecałe 150 MB. Przed ich pobraniem na nasze urzą-

dzenie możemy odsłuchać próbek poszczególnych głosów, wchodząc w Ustawienia 

/ Ogólne / Dostępność / VoiceOver / Mowa / Głos.

Po pobraniu wybranego głosu poziom wyżej w Ustawieniach odnajdziecie opcję 

o  nazwie Szybkość Mówienia, z  której powinniście skorzystać, dopasowując  

do własnych możliwości i tempa wyświetlania napisów prędkość Waszego nowego 

lektora.

Włączanie i wyłączanie lektora
Zakładam, że lektor napisów będzie Wam potrzebny jedynie podczas oglądania 

filmów. W takiej sytuacji warto sobie ustawić skrót, którym szybko i wygodnie 

będziecie mogli włączyć lektora. A robimy to w lokalizacji: Ustawienia / Ogólne  

/ Dostępność, korzystając z ostatniej zakładki o nazwie Skróty dostępności. Po jej 

otwarciu wystarczy zaznaczyć pozycję VoiceOver. Od tej pory trzykrotne szybkie 

naciśnięcie klawisza Początek będzie włączać i wyłączać naszego lektora, czyli 

program odczytu ekranu VoiceOver.

UWAGA!!! VoiceOver zmienia sposób obsługi ekranów dotykowych! Aktywowanie 

dowolnego elementu wymaga najpierw jego dotknięcia, a następnie podwójnego 

stuknięcia jednym palcem w dowolnym miejscu ekranu.

Dodatkowe ustawienia
Aby nasz nowy lektor miał co czytać i wiedział, kiedy to robić, na koniec musimy 

jeszcze zaznaczyć dwie opcje. Pierwszą znajdziemy w sekcji Multimedia, tak jak 

poprzednia funkcja jest ona zlokalizowana w Ustawienia / Ogólne / Dostępność. 

Wybieramy tam pozycję Napisy, a następnie włączamy opcję Napisy dla niesłyszących.

Druga została zagrzebana nieco głębiej i aby ją włączyć, musimy udać się do lokalizacji 

Ustawienia / Ogólne / Dostępność / VoiceOver / Szczegółowość / Opisy multime-

diów. Gdy już tam dotrzemy, zaznaczamy pozycję Mowa i od tej pory możemy się 

cieszyć naszym nowym lektorem.
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Oglądanie filmów 
z prywatnym lektorem w iTunes
Jeśli już wszystko skonfigurowaliście zgodnie z powyższym opisem, udajcie się 

do iTunes na waszym iUrządzeniu i włączcie odtwarzanie dowolnego filmu z napi-

sami. Gdy film zacznie być odtwarzany, trzykrotnie naciśnijcie klawisz Początek, 

aby włączyć naszego nowego lektora. Gdy tylko się odezwie, zacznie dynamicznie 

i naprzemiennie odczytywać następujące komunikaty: „Przyciski ukryte”, „Przyciski 

widoczne”.

Aby tego uniknąć, należy ustawić fokus programu odczytu ekranu VoiceOver na 

jakimś stałym elemencie, np. przycisku służącym do wyboru zamiennej ścieżki 

audio. Od momentu gdy tylko dotkniecie go palcem, będziecie mogli w pełnym 

skupieniu oddać się przyjemności oglądania filmu z lektorem.

Po zakończeniu seansu wystarczy ponownie trzykrotnie nacisnąć klawisz Początek, 

aby wyłączyć lektora i przywrócić klasyczną obsługę iUrządzenia. Zapewne przy 

pierwszej próbie konieczna będzie jeszcze regulacja szybkości lektora, ale z raz 

ustawionego programu bez dodatkowych manipulacji będziecie mogli korzystać 

w przyszłości.

Mam nadzieję, że po raz kolejny opcje dostępności i uniwersalne projektowanie 

w wykonaniu Apple zapewnią Wam nieskrępowany dostęp do informacji oraz wiele 

przyjemnych wieczorów spędzonych na oglądaniu Waszych ulubionych filmów.

ZDJĘCIE:
str. 15 © auremar, 
fotolia.com
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ŁUKASZ BANASZAK

https://www.twitter.com/lukaszbanaszak6
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Łukasz Banaszak: Krzysztofie, na początku, zanim przejdziemy do głównego tematu 

wywiadu. Jesteś ekspertem rozwiązań edukacyjnych Apple oraz trenerem kompe-

tencji DIGCOMP. Czy mógłbyś opowiedzieć naszym czytelnikom o tym, czym się 

zajmujesz na co dzień i o swoich początkach przygody z Apple?

Krzysztof Grabowski: Jak zakochałem się w Apple? Hmm… trochę przez moją pierw-

szą miłość, czyli moja obecną żonę. To ona pierwsza w naszym związku zakupiła 

Maca, białego Macbooka z 2007 roku. A ja po obrażeniu się na Windowsa szuka-

łem alternatyw i tak poprzez różne dystrybucje linuksa, trafiłem na OS X. Od razu 

się zakochałem. Pierwszego swojego Macbooka kupiłem w 2010 roku, przywiozła 

mi go moja przyjaciółka Monika, która niestety do tej pory nie dała się namówić na 

przesiadkę na jabłuszko, ale usilnie z żoną lobbujemy naszych znajomych i już kilka 

osób przeciągnęliśmy na dobrą stronę mocy. Po paru miesiącach pracy na Macu 

byłem tak zadowolony, że wszystkim dookoła zachwalałem, jak dobrze pracuje się 

w środowisku OS X i że przesiadka z Windows wcale nie boli. Moi znajomi stwier-

dzili, że powinienem pracować w salonie Apple i zbiegiem okoliczności trafiłem 

do Apple Premium Reseller we Wrocławiu. W salonie zaczynałem jako młodszy 

handlowiec, a zanim się obejrzałem, zostałem jego managerem. Czas szybko mija.

A czym zajmuję się na co dzień? To dość skomplikowane, bo mam kilka obszarów, 

które wzajemnie się przenikają, ale w skrócie można powiedzieć, że niosę kaganek 

oświaty. Prowadzę szkolenia z kompetencji cyfrowych, szkolę różne osoby, począw-

szy od najmłodszych, a skończywszy na seniorach, którzy dopiero poznają cyfrowe 

technologie. Prowadzę własną firmę i realizuję głównie projekty edukacyjne. Poza 

szkoleniami wdrażam sprzęt IT w szkołach, głównie są to iPady. 
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Odkąd Apple wprowadziło w zeszłym roku aplikację Classroom, praca nauczycieli 

stała się łatwiejsza, a dyrektorzy szkół coraz częściej decydują się na zakup właśnie 

iPada, co mnie cieszy, bo dzięki temu mam więcej pracy. 

Ł.B.: Wspólnie z żoną prowadzicie wybitnie aktywną działalność: Stowarzyszenie 

TuRazem, Akademię Skutecznej Edukacji i firmę szkoleniową. Współpracujesz 

również z firmą Cortland. Jak łączysz te wszystkie zadania w 24-godzinnym 

workflow?

K.G.: Czas nie jest z gumy, to fakt, ale dzięki temu, że żyjemy w czasach, kiedy 

technologia pomaga we wszystkim, pewne rzeczy udało mi się zautomatyzować.  

Nie obyło się też bez czynnika ludzkiego, to moja małżonka jest bardziej zorgani-

zowana ode mnie i to ona uczy mnie, jak efektywnie zarządzać czasem, chociaż 

czasem zarządza moim czasem :).

Głównym pomocnikiem, a w zasadzie pracownikiem, jest mój iPhone, który pomaga 

zarządzać zadaniami. To dzięki niemu jestem na bieżąco ze wszystkimi projekta-

mi, a iCloud uporządkował mi dokumenty, nie muszę się już martwić, czy mam 

właściwą wersję przed oczami. iPad Pro z Apple Pencil wykorzystujemy do pracy 

twórczej. Moja Edyta ostatnio doceniła aplikacje mobilne na iPada, takie jak Pages 

i Pixelmator, oraz polubiła Adobe Spark i Canve. Pomagaliśmy społecznie naszej 

radzie osiedla i stworzyliśmy kilka plakatów na nasze lokalne eventy. Najwięcej 

korzystam ze stockowych aplikacji, takich jak notatki, kalendarz czy przypomnie-

nia. Uwielbiam Facetime do kontaktów, wideorozmowa w wielu przypadkach 
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oszczędza sporo czasu i niepotrzebnych nerwów. Ostatnio jednak sporo pracuję 

też na aplikacjach Microsoftu. Te mobilne robią dobrą robotę zwłaszcza w połącze-

niu z OneDrive i OfficeLens. Jedyna rzecz, która na początku pracy ze sprzętem 

Apple mnie irytowała, to liczba kabli i przejściówek. Szkoląc w różnych miejscach, 

musiałem być przygotowany na wszystko: posiadać przejściówki zarówno do iPada, 

jak i do Macbooka, ale wystarczył jeden dobry organizer i łatwiej było się do tego 

przyzwyczaić. 

Ł.B.: Na stronie ase.edu.pl, znalazłem niezwykle ciekawą informację: przepraco-

wałeś 2000 godzin warsztatowych, przez Twoje ręce przeszło ponad 500 osób, 

odwiedziłeś 50 szkół w całej Polsce. Imponująca liczba jak na jednego trenera!  

Ile lat to zajęło?

K.G.: Odwiedzam szkoły od kilku lat, jeszcze na studiach jako wolontariusz organizo-

wałem miejsca do prowadzenia zajęć komputerowych dla seniorów, później już jako 

pracownik jednego z resellerów Apple w Polsce odwiedzałem szkoły z prezentacją 

rozwiązań edukacyjnych. Dziś szkolę nauczycieli, uczniów oraz rodziców, jak korzy-

stać z technologii, aby edukacja z Apple była efektywna, przyjemna i bezpieczna. 

Dzięki mojej, jak to nazywam, turystyce edukacyjnej, poznałem wielu wspaniałych 

nauczycieli i dyrektorów, szkoły zachwycające przyjaznymi przestrzeniami oraz 

edukatorów Apple Professional Learning, którzy pomagają polskiej edukacji przejść 
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metodyczną i pedagogiczną przemianę. Ostatnie pięć lat pracy z iPadem i wizyty 

w szkołach uświadomiły mi, że ekosystem i rozwiązania edukacyjne jak iTunes U, 

iBooks Author czy Classroom są tym, czego pedagodzy oczekują od technologii. 

Prostota i kompleksowość. Nauczyciel jest w stanie przygotować lekcję ciekawszą, 

dopasowaną do potrzeb uczniów i jest w stanie zrealizować dużo więcej materiału 

niż wcześniej, a uczniowie osiągają dużo lepsze wyniki w nauce. 

Ł.B.: Opracowaliście jedyny taki w Polsce, innowacyjny system nauczania progra-

mowania seniorów i dzieci, z wykorzystaniem ekosystemu Apple. Czy uchylisz 

rąbka tajemnicy, jak wygląda to w praktyce?

K.G.: Nowe technologie i edukacja towarzyszą nam od wielu lat. Zaczynaliśmy w wolon-

tariacie we Wrocławskim Centrum Seniora, gdzie wielu rzeczy się nauczyliśmy 

i poznaliśmy specyfikę pracy z osobami dorosłymi. To było prawdziwe wyzwanie, 

nauczyć osoby 60+ obsługi internetu, gdy nie dysponowaliśmy sprzętem, ale udało 

się wówczas zarazić pasją do internetu wiele osób, z którymi do tej pory utrzymuje-

my kontakt. W pracy z osobami dorosłymi doznaliśmy olśnienia. Efektywna nauka 

i rozwój w sferze technologii musi iść w parze z innymi dziedzinami, aktywno-

ściami ludzkimi. Tylko nauka w ujęciu holistycznym daje dobre efekty. Nie wolno 

zapominać o człowieku jako całości — ważne jest ciało, zdrowy duch i przestrzeń, 

w której się uczymy. Dzięki temu spostrzeżeniu staramy się tak planować nasze 

zajęcia, aby nie zapominać o żadnym z aspektów. Dokładnie tak samo jest z dzieć-

mi. Aby nauka była efektywna, trzeba nie tylko skupiać się na samym temacie, ale 

również na przestrzeni, relacjach i emocjach. Moim mentorem w tym temacie jest 

Witold Kołodziejczyk, trener Apple zajmujący się szkoleniami dla dyrektorów szkół, 

którzy chcą efektywnie i z sukcesem zaprojektować zmianę dydaktyczną w swojej 

szkole z wykorzystaniem technologii Apple. Zainteresowanych tematem edukacji 

odsyłam do iBooks Store i publikacji „W poszukiwaniu edukacji nowego wymia-

ru” autorstwa Witolda Kołodziejczyka. Wszyscy myślą, że aby być innowacyjnym, 
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należy wymienić sprzęt na nowszy i  to wystarczy. My staramy się przekonać,  

że zanim się tego dokona, należy zmienić swoje podejście do edukacji, niezależnie 

od tego, jakiej grupy wiekowej ona dotyczy. Dlatego w pracy z seniorami i osobami 

dorosłymi nie zapominamy o aktywności fizycznej i umysłowej, a edukację dzieci 

poszerzamy o elementy design thinking i myślenia krytycznego. Naszym zdaniem 

jest to przepis na sukces.

Ł.B.: Sam doskonale wiesz, że w redakcji MMM jest wielu fanów iPadów w edukacji, 

są jednak osoby kwestionujące skuteczność iUrządzeń w nauce programowania. 

Mając na uwadze, że czytają nas rodzice i nauczyciele — jakie są korzyści dla dzie-

ci, które zaczynają naukę programowania na iOS?

K.G.: Po pierwsze nauka na iPadzie to bezpieczeństwo, dostęp tylko do treści wska-

zanych dla określonej grupy wiekowej. Wszystkim zależy, żeby ich pociechy były 

bezpieczne, a filtrowanie treści w iPadzie działa wyśmienicie. Wracając zaś do progra-

mowania — wiemy, że jest to i będzie dla obecnych uczniów szkół podstawowych 

jedna z najważniejszych nowych umiejętności, dlatego też programiści Apple przy-

gotowali aplikację Swift Playgrounds. To jest to, na co długo czekałem, angażujące 

i ciekawe łamigłówki oraz pisanie prawdziwego kodu z możliwością tworzenia 

własnego wirtualnego świata, a to wszystko na iPadzie. Nauczyciel i rodzice chcą-

cy uczyć swoje dzieci programowania mają obecnie komfortową sytuację. Apple 

przygotowało dla nich kompletne środowisko edukacyjne, w całości za darmo, wraz 

z podręcznikami i przewodnikami. Dzięki temu można lepiej przygotować uczniów 

do wejścia w ciągle zmieniający się świat. Nauka logicznego myślenia, umiejęt-

ność współpracy czy kreatywne rozwiązywanie problemów, a to wszystko w formie 

przyjaznej gry. Wiele osób zarzuca iPadom to, że jest to zabawka i nadaje się tylko 

do internetu i gier. Ale właśnie tak powinna wyglądać edukacja: szybki dostęp do 
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informacji i angażujące, lecz bezpieczne gry edukacyjne. Ważne jest, aby zasta-

nowić się nad możliwościami, jakie otwierają się przed uczniami i nauczycielami 

dzięki technologii, a także nad tym, jak pomóc uczniom w zdobywaniu umiejęt-

ności potrzebnych poza murami szkoły. Apple od momentu powstania angażuje 

się w edukację i doskonale wie, że uczniowie i nauczyciele odgrywają ważną rolę 

w rozwoju technologii. A technologia ta może pomóc w zrealizowaniu swojego poten-

cjału każdemu, niezależnie od jego zainteresowań i preferowanego stylu uczenia 

się. W najbliższych latach będzie nadal brakować programistów i warto ten deficyt 

niwelować, ponieważ tylko w samej UE do końca 2020 roku ma brakować ok. 750 

tys. specjalistów tej branży. Obecni uczniowie podstawówek mają spore szanse na 

zdobycie dobrze płatnej pracy, musimy tylko pozwolić im bawić się w programowa-

nie, pomóc im eksperymentować, a naprawdę jest czym. App Store zawiera sporą 

ilość aplikacji, które pomogą rozbudzić w dzieciach chęć do nauki kodowania. Poza 

Swift Playgrounds polecam LightBot czy Scratch Junior, a także aplikacje do progra-

mowania robotów LEGO, Wonder Workshop czy naszych polskich robotów Lofi.

Ł.B.: Na tegorocznym WWDC 2017 Apple zaprezentowało iOS 11 i  rozszerzo-

ną rzeczywistość (AR). Co myślisz, o zastosowaniu rozszerzonej rzeczywistości, 

promowanej przez Apple, w swojej pracy?

K.G.: Technologia rozwija się obecnie bardzo szybko, AR i VR to przyszłość eduka-

cji i wiążę z tym wielkie nadzieje. Marzy mi się prowadzenie lekcji o Napoleonie, 

będąc z uczniami na polu bitwy pod Waterloo, czy lekcja geografii, podczas której 

wirtualnie zwiedzamy świat, przechadzając się po najdalszych jego zakątkach. 

Mam niestety również obawy, że nie wszyscy będziemy przygotowani na bezpiecz-

ne korzystanie z tych technologii i będzie to kolejny element odrywający ludzi od 

innych i od realnego świata, przez co będą cierpieć więzi społeczne. 

Ł.B.: Dziękuję za wywiad dla Mój Mac Magazynu!
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Jaromir Kopp: Piastuje Pani funkcje profesorskie na uniwersytetach Georgia Tech 

oraz Simon Fraser University Jakimi kierunkami nauki Pani się tam zajmuje?

Krystina Madej: Jestem wykładowcą (Professor of Practice) w Georgia Tech w Atlancie, 

gdzie uczę w Szkole Literatury, Mediów i Komunikacji (School of Literature, Media, 

and Communication) od 2011 roku. Pracuję również jako adiunkt (Adjunct Professor) 

w Szkole Sztuki i Technologii Interaktywnej (School of Interactive Art and Technology) 

na Uniwersytecie Simon Fraser w Vancouver, gdzie prowadziłam program magi-

sterski w Centrum Mediów Cyfrowych Center for Digital Media) od 2013 roku. 

Ponieważ moje badania obejmują wiele tematów, prowadzę też wiele różnorod-

nych kursów. Główne obszary, które badam to interaktywne narracje w mediach, 

opowieści Disneya, opowiadania jako kultura materialna (jak wykorzystujemy to 

medium do komunikowania się) oraz aktywność fizyczną i gry narracyjne dla dzieci.  

Jak widać, motywem przewodnim jest narracja. Mówiąc krótko: uczę opowiadać 

historie za pośrednictwem różnych mediów. Badam również historyczną perspek-

tywę tych zagadnień (od 40 000 przed naszą erą) i obserwuję, jak narracyjna 

zmieniła się i dostosowała do różnych mediów przez stulecia. Perspektywa histo-

ryczna daje nam okazje by przywołać doświadczenia poprzednich kultur w tym jak 

opowiadamy historie dzisiaj, w mediach cyfrowych.

JK: Czy można wysłuchać Pani wykładów również na innych uniwersytetach?

KM: Miałam szczęście uczyć w programie Erasmus w Instytucie Dziennikarskim 

i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Dolnośląskiego w Dolnośląskiej Szkole 

Wyższej (DLS) przez ostatnie trzy lata dzięki zaproszeniu Dyrektora, Jan Stasienko.



29WYWIAD

JK: Czy prawdą jest, że wszystko zaczęło się od literatury, a w szczególności od 

badania sposobów narracji w opowieściach? Jak wyglądała droga do obecnych 

Pani zainteresowań?

KM: Opowiadanie jest sposobem komunikowania się. Bez opowiadań nie będzie-

my mogli podzielić się wzajemnym zrozumieniem świata. Byłam zwolennikiem 

narracji jako sposobu na opowiadanie naszych historii od lat, kiedy rozpoczęłam 

karierę zawodową jako konsultant ds. komunikacji (public relations i marketing) 

w latach osiemdziesiątych. Współpracowałam z biznesem, przemysłem, rządem 

i organizacjami non-profit w rozwijaniu marek, a także z muzeami, gdzie pomaga-

łam w opowiadaniu historii poprzez eksponaty. Odkryłam, że muzea wykorzystują 

przestrzeń, opowieści i interaktywność w szczególny sposób, który może inspi-

rować współczesne media cyfrowe, takie jak Internet. Kiedy wstąpiłam do świata 

akademickiego w 2008 r., najpierw jako Doktor (Post Doc) na SFU, a następnie jako 

profesor wizytujący (Visiting Professor) w Georgia Tech, byłam świadoma wartość 

i znaczenia narracji w mediach co przekładało się na moje nauczanie.

JK: Jak duży wpływ na sposoby opowieści (narracji) ma obecna „cyfrowa kultura” 

i wszechobecna informatyzacja?

KM: Wraz ze wzrostem ilości osobistych blogów i portali społecznościowych jak 

Facebook, czy na przykład Twitter, oraz liczne ich iteracje zorientowane na tekst 

i grafikę takie jak Instagram, witryny z obrazkami, jak Pinterest i serwisy oparte 

na wideo, takie jak YouTube, możliwości jakie ma społeczeństwo aby opowiadać 

swoje historie wzrosły wykładniczo. Piszę o tym w mojej książce „Interaktywność, 
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współpraca i autorstwo w mediach społecznościowych”, gdzie zamieściłam infor-

mację, że w 1999 roku były tylko 23 blogi dostępne w Internecie, a w 2012 roku 

odnotowywano miesięcznie już 25 miliardów na strony blogowe. Przeciętna osoba, 

która mogłaby być zniechęcona skomplikowaniem, lub niezdolna do publikacji 

własnych historii poprzez tradycyjne media, takie jak druk czy film, może to zrobić 

w sposób prosty i wygodny za pomocą serwosów społecznościowych.

JK: Pani zainteresowania obejmują szeroko pojętą narrację w grach i przekazie 

informacji. Domyślam się, że nie tylko o gry komputerowe i komunikację cyfrową 

w nich chodzi?

KM: Podczas gdy w obszarze poważnych gier podjęto wyzwanie przybliżenia różnych 

tematów w firmach ich pracownikom i wykorzystania gier do nauki i rozwoju, 

ja dostrzegam potencjał w grach do przedstawiania poważnych spraw dzieciom 

w rożnych grupach wiekowych od przedszkola do szkoły średniej. Na przykład, 

w maju tego roku, kiedy uczyłam w programie Erasmus na Dolnośląskiej Szkole 

Wyższej problematyki gier dziecięcych nastąpił zamach w Manchesterze. Studenci 

dostali wcześniej zadanie by stworzyć gry które byłyby odpowiedzialne społecznie. 

Jako kontynuacje tego zadania nakłoniłam ich by stworzyć grę, która przybliżała by 

dzieciom problematykę terroryzmu w sposób dla nich zrozumiały. Jeden z moich 

studentów w dzieciństwie został postrzelony i mógł przenieść swoje doświadczenia 

na grunt projektu gry i przekazać w ten sposób ważne informacje ze swojej unikal-

nej osobistej perspektywy.

JK: Co Pani sądzi o wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości poszerzonej, w którą 

to teraz Apple tak mocno inwestuje?

https://blogging.org/blog/blogging-stats-2012-infographic/
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K.M.: Wirtualna rzeczywistość i wzbogacona rzeczywistość mogą być doskona-

łym sposobem na fizyczne zaangażowanie w gry. Właśnie opublikowałam artykuł  

„60 rocznica języka LOGO — uczenie przez czynności zatacza koło dzięki 

Wzbogaconej Rzeczywistości — nowemu kierunkowi tworzenia gier dziecięcych” 

(AMC’s Computers in Entertainment) na temat związku między pierwszymi fizycz-

nie interaktywnymi aplikacjami programistycznymi stworzonymi dla dzieci w MIT 

przez Semour Papert (1967) (Język LOGO i jego słynny żółw [przyp. red.]) oraz 

dzisiejszym „najazdem” gier AR i VR. Zwróćmy uwagę, że zaledwie sześćdziesiąt 

lat temu nie było gier dla dzieci, a dzisiaj mamy okazję, za pomocą przystawek 

jak ZapBox, dostarczyć nowych doznań realności dorosłym i dzieciom za jedyne  

30 USD.

JK: Będąc na Pani wykładzie na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, widziałem, że używa 

Pani komputera Apple. Czy jakieś inne urządzenia tej firmy również? Co zdecydo-

wało o takim wyborze?

KM: Używam komputerów Apple od czasu pierwszego zakupu Mac Plus w 1985 roku. 

Mój małżonek i ja zainwestowaliśmy zarówno komputery osobiste, jak i komputery 

biznesowe. Mieliśmy Apple II dla dzieci i Quadrę oraz Mac Plus do biura. PowerBook 

był naszym pierwszym laptopem. Rownież cieszyliśmy się z fajnie wyglądającego 

komputera iMac oraz kontynuowaliśmy modernizację naszego zaplecza kompute-

rowego wraz z wprowadzaniem nowych produktów Apple. Dziś używam zarówno 

MacBooka Pro, jak i mniejszego MacBook Air do nauczania. Używam również VAIO 

i ThinkPad, gdy jak w mojej działalności projektowej, konieczne jest stworzenie 

projektów wieloplatformowych.

JK: Widziałem, że nie była Pani zadowolona z  nowych produktów Apple. 

Niezadowolenie było spowodowane brakiem „tradycyjnych”, złącz. Czy coś się zmie-

niło, czy nadal mocno Pani tęskni za klasycznym USB i wyjściem słuchawkowym?

KM: Czuję się zmęczona potrzebą ciągłej zmiany tego, co przecież działa całkiem 

nieźle i co powinno być standardem w całej branży. Kiedy podróżuję, irytujące 

jest dodawanie nowych gadżetów do mojej powiększającej się torby na peryferia 

lub dotarcie na konferencję, gdzie okazuje się, że nie mam, tego co potrzebuję do 

uruchomienia prezentacji. Ponadto, gromadząc przez wiele lat projekty uczniów 

zapisane w różnych formatach, nie zawsze praktyczne jest ciągłe uaktualnianie 

do nowych systemów, które nie pozwalają na otwieranie dawnych dokumentów. 

Z tego powodu, gdy mój 5-letni MacBook Pro zmarł, nalegałem na zakup nowego 

MacBooka Pro z wbudowanym napędem CD. Przez ponad czterdzieści lat dużo 

zainwestowałem w Apple / Mac i była bym wdzięczna, gdyby choć niektóre z nich 

były tworzone z myślą o bieżących potrzebach wieloletnich użytkowników. Gdy to 

mówię, oni przekraczają kolejne granice i nie bylibyśmy tam, gdzie obecnie jeste-

śmy w dziedzinie cyfrowej komunikacji bez ich ciągłych innowacji!

JK: Bardzo dziękuję za rozmowę!
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AR, VR — CZY APPLE 
WYNAJDZIE JE NA NOWO?
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Na początek wyjaśnienie skrótów. AR to skrót od angielskich słów augmented reali-

ty tłumaczonych na polski język zazwyczaj jako „rzeczywistość rozszerzona”. Jest 

to połączenie obrazu (czasem również dźwięku) rzeczywistego z generowanym 

sztucznie. VR to skrót od virtual reality, co powinno być tłumaczone na język polski 

jako fantomatyka, ale niestety przyjęło się tłumaczenie dosłowne: rzeczywistość 

wirtualna. Oba terminy są Wam zapewne znane, jednak niebawem mogą nabrać 

znacznie większego znaczenia, a to za sprawą mocnego zaangażowania się Apple 

w obie technologie.

Zacznijmy od prawdopodobnie trudniej dostępnej typowemu Apple Userowi fanto-

matyki, zostawiając AR na deser.

Wirtualna rzeczywistość
Na początek przypomnienie, że fantomatyka jest polskim „wynalazkiem”. Opisał 

ją wraz z jej zaletami oraz zagrożeniami już w 1964 Stanisław Lem w „Summie 

Technologiae” i wracał do tematu wirtualnej rzeczywistości jeszcze wielokrotnie, np. 

w opowiadaniu „Skrzynie doktora Corcorana” zawartym w „Dziennikach gwiazdo-

wych”. Jednak pierwszym praktykiem VR był artysta i informatyk Myron W. Krueger 

(1969). Mój kontakt z VT nastąpił w 1996 roku za sprawą specjalnego kasku i karty 

graficznej w pokazowym sprzęcie w kawiarni internetowej.

Obecnie technologia VR polega głównie na dostarczaniu obrazu stereoskopowe-

go, który generowany jest z uwzględnieniem ruchów, kierunku spojrzenia oraz 

innych reakcji użytkownika. Jeszcze niedawno wsparcie VR w produktach Apple 
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ograniczało się do niewielkiej ilości aplikacji dla iOS oraz kilku modeli „nakładek” 

okularowych na iPhone. W komputerach Apple było jeszcze gorzej.

Co się zmieni?
Apple postanowiło podejść do sprawy VR w komputerach po swojemu, czyli komplek-

sowo. Po pierwsze wraz z nowymi systemami pojawia się nowa wersja środowiska 

graficznego Metal 2. Poza znaczną optymalizacją pozwoli on na ominięcie systemu 

obsługi okien i renderowaniu grafiki wprost do urządzenia np. właśnie okularów VR. 

Znacznie zmniejszy to opóźnienia w generowaniu wrażeń wzrokowych. Dodatkowo 

Metal 2 zawiera funkcje wspierające interaktywność.

Kolejna zmiana, znacznie ułatwiająca korzystanie z fantomatyki, która jest bardzo 

zasobożerna, to systemowa obsługa zewnętrznych kart graficznych w macOS. Teraz 

każdy, komu doskwiera zbyt mała moc sterowników grafiki w MacBookach czy 

iMacach z Thunderbolt 3 będzie mógł podłączyć za pomocą kabla wydajniejsze 

systemy graficzne i wykorzystać pełną ich moc. Przypomnę, że Thunderbolt jest 

technologią „wyprowadzającą” najważniejszą magistralę komputerową: PCI kabel-

kiem „na zewnątrz”.

Bez wsparcia programistów i producentów sprzętu oczywiście nic się nie uda, ale 

Apple zadbało i o to. Obecnie z Metal 2 (macOS) działa HTC Vive, a Steam udostęp-

nił wersję beta swojego SteamVR Unreal Engine 4 oraz Unity już wspierają Metal 2 

i można za ich pomocą tworzyć zgodne z technologią VR od Apple gry i programy.

https://steamcommunity.com/games/250820/announcements/detail/1256915122285021922
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Przy okazji tej rewolucji najważniejsza aplikacja do montażu wideo Apple Final Cut 

Pro X zyskała wsparcie dla kamer 360°.

Tak poważne zaangażowanie Apple w rzeczywistość wirtualną jest trochę zaska-

kujące, ponieważ sprzęt komputerowy Apple nigdy nie był specjalnie „poważany” 

przez graczy, jednak może to być początek zmian. Z drugiej strony, na sprzęcie 

Apple (przynajmniej częściowo) powstaje wiele produkcji wydawanych potem na 

inne platformy i wsparcie VR może być istotne dla projektantów pracujących przy 

tworzeniu gier.

Rzeczywistość rozszerzona
Tu sytuacja wydaje się mniej zagmatwana, a efekty wsparcia Apple dla tej technologii 

dotrą do nas znacznie szybciej i będziemy korzystać z nich zdecydowanie częściej 

nie tylko w grach. Już teraz wiele programów używa AR, często są to aplikacje do 

nawigacji, astronomii, czy słynny FlightRadar 24 oraz trochę gier. Działa to dość 

fajnie, ale jak twórcy nowego środowiska systemowego oraz programiści korzysta-

jący z wersji beta już udowadniają, że można znacznie lepiej!

Co się zmienia?
Do tej pory autorzy programów korzystających z rzeczywistości rozszerzonej 

musieli radzić sobie sami lub używać mniej czy bardziej udanych dostępnych dodat-

ków. Obecnie Apple postanowiło ułatwić im życie i opracowało własny system AR 

wbudowany jako API w iOS 11. Od teraz programista nie musi sam tworzyć proce-

dur do analizy obrazu z kamery, detekcji obiektów, ruchu i zmian w otoczeniu.  
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Tym wszystkim zajmie się ARKit, ułatwiając tworzenie aplikacji i gier z rzeczywisto-

ścią rozszerzoną oraz znacznie zwiększając ich ogólną jakość i realność połączenia 

świata prawdziwego z generowanym.

Jak to działa?
Programista otrzymuje trzy rodzaje wsparcia od systemowego ARKit. Pierwsze to 

dokładne i szybkie pozycjonowanie w przestrzeni i ciągła analiza zmian położenia 

obiektów w kadrze oraz poza nim. Służy do tego odometria wizualno-bezwładnościo-

wa (Visual Inertial Odometry VIO). Wykorzystuje ona analizę obrazu z nierozmytych 

klatek kluczowych oraz analizę danych z żyroskopów i przyśpieszeniomierzy 

wbudowanych w iUrządzenia. Kolejna funkcja ARKit to „zrozumienie” otaczającej 

przestrzeni i warunków oświetlenia. System rozpoznaje powierzchnie, jak podło-

gi, stoły czy ściany i potrafi dokładnie śledzić ich przesunięcia w kadrze, nawet gdy 

nie mają zbyt wielu charakterystycznych punktów. Dodatkowo aplikacja otrzymuje 

aktualizowane na bieżąco warunki oświetlenia w miejscu, gdzie umieszczamy nasze 

obiekty wirtualne. Kolejna zaleta ARKit to pełne wsparcie sprzętowe i optymalizacja 

zarówno rozpoznania sceny, pozycjonowania, jak i za sprawą Metal 2 — rendero-

wania. Niestety wymaga to procesorów A9 i A10. Ważna jest również współpraca 

z obcymi narzędziami tworzenia gier, jak Unity oraz Unreal Engine.



37TEMAT MIESIĄCA

Co osiągniemy?
Moim skromnym zdaniem nową jakość w bardzo wielu rodzajach aplikacji (nie tylko 

gier). Obserwując przykłady możliwości ARKit i iOS 11 pokazywane przez wielu 

deweloperów na filmach, nie sądzę, abym przesadził z optymizmem. Gdy piszę te 

słowa, Apple zaprezentowało wybranym dziennikarzom pierwsze przykłady zapo-

wiadanych aplikacji od przodujących wydawców oraz rozesłało do zarejestrowanych 

deweloperów zaproszenie do przedstawienia swoich osiągnięć z ARKit, a bardziej 

opornym dostarczyło dodatkowe przykłady projektów w Xcode oraz wytyczne doty-

czące zasad prawidłowego wykorzystania AR.

Jak na razie największe wrażenie zrobiła na mnie wirtualna taśma miernicza. 

Dokładność pomiarów nawet jednolitych powierzchni była zadziwiająca. Kolejny 

hit też należy do programów praktycznych. Jest nim „katalog” Ikea, z pomocą którego 

możemy umeblować mieszkanie bez wnoszenia mebli i przekonać się, czy będą one 

pasowały do naszych „czterech ścian”. Z gier urzekł mnie pomysł platformówki „Arise”. 
Musimy ustawiać się wraz z iPhone’em tak, aby rozsunięte w przestrzeni przedmio-

ty układały się w jednej linii pozwalającej na przejście wirtualnemu żołnierzykowi. 

Atak zombie wychodzących z drzwi w ścianie pokoju też zasługuje na pochwałę 

ze względu na jakość realizacji, ale nie jest to już tak błyskotliwy pomysł. Bardzo 

interesująca wydała się mi również gra edukacyjna zachęcająca dzieci do wybierania 

zdrowszych pokarmów.

Co do sukcesu ARKit jestem spokojny, jedynie pozostaje pytanie, czy programiści 

i producenci sprzętu nie zmarnują szansy związanej z zaangażowaniem się Apple 

w rzeczywistość wirtualną. Tak czy siak, czeka nas emocjonujący koniec roku!

https://www.youtube.com/watch?v=qQZIzbuymrw
https://www.youtube.com/watch?v=mK2dJAsCjGI
https://www.youtube.com/watch?v=0adc0oCKKKI
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APPLE TV 4 
— JAKO KONSOLA DO GRY
 JAROMIR KOPP / SEBASTIAN SZWARC
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Gdy dowiedziałem się, że dostanę jako „wylosowany” deweloper od Apple nową 

wersję Apple TV 4, byłem początkowo ogromnie podekscytowany. Pisałem o tym już 

dwa lata temu w listopadowym i ciut mniej entuzjastycznie w grudniowym (2015) Mój 

Mac Magazynie.

Jako że od kilku lat nie byłem już fanem „marnowania” czasu przy telewizorze, 

z przekory wydałem aplikację na ATV 4 do słuchania radia internetowego Radio On 
TV i przez większość czasu używam „przystawki telewizyjnej” od Apple właśnie do 

tego celu nawet bez włączania ekranu. Jednak co jakiś czas, choć również nie jestem 

fanem gier, zdarzało mi się na niej pograć, a to w tenisa, a to w kręgle czy wyścigi 

samochodowe lub proste platformówki. Stoczyłem również kilka „bitew” w social 

mediach, starając się udowodnić, że ATV 4 jest dobrym zamiennikiem konsol do gier, 

zwłaszcza dla dzieci. Obawiam się, że wtedy (przełom 2015-2016) nie odniosłem 

w tych bitwach sukcesu, a moja Apple TV 4, choć bardzo przydatna jako centrum 

sterowania HomeKit, pokrywała się sporymi warstwami kurzu (wraz z jej pilotem).

Sytuacja zmieniła się, gdy na kilka dni tegorocznych wakacji przyjechała do nas 

10-letnia dziewczynka.

Niestety, nie uniknąłem pokusy, 
aby zyskać trochę wolnego czasu, zajmując dziecko rozrywkami cyfrowy-

mi. Po malowaniu obrazków pod okiem Lucyny (prawdziwym pędzlem na 

papierze), spacerach z  psami po lesie, zwiedzaniu, wspólnym gotowaniu,  

http://mojmac.pl/2015/11/09/8-nowe-apple-tv/
http://wydania.mojmacmagazyn.pl/MMM09_122016_podsumowanie.pdf
http://qsap.eu/radiotv/
http://qsap.eu/radiotv/
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na słowa „nudzę się” zareagowałem, podsuwając iPhone, iPada, a na koniec ście-

rając kurz w pilota i ekranu monitora TV. Okazało się, że iPhone i iPad poszły  

w kąt! Atrakcją była Apple TV 4.

Sam ze zdziwieniem zauważyłem sporą ewolucję gier, jakie „nazbierałem” w ATV 

4, bo gdy ona się pokrywała kurzem, programy były aktualizowane automatycz-

nie. Kolejnym zaskoczeniem było stwierdzenie 10-letniej Nikoli, że w kilka z tych 

gier już grała, o ile dobrze zrozumiałem, na konsolach u znajomych. Obsługę pilo-

ta Apple TV 4 (nie mam innych kontrolerów do gier) opanowała błyskawicznie,  

do tego stopnia, że po 5 minutach od pierwszego kontaktu z „TV Boxem” od Apple, 

sama nawigowała po ikonach i wybierała gry. Jak się potem okazało, gdy przyszły 

rachunki z Apple, nawet pozwoliła sobie dokupić kilka nowych.

I tu mała przestroga: gdy do Apple TV ma dostęp „młodzież”, lepiej włączcie pytanie 

o hasło przy zakupach za każdym razem. Na szczęście prawo UE pozwala na zwrot 

zakupionego programu do 14 dni bez podawania przyczyn, z czego też bezpro-

blemowo skorzystałem. Nasuwa się pytanie o możliwe nadużycia z tym związane 

— w końcu dziecko miało trochę dodatkowej rozrywki, a ja nie poniosłem kosztów.
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Wracając do Apple TV 4  
w roli konsoli
Znów nabrałem przekonania, że ATV 4 może być konsolą dla „całej reszty” niedzielnych 

graczy i ich potomstwa, które nie zostało jeszcze zmanierowane wyrafinowanymi 

produkcjami na „duże” konsole. Choć przepaść w cenie samego urządzenia nie jest 

wielka (konsole są zazwyczaj droższe o 50-100%), to ceny gier i aplikacji są znacznie 

niższe i należy pamiętać o tym, że wiele z nich dostajemy w zestawie z odpowiedni-

kiem na iOS bez dodatkowych kosztów (i odwrotnie). Nie należy zapominać również 

o innych aplikacjach dostępnych na ATV, w tym tych typowo „telewizyjnych”.

Teraz gdy czytacie te słowa, prawdopodobnie jest już po wrześniowej konferencji 

Apple i wiemy, jakie cechy będzie miała Apple TV 5. Podejrzewam, że poza znacz-

ną poprawą parametrów obrazu i filmów mocniejszy procesor i ilość pamięci RAM 

(obecnie A8 i 2 GB) pozwoli na tworzenie znacznie bardziej wyrafinowanych gier.

Gry
Przeglądając rankingi popularności gier na tvOS, można zauważyć, że realistyczne 

symulatory (zazwyczaj samochodowe) mieszają się z prostymi platformówkami 

i grami typu „Shoot ’Em Up”, a są też wśród nich perełki o pięknej grafice, również 

3D, które nie ustępują wersjom komputerowym.
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Jako że nie jestem wielkim praktykiem gier, o wytypowanie kilku polecanych pozy-

cji poprosiłem kolegę redakcyjnego Sebastiana Szwarca. Oto jego lista faworytów:

Alto's Adventure
Przygody narciarza, który w nieskończoność zjeżdża po masywach górskich, zara-

biając punkty dzięki wykonywanym akrobacjom i przy okazji... łapie lamy. Kilku 

bohaterów do wyboru, prosta, lecz piękna grafika i nastrojowa muzyka sprawiają, 

że trudno się oderwać.

Shadowmatic
Kolejny piękny tytuł, przeniesiony z iOS na dużym ekranie znacznie bardziej zyskuje. 

Gra polega na przestrzennym manipulowaniu przedmiotami tak, by cień przez nie 

rzucany odpowiadał temu, co widzimy na ściądze. Wbrew pozorom stopień trudno-

ści rośnie dramatycznie szybko, wymagana jest więc cierpliwość i duża wyobraźnia 

przestrzenna.

Sketch Party TV
To gra najlepiej się sprawdzająca na imprezach. W połączeniu z iPadem pozwala 

bawić się w rysowane kalambury. Masa zabawy gwarantowana.

https://itunes.apple.com/pl/app/altos-adventure/id950812012?l=pl&mt=8&ct=mmm&at=10lc9Y
https://itunes.apple.com/pl/app/shadowmatic/id775888026?l=pl&mt=8&ct=mmm&at=10lc9Y
https://itunes.apple.com/pl/app/sketchparty-tv/id500175028?l=pl&mt=8&at=10lc9Y&ct=mmm
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MineCraft
Tak, tak, kultowa gra ma już od 

jakiegoś czasu swoją wersję stand-

-alone na Apple TV (nie należy 

mylić tego tytułu z Pocket Edition). 

Z pilota gra się dużo gorzej, lepiej 

więc zaopatrzyć się w jakiś pad, 

w połączeniu z ceną gry to i tak 

taniej niż PlayStation.

Badland 1 i 2
To kolejna z gier, których port na 

ekran telewizora wygląda znacznie lepiej niż 

na tablecie czy telefonie. Małe latające futrzane 

kulki próbują dotrzeć do celu, omijając wrogie przeszkody — same nie 

dadzą rady, trzeba im pomóc. Gra ma w sobie coś ze słynnych Lemmings, wyróżnia 

się pięknymi tłami i całkiem nietrywialnymi zadaniami do przejścia. O wersji iOS 

pisała też Kamila w Mój Mac Magazynie wrzesień 2015.

Rayman Adventure
Piękna i kolorowa platformówka. Rayman głównie skacze, rzuca pociskami w prze-

ciwników, ale przede wszystkim musi przejść różne światy, przez które droga wiedzie 

krętymi ścieżkami. Wymagana dobra koordynacja ręka-oko, bo bez zręczności się 

nie obędzie.

Na zakończenie warto wspomnieć,
że ponad rok temu Apple zniósł wymóg sterowania każdą z aplikacji również za pomo-

cą oryginalnego pilota, czyli mogą się trafić gry wymagające dokupienia kontrolera. 

Granie za pomocą specjalizowanego kontrolera jest w wielu przypadkach znacznie 

wygodniejsze, ale ceny obecnych joysticków Bluetooth z certyfikatem MFi sięgają 

nawet połowy wartości Apple TV 4

Już teraz niektóre produkcje gier renderujących obraz jak w symulatorach robią 

duże wrażenie i grywalnością mogą zadowolić nie tylko dzieci, a wyobraźcie sobie, 

co da się „wydusić” z nowej Apple TV „5”? Choć rola konsoli do gier nie jest raczej 

podstawowym zadaniem Apple TV, to nie należy o niej zapominać, a w połączeniu 

z innymi aplikacjami, w tym wieloma edukacyjnymi oraz całym ekosystemem Apple, 

może już niebawem stać się zauważalną konkurencją dla obecnych „klasycznych” 

konsol, smart TV i „TV boxów”.

https://itunes.apple.com/pl/app/minecraft-apple-tv-edition/id1164598841?l=pl&mt=8&at=10lc9Y&ct=mmm
https://itunes.apple.com/pl/app/badland-2/id1007120869?l=pl&mt=8&at=10lc9Y&ct=mmm
http://czytammm.com/lSIf/1k3nom28
https://itunes.apple.com/pl/app/rayman-adventures/id1043589663?l=pl&mt=8&at=10lc9Y&ct=mmm
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Nie będziesz narzekał na brak rozrywki na Maku. Mimo iż nie wszystkie nowe tytu-

ły gier pojawiają się na sprzęcie Apple, zaręczam Ci, że ciągle jest w czym wybierać. 

Co dla nas ważne, gry, jakie znajdziesz w poniższych sklepach, często potrafią kosz-

tować po kilka złotych, a nadal mogą być powodem nieprzespanych nocy.

Steam — największy wybór
To najstarszy i największy sklep z grami gotowymi do pobrania z sieci. Mówienie 

o Steamie jedynie jako sklepie z grami jest mocno krzywdzące dla tej platformy. 

Steam gromadzi ponad jedenaście milionów graczy, którzy łączą się w sieci i grają. 

Dostępny jest na wszystkie platformy: Mac, Windows i Linux. Steam swoją popu-

larność rozpoczął od takich gier jak Half-Life i Counter-Strike, gdzie zarządzano 

rozgrywkami sieciowymi. Dziś jest to miejsce z bardzo dużą ilością gier również 

na Maka. Znajdziemy tu największy zbiór cyfrowej rozgrywki, jaki jest dostępny na 

komputery Apple. Posegregowane tematycznie, z krótkim opisem i często z wideo 

prezentującym rozgrywkę, dają nam wszystkie potrzebne informację o tym, czy 

tytuł nas będzie w stanie zainteresować. Nie brakuje tu również akcji promocyjnych, 

które pozwolą nabyć gry w bardzo dobrych cenach.

www.store.steampowered.com

http://store.steampowered.com/macos
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GOG — gry stare, ale jare
Stare gry mają w sobie „to coś”. Chociaż nie posiadają tak spektakularnych efektów 

wizualnych to już fabuła i przyjemność rozgrywki pozwala na doskonałą rozryw-

kę. Good Old Games jest pomysłem firmy CD Projekt, która stworzyła światowy 

hit Wiedźmin. I trzeba przyznać, że również GOG był strzałem w dziesiątkę. Sklep  

ze starymi grami pojawił się nawet na liście najważniejszych witryn magazynu 

Time. GOG wyróżnia sprzedaż gier bez zabezpieczeń DRM i innych uciążliwości. 

Druga rzecz, która czyni tę platformę wyjątkową, to ceny. Wśród ponad dwóch tysię-

cy tytułów możemy kupić prawdziwe perełki po niespełna cztery złote.

www.gog.com

Humble Bundle 
— w zestawie taniej
Wciąż popularne są akcje promocyjne, w których możemy kupić zestawy gier 

lub aplikacji. Stroną, która kompletuje takie akcje, jest Humble Bundle. To tutaj 

autorzy przygotowują zestawienia różnych gier, które dostępne są w określonym 

czasie i wygasają po kilkunastu dniach. Autorzy serwisu poszli jeszcze dalej, chcąc 

obniżyć cenę kupowanych programów. Sami możemy decydować, ile zapłacimy  

https://www.gog.com
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za oferowane paczki z grami. Bardziej hojni nabywcy obok kupionych gier otrzymają 

dodatkowe prezenty i dodatkowe gry. W ramach organizowanych akcji sprzedawa-

ne są gry na różne platformy, a także albumy muzyczne i książki.

www.humblebundle.com

Mac App Store  
— bezpośrednio w systemie
Sklep z aplikacjami mamy wbudowany w system operacyjny. Wystarczy klik-

nąć w lewy górny róg, wskazując ikonę jabłka, a następnie wybierając z menu App 

Store. Obok programów znajdziemy tu również gry. Są tu najnowsze produkcje, 

jakie trafiają na platformę Apple. Taki tytuł jak Civilization VI pojawił się w pierw-

szej kolejności w zasobach sklepu Apple. Mamy tu również dostęp do gier twórców 

niezależnych. Za wygodę dostępu do sklepu i brak wymogu instalacji dodatko-

wych aplikacji zapłacimy wyższą ceną niż oferują wcześniej wspomniane platformy 

dystrybucyjne. 

ZDJĘCIE:
str. 44 © sezer66, 
fotolia.com

https://www.humblebundle.com
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Pamiętacie swoje pierwsze doświadczenia z komputerem? Myślę, że dla większo-

ści Czytelników było to spotkanie o charakterze rozrywkowym. Jeśli mnie RAM 

nie zawodzi, to pierwszy kontakt, taki dłuższy, namacalny, miałem w szóstej klasie 

szkoły podstawowej (wtedy obowiązywał 8-letni cykl/tryb nauczania). To była mniej 

więcej końcówka paleozoiku. Młoda, nowa nauczycielka fizyki (pozdrawiam tu panią 

Jolantę Arciszewską) przytargała do szkoły swój prywatny sprzęt — Commodore 64!  

Że też nie bała się, że połamiemy joystick i wyeksploatujemy klawiaturę… Poznaliśmy 

wtedy kilka tytułów (wgrywanych z magnetofonu kasetowego, ma się rozumieć), 

ale najbardziej zapadła mi w pamięć gra pt. Boulder Dash. To był ten moment, kiedy 

złapałem informatycznego bakcyla. Niestety wówczas mikrokomputer domowy 

(określenie „komputer osobisty” nie było wtedy jeszcze w powszechnym użyciu) 

kosztował naprawdę krocie. Pomijam fakt, że w Polsce obowiązywało embargo 

COCOM i zdobycie tak zaawansowanej (sic!) elektroniki bez znajomości graniczyło 

z cudem. Nieco później sytuacja się poprawiła (zwłaszcza dla mikrokomputerów 

8-bitowych, jakkolwiek patrzeć, kończących „na Zachodzie” swój żywot), kolega 

z klasy nabył na giełdzie komputerowej Atari 65XE. Podłączone do starego, czarno-

-białego telewizora zapewniało nam rozrywkę w długie zimowe wieczory. To na tym 

sprzęcie pisaliśmy pierwsze, krótkie gry w Atari Basicu, projektowaliśmy elementy 

graficzne w trybie tekstowym z wykorzystaniem matrycy 8x8 pikseli (dzięki czemu 

nauczyłem się m.in. systemu dwójkowego)… Na pierwszy własny komputer, którym 

była Amiga 500, musiałem zaczekać. I zarobić.

Dziś gram rzadko, nie tylko z uwagi na brak czasu. Przede wszystkim dlatego, że 

wiele tytułów jest przekombinowanych i do obsługi wymaga dziesiątek klawi-

szy. Spamiętać taką ilość problem miałby nawet Goro. Ale najważniejszy problem 

to grywalność. Obecnie gry są przepięknie zrealizowane, szata graficzna, oprawa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Commodore_64
http://www.firststarsoftware.com/boulderdash.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/CoCom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_8-bitowych_Atari#Seria_XE
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amiga_500
https://en.wikipedia.org/wiki/Goro_(Mortal_Kombat)
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dźwiękowa i realizm są na najwyższym poziomie. Czy jednak zabawa sprawia taką 

samą radość, przyjemność i satysfakcję? Fakt, jestem innym odbiorcą niż przed-

stawiciele młodszych pokoleń. Stare gry kontra nowe gry to troszkę jakby zestawić 

książkę z filmem. W pierwszym przypadku otrzymujemy pomysł i zarys, a resz-

tę wizualizujemy, korzystając z własnej wyobraźni. W drugim — uczestniczymy 

w efektownym spektaklu.

Gdy myślimy o grach, przed oczami mamy głownie pecety z Windowsem, konsole 

(Sony Playstation lub X-Box) oraz urządzenia z systemem iOS. W przeszłości prak-

tycznie na każdy komputer i konsole pojawiały się rozrywkowe tytuły, ale tylko 

nieliczne platformy zyskały znaczącą popularność i gry, które zasługują na miano 

„evergreenów”. Określenie „retro” też wymaga doprecyzowania. Dla każdego będzie 

oznaczać co innego. Dla mnie gra retro to pozycja, która ukazała się na urządzenia 

8-, 16- i 32-bitowe przed 2000 rokiem. To oczywiste uproszczenie, ale skok w nowe 

tysiąclecie wydaje się symbolicznym końcem pewnej ery.

W jaki sposób poznać smak dawnych gier? Możliwości jest naprawdę sporo.

Gry w przeglądarce WWW
Dzięki serwisom takim jak Internet Archive, ClassicReload, Retro Games Online, QAOP, Emulator.

online i wielu podobnym, możemy w oknie przeglądarki Safari zagrać w gry, które 

https://www.playstation.com/pl-pl/explore/ps4/
http://www.xbox.com/pl-PL
https://archive.org/details/software
https://classicreload.com
http://www.playretrogames.com
http://torinak.com/qaop/games
http://emulator.online
http://emulator.online
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ukazały się na pecety z systemem MS-DOS lub na ośmiobitowce jak ZX Spectrum czy 

Atari 2600, albo konsole takie jak Nintendo. Niektóre witryny wymagają instalacji 

wtyczki Adobe Flash, inne korzystają z emulatorów w wersji JavaScript. To najprost-

szy, najszybszy, najtańszy, ale i posiadający — według mnie — najwięcej wad sposób 

zapoznania się z historią gier komputerowych.

Sklepy z grami
Sporo starych gier znajdziemy na popularnej platformie GOG (Good Old Games). By umoż-

liwić uruchomienie tytułów tworzonych dla MS-DOS na współczesnych systemach, 

zwykle wykorzystywany jest prekonfigurowany emulator DOSBox, który uruchamia 

się przed właściwą grą. Oczywistą zaletą jest to, że w ten sposób zadziałają na Macu 

tytuły, które były dostępne tylko na PC. Warto jednak dodać, że poza kilkoma wyjąt-

kami znakomita większość gier wydanych na pecety posiada zdecydowanie gorszą 

oprawę audiowizualną niż te same tytuły w wersji na Amigę lub Macintosha.

Z uwagi na ogromną popularność w przeszłości czy brak pomysłów na nowe „prze-

boje” na wirtualne półki sklepowe trafił niejeden tytuł w wersji „Remastered”, 

z odświeżoną grafiką, dźwiękiem lepszej jakości, poprawionym (lub dostosowanym 

http://gog.com
https://www.dosbox.com


52TEMAT MIESIĄCA 52TEMAT MIESIĄCA

to interfejsu dotykowego) sterowaniem. Dużo takich hitów znajdziemy w App Store. 

Moim zdaniem nie w każdym przypadku kuracja odmładzająca zdaje egzamin. 

Często deweloperzy najzwyczajniej odgrzewają kotleta, wkładając w to minimum 

wysiłku, i liczą na to, że zarobią, wykorzystując nasz sentyment i reaktywując wspo-

mnienia z dzieciństwa.

Emulatory
Oprogramowanie umożliwiające „udawanie” starych komputerów i konsol, za pomo-

cą którego odbędziemy wraz z naszymi Macami podróż do przeszłości, to najbardziej 

wymagająca, zaawansowana, ale i uniwersalna opcja. Poznamy w ten sposób nie 

tylko gry, często również wyjątkowe programy lub systemy operacyjne. Poniżej lista 

najpopularniejszych retroplatform:

AMIGA
Poza recenzowanym w poprzednim, wakacyjnym numerze MMM oprogramowa-

niem AmiKit X najlepszym emulatorem Amigi jest FS-UAE. Po uruchomieniu programu 

głównego ujrzymy interfejs konfiguracyjny (tzw. launcher) wraz z listą gier, które 

w wygodny sposób możemy pobrać bezpośrednio w aplikacji. Znajdziemy tutaj 

wszelkie ustawienia niezbędne do uruchomienia zabawy przy zachowaniu maksy-

malnej zgodności. Emulacja jest tak dopracowana, że usłyszymy nawet stukanie 

pustej stacji dyskietek oraz dźwięk towarzyszący wczytywaniu danych!

https://itunes.apple.com/pl/genre/ios-games/id6014?mt=8
https://www.amikit.amiga.sk
https://fs-uae.net
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COMMODORE 64
Mimo że istnieje kilka emulatorów tego kultowego mikrokomputera, to zdecydo-

wanym faworytem jest VirtualC64 . Program rozwijany jest ponad dekadę i wspiera 

nawet technologię Metal w nowych Maczkach! Emulator obsługuje zarówno wirtu-

alny magnetofon, jak i stację dyskietek. Program posiada naprawdę dużo opcji, 

pozwala m.in. obserwować, jakie instrukcje wykonywane są w pamięci i automa-

tycznie zapisywać zrzuty ekranowe w kilkusekundowych odstępach.

ZX SPECTRUM
Tutaj w zasadzie liczą się dwa emulatory: Fuse (Free Unix Spectrum Emulator) for 

macOS i najlepszy w swojej klasie — RVM (Retro Virtual Machine). Ten ostatni to praw-

dziwy pokaz kunsztu programisty, od wierności emulacji (np. implementacja tzw. 

„Snow effect”) poczynając, poprzez wsparcie dla gamepadów, na możliwościach 

odwzorowania wyglądu obrazu na starych odbiornikach CRT kończąc (rozmycie, 

http://www.dirkwhoffmann.de/virtualc64/index.html
https://developer.apple.com/documentation/metal
https://fuse-for-macosx.sourceforge.io
http://www.retrovirtualmachine.org/en/
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cienie itp.). To najbardziej kompletny emulator zdolny zwirtualizować znakomitą 

większość modeli tego komputera. Trzeba przyznać, że również design RVM jest po 

prostu rewelacyjny.

ATARI
Sprawa jest skomplikowana. Na rynku były dostępne „małe Atari”, jak modele: 

800XL czy 130XE, ale również 16/32-bitowe maszyny — modele: ST/STE, TT  i Falcon. 

Większość 8-bitowychAtari zemulujemy, instalując Atari800MacX, natomiast „duże 

Atari” udamy, korzystając z oprogramowania Hatari. Muszę przyznać, że o ile udało 

mi się skonfigurować i nawet uruchomić na nich gry, to w obu programach wystąpił 

problem z dźwiękiem. Upartym sugeruję rozważyć opcję uruchomienia pecetowego 

emulatora Atari ST — Steem Engine lub 8-bitowych Atari — Altirra pod… CodeWeavers  
Crossover Mac.

PC (MS-DOS)
Wspomniany wyżej DOSBox doczekał się wygodnego „opakowania”. Na system OS X 

od wersji 10.6 pobierzemy Boxer. Boxer to typowo „makowy”, piękny i intuicyjny 

interfejs, powodujący, że emulacja starych pecetowych gier jest nie tylko bezproble-

mowa, ale po prostu wygodna. Wyjątkowo łatwa instalacja (importowanie) nowych 

gier, tryb wiersza poleceń, możliwość wyboru szybkości emulacji, to niektóre z zalet 

tej aplikacji. Warto dodać, że podobnie jak w przypadku emulatorów ZX Spectrum 

tak i tu nie ma potrzeby zdobywania oprogramowania systemowego. Jeśli oczywi-

ście korzystacie z Boot Camp czy wirtualizacji Windowsa (VirtualBox, Parallels Desktop  
lub VMware Fusion), Boxer będzie zbyteczny.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_8-bitowych_Atari
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atari_ST
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atari_TT
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atari_Falcon
http://www.atarimac.com
https://hatari.tuxfamily.org
http://steem.atari.st/index.htm
http://www.virtualdub.org/altirra.html
https://www.codeweavers.com/products/crossover-mac
https://www.codeweavers.com/products/crossover-mac
http://boxerapp.com
https://support.apple.com/pl-pl/boot-camp
https://www.virtualbox.org
http://
https://www.vmware.com/pl/products/fusion.html
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Multiemulatory
Powyższe zestawienie nie zawiera wielu egzotycznych komputerów ani starych 

konsol. Dociekliwym polecam portfolio Richarda Bannistera . Pozostałych Czytelników 

zachęcam do zainstalowania ciekawego rozwiązania: OpenEmu — Multiple Video Game 
System. Szukając bardziej dokładnie, trafimy jeszcze na MAME — Multi Arcade 

Machine Emulator / MESS — Multi Emulator Super System. Niestety rozwój tych 

ostatnich w wersji OS X / macOS jest zdecydowanie opóźniony i nie tak dynamicz-

ny jak w przypadku wersji dla Windows, dlatego nie będę się nad nimi rozwodzić. 

OpenEmu potrafi zemulować i uruchomić gry dostępne na prawie trzydzieści różnych 

konsol, takich jak Atari 2600, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive a nawet Sony 
PlayStation!

Wirtualna maszyna SCUMM
Projekt ScummVM umożliwia uruchamianie niektórych gier przygodowych, tzw. 

point-and-click (wskaż i kliknij), które są oparte na skryptowym języku programo-

wania pod nazwą „Script Creation Utility for Maniac Mansion” (SCUMM). Dzięki 

temu rozwiązaniu bez problemu uruchomimy na Macu i wielu innych platformach 

http://www.bannister.org/software/index.htm
http://openemu.org
http://openemu.org
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atari_2600
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sega_Mega_Drive
https://pl.wikipedia.org/wiki/PlayStation
https://pl.wikipedia.org/wiki/PlayStation
https://www.scummvm.org
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takie tytuły, jak: The Secret of Monkey Island, Gobliiins, Day of the Tentacles czy Full 

Throttle. ScummVM wraz z udanymi produkcjami zapewni nie tylko wielogodzinną 

rozrywkę, ale i sporą dawkę wyjątkowego humoru, a spędzonego czasu na pewno 

szybko nie da się zapomnieć.

Gdy już ściągniemy i zainstalujemy emulator, w wielu przypadkach należy jeszcze 

zaopatrzyć się w oryginalne oprogramowanie systemowe (Kickstart, TOS, firmware, 

ROMy itd.). Jeśli chodzi o Amigę, to odpowiednie pliki (które objęte są majątkowymi 

prawami autorskimi) zdobędziemy legalne, nabywając komercyjny pakiet opro-

gramowania, np. Amiga Forever. Z kupnem systemów innych mikrokomputerów jest 

gorzej. Nie wskażę konkretnych źródeł, ale Internet jest pełen miejsc, w których bez 

problemu znajdziemy ten niezbędny software za darmo.

Kolejna sprawa to… gry. Mimo że nie są już przecież rozwijane, nie istnieją już nawet 

firmy, które je stworzyły, to wiele wydawnictw chroni prawo. Na szczęście tysiące 

tytułów zostało osieroconych i/lub uzyskały status tzw. abandonware. Poniżej lista 

wybranych miejsc z obrazami gier na różne platformy:

https://www.amigaforever.com
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 > MyAbandonware,

 > Abandonware DOS,

 > Abandonia,

 > Games Nostalgia,

 > The Retro Spirit,

 > LoveRoms,

 > Emuparadise.

Osoby hostujące zasoby twierdzą, że na żądania podmiotów roszczących sobie 

prawa do udostępnianego oprogramowania reagują natychmiastowo i niezwłocznie 

usuwają wskazane pliki. Myślę więc, że możemy ewentualne wątpliwości i rozterki 

scedować na właścicieli wyżej wymienionych witryn.

Celowo i z premedytacją pominąłem w artykule kwestię emulacji klasycznego system 

MacOS zarówno w wersji na komputery z procesorami Morotola 68k, jak i PowerPC. 

Uważam, że temat jest na tyle obszerny, a przy tym dotyczy przecież naszej ukocha-

nej platformy, że grzechem byłoby potraktować go zdawkowo i po macoszemu. 

Dlatego obiecuję wrócić do tego w jednym z kolejnych wydań Mój Mac Magazynu.

Retro granie ma swój niezaprzeczalny urok. Myślę, że by w pełni zrozumieć dzisiej-

szą branżę gier komputerowych, warto poznać jej początki. Może się okazać, że 

poruszające się w klatkującej animacji na ekranie komputera piksele, wzbogacone 

naszą wyobraźnią, mają większą moc i siłę przyciągania niż najbardziej realistycz-

nie odtworzone otoczenie i przeciwnicy w dopiero co wydanej grze.

ZDJĘCIA:
str. 48 © Rawf8, 
fotolia.com

http://www.myabandonware.com
http://www.abandonwaredos.com
http://www.abandonia.com/pl/game/all
http://gamesnostalgia.com/en/
https://dosspirit.net
https://www.loveroms.com
https://www.emuparadise.me
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GRY PLANSZOWE  
CZY CYFROWE
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Ta chwila, gdy otwierałem pudełko gry planszowej, zawsze pozostawała na długo 

w mojej pamięci. Zapach świeżego druku. Kolorowa plansza z niesamowitym światem 

fantasy. Karty bohaterów, którzy skrywali w sobie wspaniałe historie i te niesamo-

wite rysunki przenoszące mnie w świat Magii i Miecza. Ciągle mam je w pamięci 

i poniekąd tęsknię do tych chwil, gdy nad planszą pochylaliśmy się z przyjaciółmi, 

aby stworzyć najsilniejszych wojowników Śródziemia. Nie było lepszej rozrywki niż 

ta. Jednak czas biegnie i wydawać się może, że taka formy rozrywki to przeszłość. 

Sam coraz częściej sięgam po iPada, aby zagrać w… gry planszowe, które zostały prze-

niesione na iOS. Jeśli zatem ja przenoszę się z planszy na iPada, to pewnie robi tak 

cały świat. Byłem przekonany o tym aż do spotkania z Magdaleną Jedlińską z firmy 

Rebel, kiedy to wysunąłem moje śmiałe teorie o upadku gier planszowych. Okazuje 

się, że popularność tej formy rozrywki nieustannie rośnie. Coraz więcej gier jest 

przenoszonych z papierowych kart na ekran iPada. Pozwoliłem sobie zatem rzucić 

rękawicę pani Magdzie, która zna sekrety największego w Polsce wydawnictwo gier 

planszowych. Czy zatem gry planszowe są lepsze od cyfrowych?

Rośnie rynek  
gier cyfrowo-planszowych
Przemysław Marczyński: Mam nieodparte wrażenie, że coraz więcej gier planszowych 

trafia na iPada. Takie kultowe pozycje jak „Carcassonne” czy „Small World” są 

dostępne na tablecie Apple. Znajdzie się również sporo tytułów autorstwa Reinera 

Knizi. Mamy w czym wybierać, a oferta nieustannie rośnie.
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Magdalena Jedlińska: Rzeczywiście, coraz więcej tytułów, które do tej pory były grami 

wyłącznie planszowymi, trafia również na nośniki cyfrowe. Oczywiście z czasem 

będzie ich coraz więcej. Co ciekawe jednak, po wyemitowaniu wersji gry „Ticket to 

Ride” na telefon wydawnictwo Days of Wonder odnotowało wzrost zainteresowania 

tym tytułem w wersji tradycyjnej, pudełkowej! Skłoniło ich to do pracy nad kolejny-

mi aplikacjami.

Gram, kiedy chcę
P.M.: Dla mnie ogromną zaletą cyfrowej rozgrywki jest łatwość, z jaką mogę „skrzyk-

nąć” kilka osób i zagrać w ulubioną grę. Podłączenie do sieci nie wymaga ode mnie 

wyjścia z domu i wygospodarowania kilku godzin na rozgrywkę. W każdej chwili 

mogę rozpocząć partię i wykonać ruch. Zawsze znajdę na to czas.

M.J.: Oczywiście grupowe rozgrywki komputerowe są łatwiejsze do zorganizowa-

nia, gdy każdy z nas może zostać w zaciszu własnego domu albo gdy gramy w grę 

typu „massive multiplayer online”. I jest to super sprawa. Natomiast siłą gier towa-

rzyskich jest bezpośrednia interakcja z innymi ludźmi. Emocje i doświadczenia, 

jakie towarzyszą wspólnej zabawie twarzą w twarz, są nie do przecenienia! Poza 

tym w niektóre typy gier (np. związane z blefem jak „Szeryf z Nottingham”) może-

my grać tylko, gdy przeciwnik siedzi obok nas. Na opisaną sytuację można spojrzeć 

także z drugiej strony: gdy spotykamy się ze znajomymi np. na imprezie i mamy 

ochotę w coś zagrać, trudno jest spontanicznie siąść do komputerów czy telefonów. 

Planszówkę po prostu ściągamy z półki lub wyciągamy z plecaka i już.
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Przygotowanie do gry
P.M.: Koniec z rozkładaniem mapy i kart. Nigdy tego nie lubiłem robić. Może to 

nie świadczy o mnie najlepiej, ale zwyczajnie jestem niecierpliwy. Sam proces 

rozdzielania żetonów, tasowania i układania kart zawsze szczerze mnie irytował. 

Przy bardziej skomplikowanej grze mogło to zająć nawet kilkanaście minut cenne-

go czasu, który mógłbym już poświęcić na rozgrywkę.

M.J.: Tak naprawdę wszystko zależy od gry, zarówno w świecie planszowym, jak 

i cyfrowym. Są gry towarzyskie niewymagające długich przygotowań jak „Dobble”, 

„Splendor” czy „Dixit”, których rozłożenie trwa dosłownie moment. Natomiast wśród 

gier elektronicznych znajdziemy takie, jak chociażby „Skyrim”, gdzie samo przygo-

towanie postaci niejednemu zajęło ponad godzinę. I, szczerze mówiąc, niektórzy  

to po prostu lubią — i tworzyć postać przez 3 godziny, zaczynając od nowa co chwilę, 

i rozkładać elementy na stole, przygotowując się do rozgrywki.

Łatwiejsza rozgrywka
P.M.:„Carcassonne” nie ma najprostszego systemu zliczania punktów. Wartość 

pionka zależy od kilku czynników, które można odczytać z planszy. W innych 

grach często bywa jeszcze gorzej. Łatwo o pomyłkę. To, ile punktów zdobyliśmy, 

jest efektem działania wielu zasad rozgrywki. iPad zrobi to za nas automatycznie. 

I co ważne… bezbłędnie.
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M.J.: To prawda, na razie nie wymyślono systemu automatycznego zliczania punk-

tów dla gier planszowych, ale wcale nie uważamy tego za wadę. Jest to wręcz zaleta 

gier planszowych — stawiają różnorodne wymagania umysłowe, jednocześnie 

oferując doskonałą zabawę. I nie chodzi tutaj tylko o skomplikowane liczenie punk-

tów na koniec gry (świetnym przykładem jest „7 Cudów Świata” czy „Elizjum”, gdzie 

bez tabelki ani rusz), ale też o podejmowanie złożonych decyzji i ocenianie stopnia 

korzyści poszczególnych ruchów. Satysfakcja z wygrania takiej gry jest ogromna.

Jest taniej
P.M.: To jeden z ważniejszych argumentów, który skłania mnie w ostatnim czasie 

do wyboru cyfrowych gier planszowych. Ceny gier na iPada są kilkukrotnie niższe 

niż to, co możemy znaleźć w wersjach pudełkowych.

M.J.: Ceny gier planszowych są zróżnicowane i wahają się od trzydziestu do kilku-

set złotych. Jasne, nie jest to mało i nie ma co ukrywać — gry to dobro luksusowe, 

podobnie jak wyjścia do kina, płyty z muzyką i wiele innych rozrywek. Ponadto 

pamiętajmy, że gdy chcemy pobawić się razem ze znajomymi, potrzebujemy jednego 

egzemplarza gry planszowej, który wystarcza nam na lata. W przypadku aplikacji 

mobilnych każdy z graczy musi ponieść jej koszt albo będziemy skazani na niewy-

godne i niepraktyczne przekazywanie sobie telefonu w trakcie rozgrywki.
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Gra zawsze jak nowa
P.M.: Ostatni, ale dość ważny argument w naszej rozmowie. Patrząc na moje pudeł-

ko od „Carcassonne”, mam wrażenie, że nadgryzł je ząb czasu i pamięta chwile 

potyczek o tę wspaniałą twierdzę we Francji. Na iPadzie karty ciągle mam nowe 

i mogę być spokojny, że zawsze tak będzie.

M.J.: Oczywiście, gry planszowe zużywają się, podobnie jak wszystko, co fizyczne  

— ubrania, płyty CD czy chociażby smartfony. Można to zużycie minimalizować, np. 

stosując koszulki na karty. Prawda jest jednak taka, że decydując się na grę elektronicz-

ną lub planszową, dokonujemy jakiegoś wyboru i akceptujemy jego konsekwencje. 

W przypadku gdy sięgamy po grę planszową, w zamian za podatność na zużycie 

nierzadko otrzymujemy możliwość obcowania z pięknie wykonanymi elementa-

mi: figurkami, znacznikami, monetami itp. Często od planszówkowych wyjadaczy 

można usłyszeć, że nie grają online w elektroniczne wersje swoich gier, gdyż „to 

nie to samo”. Ale są też tacy, którzy nie mogąc znaleźć graczy do planszy na dany 

wieczór, decydują się na pogranie w wersję elektroniczną.
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BACK TO SCHOOL. 
GRY I APLIKACJE 
EDUKACYJNE DLA IPADA
ŁUKASZ BANASZAK

http://twitter.com/lukaszbanaszak6
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Wielkimi krokami zbliżamy się do Back to School. Uczniowie i studenci wracają 

w szkolne mury. Czeka ich rok wytężonej nauki przeplatającej się z nowymi doświad-

czeniami. Szkoły i nauczyciele prześcigają się w sięganiu po nowe metody uczenia 

się bądź trwają w swoim skostniałym, analogowym światku. Do klas szkolnych 

zakradają się interaktywne tablice, e-dzienniki, platformy edukacyjne.

Za czasów mojej „odsiadki”
w czterech ścianach edukacji formalnej tego nie było. Nie ukrywam, że miałem złe 

doświadczenia ze szkołą. Długo myślałem, że problem był po mojej stronie. Pierwszy 

komputer mac zakupiony za własne, długo odkładane zaskórniaki w 2001 roku 

i kolejne lata przygody z ekosystemem Apple upewniły mnie co do jednego: to nie 

ja byłem nieprzygotowany do szkoły, ale szkoła na mnie i podobnych mnie adeptów 

wchłaniających nowe technologie.

Z nieukrywaną zazdrością spoglądam na współczesnych młodych ludzi wkraczają-

cych w świat e-nauki. Wszystko to, co było tępione jeszcze 16 lat temu, dzisiaj stało 

się pożądanymi umiejętnościami, wręcz wymaganymi przez całą branżę, nie tylko 

technologiczną.

Jak Apple wspiera  
dostępność w edukacji?
Misją Apple jest uczynienie technologii dostępnej dla każdego, w miarę możliwości 

i potrzeb uczniów. Ekosystem Apple udostępnia innowacyjne funkcji dostępności dla 

nauczycieli, uczniów i rodziców. Dostęp nadzorowany gwarantuje bezpieczeństwo 

i pomaga uczniom skupić się na wykonaniu powierzonych im zadań. Dyktowanie 

przekształci mowę na tekst, liczby i znaki. Funkcji Voice Over nie muszę przedsta-

wiać. Z jej pomocą osoba niewidoma i słabowidząca otworzy dokument i wybierze 

odpowiedni przycisk w menu iOS i macOS.

Czy dzieci mogą  
uczyć się na iPadzie?
Tematem wrześniowego Mój Mac Magazynu są gry, zatem i cała otoczka gamingu, 

do tej pory będącego domeną stuningowanych do granic możliwości komputerów 

PC z okienkami na pokładzie. Na tegorocznym WWDC Apple zaprezentowało absur-

dalnie genialny potencjał AR (rozszerzonej rzeczywistości) dla iPadów Pro.

Specjalnie dla iPada programiści piszą tysiące aplikacji, opracowanych z myślą 

o różnych formach aktywności i potrzebach edukacyjnych. Oferta edukacyjna App 

Store zawiera ponad milion aplikacji! Stworzonych dla kultowego iUrządzenia, wspie-

rających Apple Pencil i Smart Keybaord.
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Jak doskonale wiecie z relacji redakcyjnego unboxingu MacBooka Pro „Escape” 2017 

(artykuł na blogu), tymczasowo jestem bez iPada. Dzięki uprzejmości Salonu Cortland 

Wrocław, w którym na co dzień pracuję, mogłem dla Was testować gry i aplikacje 

edukacyjne na iPadzie Pro 9,7.

Starannie wyselekcjonowałem aplikacje edukacyjne pod kątem realnej przydatno-

ści w klasie i domu. Aplikacje, przy których wasze pociechy nie zmarnują czasu. 

Produktywnie ucząc się przez zabawę. Muszę się wam pochwalić, że sam się czegoś 

nauczyłem ;)

Star Walk 2
Z czym wam się kojarzy nauka astronomii? W szkole podstawowej i liceum żmudnie 

uczono nas liczb, odległości i suchych danych. Nawet sam Mikołaj Kopernik straciłby 

chęć do zgłębiania tajników ciał niebieskich, zamykając się w przestrzeni czterech 

ścian klasy. Z pomocą przychodzi genialna aplikacja Star Walk 2. Wykorzystując 

aparat iPada, aktywnie, pod gwieździstym niebem wspólnie z naszymi bliskimi 

poznamy mapy nieba. Gestami z iOS (uszczypnięcie, machnięcie) przejdziemy do 

kolejnych slajdów. Gestami Multi-Touch w 3D obrócimy piękne pierścienie Saturna. 

Przybliżymy i oddalimy Jowisza. Aplikacja błyskawicznie rozpoznaje obiekty na 

niebie, dostarczając przy tym sporą dawkę wiedzy z fizyki, chemii, astronomii 

i biologii.

https://mojmac.pl/2017/07/02/operacja-dobra-przesiadka-czyli-zegnaj-ipad-only-witaj-macbook-pro-escape/
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NASA
Tak! NASA wydała własną aplikację dla sektora edukacji. W NASA App zobaczymy 

filmy z misji, zdjęcia teleskopów. Dotrzemy do wszystkich nowości z astronautyki 

i fizyki. Na podstawie usług lokalizacji zobaczymy Dolny Śląsk i Polskę z kosmosu. 

Nie mogło oczywiście zabraknąć social media. Z poziomu aplikacji przeskoczymy 

do oficjalnego profilu NASA na Twitterze.

Euclidea
Ile kosztują korepetycje z matematyki? To pytanie zadają sobie miliony rodzi-

ców na świecie, pomagając wieczorami odrabiać zadania domowe z matematyki. 

Przeszedłem ten etap na własnej skórze i wiem jedno: najlepszy korepetytor nie 

zastąpi doświadczenia zdobytego metodą prób i błędów. Z supportem przychodzi 

Euclidea. Nauczymy się podstaw geometrii. Przekształcimy skomplikowane figu-

ry, wyznaczymy kąty i punkty stałe figur euklidesowych. Przyjazny i bezpieczny 

interfejs aplikacji pomoże nawet najbardziej nieprzekonanym do królowej nauki: 

matematyki. Rozwiązania z gatunku self study wdrożą młodych ludzi do poznawa-

nia nauki z iPadem w ręce.
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Essential Skeleton 4
Nauka anatomii to podstawa, którą powinien opanować każdy adept nauk medycz-

nych, nie tylko kierunków lekarskich, lecz przecież także pielęgniarstwa czy 

ratownictwa medycznego. Zajmuje najwięcej czasu. Wiedzie prym w pierwszym 

latach studiów, nawet interdyscyplinarnych. W czasach „analogowych” studenci 

kupowali ciężkie i drogie podręczniki, z trudem mieszczące się w studenckiej torbie. 

Na szczęście te czasy i metody odeszły do lamusa. Przeszukując potężne zasoby 

sklepu AppStore, natknąłem się na prawdziwą perełkę. To Essential Skeleton 4, 

aplikacja zaliczająca się do kategorii must have dla każdej nowoczesnej przychod-

ni i gabinetu lekarskiego. Za pomocą Multi-touch poznamy wnętrze człowieka. 

Skatalogowane i opisane z uwzględnieniem kosteczek kręgosłupa. Dodatkowe, 

płatne moduły zawierają układ krwionośny i narządy wewnętrzne.

Aplikacja znakomicie spisywała się na wypożyczonym z pracy iPadzie Pro 9.7 z rysi-

kiem Apple Pencil. Odręczne notatki i oznaczanie to kapitalna sprawa! Powiększanie, 

przybliżanie obiektów.
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Swift Playgrounds
Czasy nieprzystępnych makowych nerdów, programujących w podziemiu, to już 

prehistoria. Istnieje wiele języków programowania, bardziej i mniej bliskich Apple 

userom. Sam Tim Cook w czerwcu 2016 roku na jednej z konferencji Apple podkreślił 

wsparcie dla początkujących programistów. Godnym podkreślenia jest pokazanie 

przez Apple, że nie istnieje granica wieku: społeczność twórców sklepu AppStore 

tworzą ramię w ramię nastolatkowie i nestorzy rodów. Technologia zaciera granice 

pomiędzy niepełnosprawnością, wyznaniem, kolorem skóry i wiekiem.

Nauka kodowania szturmem wkradła się w codzienność, niedługo będzie obowią-

zywać jako podstawa programowa w polskich szkołach. Najlepszą aplikacją od 

Apple do nauki kodowania dla tych uczniów i wbrew pozorom dorosłych jest Swift 

Playgrounds. Intuicyjny, bezpieczny interfejs rozwieje wszelkie wątpliwości. Naukę 

Swifta podzielono na moduły. Przechodząc kolejne zadania, zdobędziemy nowe, 

cenne umiejętności. Z ogromną przyjemnością napiszemy własną sekwencję kodu 

dla legendarnego już R2-D2 z „Gwiezdnych Wojen”, personalizując jego działanie 

według naszych preferencji. To samo dotyczy dronów.

Nauka to podejmowanie wyzwań, przekraczanie granic bezpiecznej strefy komfortu 

ku czemuś nowemu. Apple w zakładce Challanges dodało uzupełniające ćwiczenia, 

oznaczając poziom trudności.

Po zakończeniu testów zakupiłem nowego iPada Pro 10,5. Możecie spodziewać się 

rzetelnej recenzji w październikowym wydaniu MMM :) 

ZDJĘCIA:
str. 64 © opolja, 
fotolia.com
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„80 DAYS”

MACIEJ WINIARSKI
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„80 Days” to produkcja  
brytyjskiego studia inkle 
inspirowana słynną powieścią francuskiego pisarza J. Verne’a o tym samym tytule. 

Wcielamy się w niej w towarzysza Phileasa Fogga, Passepartout. Naszym celem w grze 

jest (niekoniecznie) jak najszybsze odbycie podróży dookoła świata. Najważniejszą 

zmianą, oprócz dania graczowi swobody wyboru kierunków podróży, względem 

pierwowzoru jest wzbogacenie XIX-wiecznego świata o elementy steampunkowe. 

W skrócie chodzi o to, że oprócz parowych statków czy pociągów mamy do dyspo-

zycji także parowe samoloty, samochody czy nawet egzoszkielety. 

Rozgrywkę można podzielić na dwie, równie ważne dla powodzenia naszej misji 

części. Większą i bardziej interesującą z nich są narracja i rozmowy, które prowadzi-

my z napotykanymi postaciami. Są one o tyle interesujące, że możemy w ich trakcie 

podejmować decyzje i wybory, które faktycznie mogą mieć bardzo duże znaczenie 

dla losów naszej dalszej podróży. 

Ta rzeczywista, a nie udawana interaktywność znacząco zwiększa imersję i przyjem-

ność płynącą z gry i jest jej zdecydowanie największym wyróżnikiem. Dodatkowo 

każde następne przejście jest urozmaicane kolejnymi linijkami tekstu. A tych w grze 

ogółem jest według twórców ok. 750 tysięcy, z czego w czasie jednego okrążenia 

Ziemi widzimy mniej niż 5% tego, co przygotowali dla nas twórcy. Gra niestety nie 
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posiada polskiej wersji językowej, co może być pewnym problemem dla osób niepo-

sługujących się mową Szekspira. Język gry jest bowiem zdecydowanie literacki, 

występuje w nim trochę słów rzadszych, które nawet osoby dobrze znające angielski 

mogą skłonić do skorzystania ze słownika. Jest też sporo easter eggów (niespodzia-

nek), także tych związanych z innymi dziełami Verne’a. 

Na drugą część  
rozgrywki składa się ekonomia
 W przeciwieństwie do literackiego pierwowzoru Fogg nie bierze wszystkich pienię-

dzy ze sobą. By ukończyć podróż, trzeba będzie praktycznie na pewno skorzystać 

z opcji handlu. Właściwie każdym mieście możemy bowiem sprzedawać i kupować 

przedmioty. Gra na szczęście podpowiada, gdzie można zakupione dobra sprzedać 

z zyskiem. Warto te informacje wziąć pod uwagę przy planowaniu trasy. Ponadto 

niektóre przedmioty umożliwiają obniżenie kosztów podróży, poprawiają samopo-

czucie Fogga czy otwierają nowe opcje rozmowy. Zarządzanie funduszami nie jest 

najważniejszym aspektem rozgrywki, ale stanowi znakomite dopełnienie jej rdze-

nia, jakim jest cześć „literacka”. 

Grafika w grze jest prosta, ale przemyślana i elegancka. Jest złożona z dwuwymiaro-

wych, ręcznie malowanych obiektów utrzymanych w charakterystycznej stylistyce. 

Dzięki tej prostocie gra działa płynnie i wyglada ładnie zarówno na urządzeniach 

z iOS, jak i na Macach, nawet tych wyposażonych w „GPU” zintegrowane z proceso-

rem, nie pobierając jednocześnie zabójczych ilości prądu. 
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Sterowanie jest niestety  
jednym ze słabszych elementów
omawianej produkcji. Nie jest złe, ale mogą zdarzyć się momenty, kiedy przez jego 

pewną opieszałość i niemożność szybkiego wykonania jakiejś czynności ucieknie 

nam np. następny środek transportu, przez co będziemy musieli spędzić dobę lub 

dwie w jakimś miejscu. W każdej innej sytuacji sprawdza się ono dobrze, zarówno 

wtedy, gdy korzystamy z myszki, jak i z dotyku. 

Po macoszemu jest też trochę potraktowane udźwiękowienie. Niby jest charaktery-

styczny motyw muzyczny, melodie w tle też zmieniają się w zależności od miejsca 

czy środka transportu, ale gdyby grać bez nich, to odczucia byłyby praktycznie 

niezmienione. Jest po prostu poprawnie. 

Podsumowując: 
„80 Days” jest imponującym i świetnie wykonanym produktem. Ze względu na raczej 

mało dynamiczną i powolną rozgrywkę jest to dobry tytuł także dla tych, którzy zali-

czają się do grających „od święta”. Jeśli ktoś zna dobrze angielski i poszukuje gry 

innej niż reszta rynku, to zdecydowanie 

powinien spróbować swoich sił. Tytuł, 

mimo upływu kilku lat od premie-

ry, nie zestarzał się i nadal sprawia 

wrażenie świeżego. 
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Komputery stają się narzędziami pracy i rozrywki. Spędzamy z nimi coraz więcej 

czasu. Zapewne dlatego chcemy je dostosowywać do swoich potrzeb, oznaczać 

jako nasze prywatne urządzenia. Wręcz identyfikujemy się z naszym sprzętem. 

Tło w systemie operacyjnym jest przestrzenią, na którą patrzymy najczęściej. Sam, 

siadając do nowego komputera, w jednym z pierwszych kroków zmieniam tło biur-

ka. Wallpaper Wizard 2 to program, który oferuje nam ponad dwadzieścia pięć 

tysięcy grafik, których możemy użyć jako tła biurka. Posegregowane w czternaście 

kategorii, dzięki czemu w miarę łatwo możemy dotrzeć do tych zdjęć, które najbar-

dziej będą odpowiadać naszym gustom.

Jak w iTunes
Po uruchomieniu Wallpaper Wizard 2 miałem wrażenie, że włączyłem iTunes ze 

zdjęciami. I to jest dobra informacja, bo interfejs programu zaprojektowano w tak 

intuicyjny sposób, że nie ma możliwości zagubienia się w nim. Wspominałem wcze-

śniej o podziale na kategorie. To nie wszystko, co nam oferuje aplikacja. Mamy tu 

również dostęp do wyróżnionych obrazków, specjalnie przygotowanych kolekcji, 

jak również sekcji Nowości. MacPaw zapewnił mnie w rozmowie, że będą systema-

tycznie poszerzać bazę zdjęć.

Roll — Twoja playlista z tłami
Trudno sobie wyobrazić, że przy tej ilości obrazków będziemy w stanie uporządkować 

wszystkie grafiki umieszczone w Wallpaper Wizard 2. Sekcja Favorites (Ulubione) 

pomoże nam wskazać kolekcje lub pojedyncze tła, które chcemy mieć pod ręką. 
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Prawdziwym jednak smaczkiem programu jest funkcja Roll, pozwalająca na zdefi-

niowanie listy obrazków, które co określony czas będą się nam zmieniać.

Dopasowane do każdego monitora
Nieważne, jak duży masz ekran. Zdjęcia, jakie gromadzi Wallpaper Wizard 2, będą 

doskonale się wyświetlać na każdym monitorze. Program świetnie sobie poradził 

z obsługą tła na dwunastocalowej matrycy laptopa, jak również z wpiętym ekranem 

o rozdzielczości 3440x1440. Dodatkowo jesteśmy w stanie ustalić różne zdjęcia  

na każdym z podpiętych monitorów. Obsługa ich jest bardzo przejrzysta i polega na 

prostym zaznaczeniu ekranu, na którym obrazek ma się wyświetlić.

Wyjątkowe biurko w macOS
MacPaw wielokrotnie udowadniał, że potrafi stworzyć dobrze wyglądające aplika-

cje z przyjaznym interfejsem. Dziś chce, aby również nasza przestrzeń pracy na 

komputerze przyciągała uwagę. Wallpaper Wizard 2 jest aplikacją dla tych którzy 

chcą w bardzo indywidualny sposób wpływać na wygląd macOS, ale równocześnie 

nie mają czasu na poszukiwania ciekawych kompozycji biurka.

WITRYNA

CE
CH

YWallpaper Wizard

47,99 zł

www.wallwiz.com

 + Przejrzysty podział na kategorie
 + Duża liczba zdjęć
 + Obsługa wielu monitorów
 + Funkcja automatycznej zmiany tła — Roll

NAZWA

CENA

OCENA

ZDJĘCIE:
str. 75 © Anthony Boyd

https://www.anthonyboyd.graphics
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Nie pamiętam już dokładnie, ale zdaje się, że o ile za czasów użytkowania PowerMaca 

G4 Digital Audio (466 MHz), iBooka G4 14” (1 GHz) czy MacBooka 13” (C2D 1,83 GHz, 

Late 2006) nie interesowało mnie to, to po nabyciu iMaca 20” (C2D 2.66 GHz) moją 

ciekawość wzbudziła kontrola obrotów wentylatora. Wówczas zabawę umożliwiła 

aplikacja smcFanControl. Program jest wciąż rozwijany, choć uaktualnienia pojawiają 

się dość rzadko — z drugiej strony, poza zagwarantowaniem zgodności z kolejnymi 

wersjami systemu względnie przetestowaniem na nowych modelach komputerów, 

autor nie musi nic specjalnego robić.

Po zmianie komputera na MacBooka Pro 15” Retina (Core i7 2,5 GHz, Mid 2015) 

zauważyłem, że pod większym obciążeniem robi się hałaśliwy. Winę za to ponosi 

nie tylko użyty procesor Intela w mikroarchitekturze „Haswell”, który nie zachwy-

ca wartością TDP (Thermal Design Power), czy dwie karty graficzne: zintegrowana 

— Intel Iris Pro oraz dedykowana — AMD Radeon R9 M370X, ale też fakt, że w odróż-

nieniu od mniejszych braci „piętnastka” posiada aż dwa wentylatory. A te, gdy wejdą 

na maksymalne obroty wynoszące około 6000 na minutę, potrafią naprawdę głośno 

zaznaczyć swoją obecność.

Generalnie w normalnym (czyli biurowym) użytkowaniu takie wybryki zdarzają się 

sporadycznie, ale już np. podczas grania, konwersji audio / wideo czy pracy w syste-

mie Windows (Boot Camp) MacBook Pro grzeje się szybciej i nie jest bezszelestny. 

Właśnie przy okazji pracy pod wrogim systemem operacyjnym natrafiłem na aplika-

cję Macs Fan Control. Program dostępny jest dla Windows oraz macOS, a co ważniejsze 

w porównaniu z smcFanControl, wyświetla aktualną temperaturę każdego czuj-

nika w komputerze oraz pozwala na określenie nie tylko stałej wartości prędkości 

obrotowej każdego wentylatora, ale również uzależnienie tejże od temperatury 

wybranego czujnika.

https://www.eidac.de
https://www.crystalidea.com/macs-fan-control
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Apetyt rośnie w miarę jedzenia, prawda? Dlatego postanowiłem poszukać jesz-

cze bardziej wyrafinowanego narzędzia do kontroli wentylatorów. Udało się. Tym 

narzędziem jest TG Pro. Niestety, program nie jest darmowy (jak dwa poprzednie), 

ale autorzy udostępniają wersję testową, która choć nie w pełni funkcjonalna, 

pozwala zapoznać się w możliwościami TG Pro i ułatwić podjęcie decyzji o zakupie.  

Co wyróżnia tę aplikację? Przede wszystkim ilość wiadomości, które uzyskujemy.

Znajdziemy tu informacje o temperaturze każdego obecnego w naszym kompute-

rze sensora z podziałem na kategorie (zależne od typu komputera; niektóre będą 

dostępne tylko w przenośnych, inne w iMacach, a jeszcze inne wyłącznie w Macach 

Pro): procesory, układy graficzne, bateria, dysk twardy, płyta główna, banki pamięci, 

okolice gładzika (obszar spoczynkowy dłoni), sloty PCI, zasilacz, napęd optyczny, 

okolice mostka Northbridge, ekran LCD, okolice portów Thunderbolt, okolice układu 

karty AirPort, obudowa. Aktualną temperaturę prezentują poziome słupki zmienia-

jące się dynamicznie (częstotliwość aktualizacji w zakresie od 1 sekundy do minuty, 

co 10 s ustawimy w Preferencjach programu) oraz wartość liczbowa. Najwyższa 

zarejestrowana podczas bieżącej sesji temperatura zaznaczona jest jako pionowa 

kreska na wspomnianym słupku, a dokładną wartość zobaczymy w dymku, który 

pojawi się po chwili od umieszczenia kursora nad słupkiem wybranego czujnika.

Każdorazowe uruchomienie TG Pro (np. przy starcie systemu, po zalogowaniu użyt-

kownika), to również wykonanie testów diagnostycznych. Na dole okna programu 

widać cztery wskaźniki raportujące: przebieg ostatniego wyłączenia komputera 

(zamknięcia systemu), pracę wentylatorów, stan czujników oraz kondycję baterii. 

W przypadku wystąpienia błędu zmieni się kolor wskaźnika, a program podpowie, 

jak i czy użytkownik może zaradzić. W moim MacBooku jest 27 sensorów, uszko-

dzenie jednego z nich może powodować dziwne zachowanie komputera, warto więc 

mieć możliwość weryfikacji, co odpowiada za niestabilną pracę komputera.

https://www.tunabellysoftware.com/tgpro/
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Nad panelem diagnostycznym znajduje się chyba najważniejszy dla użytkowni-

ka obszar — wentylatory. Poza nazwą wentylatora (odpowiadającą również jego 

lokalizacji) widoczna jest tu aktualna prędkość obrotowa oraz poziomy słupek (lub 

słupki, gdy w komputerze znajduje się więcej niż jeden wentylator) dynamicznie 

zmieniający swoją szerokość. Znajdziemy tu również wartości progowe, tj. fabrycz-

nie ustawione: minimalną i maksymalną prędkość obrotową. Po prawej stronie 

umieszczono trzy przełączniki pracy programu:

 > System — TG Pro tylko wyświetla parametry czujników, system operacyjny 

nadzoruje prędkość obrotową wentylatorów,

 > Manual — słupki prędkości wentylatorów zyskują suwaki, użytkownik może 

ręcznie ustawić na stałe wartość obrotów, dla każdego wentylatora osobno (lub 

łącznie, odpowiada za to dodatkowy przycisk),

 > Auto Boost — najciekawsza opcja umożliwiająca precyzyjną kontrolę działania 

wentylatorów, zależnie od temperatury różnych czujników. Szczegółowe usta-

wienia pojawią się w osobnym oknie Preferencji, które przywołać możemy, 

klikając w ikonę koła zębatego.

Preferencje Fan (Wentylator) to miejsce, w którym stworzymy osobne reguły zacho-

wywania się wentylatorów w przypadku zasilania sieciowego oraz z baterii. Reguł 

może być wiele, ale jeśli warunki spełnia więcej niż jedna, to priorytet ma ta, która 

narzuca wyższą wartość prędkości wentylatorów. Co więcej, przy kilku regułach 

możemy określić opóźnienie, po którym zostanie zastosowana kolejna (tzw. Auto 

Boost Gradual Time, w zakresie od 5 sekund do minuty).

Dodanie (symbol „+”) nowej reguły pozwala określić:

 > czy ma obowiązywać dla konkretnego wentylatora (Left Side / Right Side) czy 

obu (All Fans); w przypadku komputerów stacjonarnych mogą pojawić się dodat-

kowe opcje,

 > do jakiej mocy rozkręcić wentylator/y — konkretnie określamy tu wartość 

procentową; należy pamiętać, że 0% odpowiada minimalnej wartości obrotów, 

a nie bezruchowi wentylatora, zaś 100% — maksymalnej szybkości obrotowej,

 > kryterium zadziałania, szczegóły poniżej,

 > temperatura progowa w stopniach Celsjusza (lub Fahrenheita, o ile zmieniliśmy 

ten parametr w Preferencjach), której przekroczenie aktywuje regułę.

Kryterium zadziałania określa źródło danych wejściowych, dostępne opcje to:

 > zawsze (Always) — reguła działa niezależnie (prawie) od monitorowanych para-

metrów, jest to ustawienie podobne w efekcie do opcji Manual, jednak gdy istnieje 

reguła z wyższą wartością obrotów i zostaną spełnione wymagane warunki, to 

zostanie ona wykonana nadrzędnie,

 > każdy czujnik (Any Sensor) — reguła załączy wentylator do ustalonej prędko-

ści obrotowej, po przekroczeniu zadanej wartości temperatury dla dowolnego 

czujnika,
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 > najwyższa wartość temperatury procesora (Highest CPU) — procesory są moni-

torowane wieloma czujnikami, w przypadku kilku procesorów lub procesorów 

z wieloma rdzeniami sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej; za wyzwalacz 

reguły będzie brana temperatura najbardziej gorącego czujnika powiązanego 

z procesorem i jego otoczeniem,

 > wybrany czujnik — regułę aktywuje przekroczenie wartości cieplnej dowolnego 

wybranego z rozwijanej listy sensora, określonej przez użytkownika.

Zanim zaczniemy konfigurować nowe reguły, warto najpierw poobserwować jak 

zachowuje się nasz komputer, gdy nic nie robi i jak zmieniają się (oraz których 

czujników dotyczą) wartości temperatury, a także kiedy system operacyjny załą-

cza wentylatory sam. Obciążony komputer zawsze musi oddać więcej ciepła 

wygenerowanego przez pracujące układy, a cała zabawa z TG Pro polega na tym,  

by na tyle wcześnie rozpocząć chłodzenie tychże, by jak najszybciej „zbić gorącz-

kę” a przede wszystkim uniknąć nagłych skoków prędkości obrotowej, co generuje 

irytujący hałas. Różnorodność typów i modeli komputerów Apple, specyfika pracy 

każdego z nas, różne konfiguracje sprzętowe, inny zestaw zainstalowanego opro-

gramowania — to wszystko sprawia, że trudno przedstawić jedną a nawet zestaw 

optymalnych reguł, które sprawdzą się w każdym przypadku. Dlatego zachęcam do 

eksperymentowania.

Istotnym elementem działania TG Pro jest system powiadomień. Można tu wyko-

rzystać systemowe centrum powiadomień (OS X 10.8+), Growl (OS X 10.7) i / lub 
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pocztę elektroniczną, po uprzednim skonfigurowaniu mechanizmu w Preferencjach 

programu (nazwę i hasło konta pocztowego, adres, port i typ szyfrowania serwera 

poczty wychodzącej oraz adres odbiorczy). Zdarzeniami, które inicjują wysłanie 

powiadomienia w wyżej wymienionych formach, mogą być: przekroczenie pozio-

mu temperatury najbardziej gorącego czujnika powiązanego z procesorem (Highest 

CPU), dowolnego innego czujnika (Any sensor), załączenie / wyłączenie reguły 

w trybie Auto Boost, niepoprawne zamknięcie systemu bądź problem z baterią. 

Dwa ostatnie przypadki generują powiadomienie jednorazowo, po uruchomieniu 

aplikacji, dwa pierwsze (związane z limitami temperatury) wysyłane są nie częściej 

niż raz na 10 minut.

Po włączeniu tworzenia dziennika (Enable Logging) w panelu Log w Preferencjach 

programu, TG Pro będzie zapisywać do pliku tekstowego w formacie CSV (comma-

-separated values) wartości temperatury sczytanej z czujników, odpowiadające 

prędkości obrotowe wentylatorów, powiadomienia i informacje diagnostyczne. Może 

być tworzony osobny dziennik każdego dnia, opisany datą, lub nowy po uruchomie-

niu aplikacji (nadpisujący poprzedni).

W ogóle gdy przyjrzymy się bogactwu opcji dostępnych w Preferencjach programu, 

to trudno uznać je za, hm…, pobieżne i skromne. Możemy zmodyfikować praktycz-

nie dowolny obszar działania TG Pro, od określenia trybu pracy aplikacji (w tle lub 

jako normalny program z ikoną w Doku), przez wygląd menuletu w belce Findera 
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(ikonka, wybrane informacje, tryb pionowy / poziomy, na zerowaniu maksymal-

nych wartości temperatury i ustawieniach uaktualnień kończąc. Warto dodać, że 

menu rozwijane to nie tylko podgląd informacji w kompaktowej formie, można tu 

również zmienić sposób kontrolowania obrotów wentylatorów (System / Manual / 

Auto Boost), a w trybie ręcznym nawet ustawić suwakiem prędkość pracy każdego!

Jeden ze znajomych na Twitterze zwrócił mi uwagę, że nie ufa takim zabawom 

i nie widzi sensu w „poprawianiu fabryki”. Generalnie się z nim zgadzam, jednak 

jak wspomniałem wcześniej, nawet Apple nie jest w stanie przewidzieć wszyst-

kiego, zatem uniwersalne profile pracy nie są optymalne. Zawsze można sprawić,  

by załączanie wentylatorów oraz zmiana szybkości obrotów odbywały się płynniej. 

Można też dzięki TG Pro zaradzić, gdy mniej istotny czujnik ulegnie awarii bądź 

przestanie dostarczać poprawne dane, jak np. w sytuacji wymiany dysku. Opcja 

Override System Control znajdująca się w panelu Fan w Preferencjach programu 

pozwala przejąć całkowitą kontrolę nad wybranym wentylatorem i ustalić inne niż 

domyślne parametry pracy.

Warto jeszcze wspomnieć o jednej cesze: o kolorkach. TG Pro monitoruje tempera-

tury w zakresie 0°C—105°C (32°F—221°F). Słupek prezentujący poziom temperatury 

danego czujnika będzie zielony, gdy temperatura nie przekroczy 89°C, żółty (czy też 

pomarańczowy, jak kto woli) w zakresie od 90°C—99°C oraz czerwony, gdy czujnik 

osiągnie 100°C i więcej. W przypadku słupka reprezentującego prędkość obrotową 
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wentylatorów zielony odpowiada wartościom 0%—74% tejże, żółty: 75%—89%, a czer-

wony: 90%—100%.

Jestem bardzo zadowolony z TG Pro i uważam, że jest wart swojej ceny. (Tak na 

marginesie, na witrynie producenta znajdziecie ciekawe promocje, pozwalające 

oszczędzić parę dolarów.) TG Pro to zdecydowanie nie zabawka, ale rozbudowany 

program, którego możliwości wykraczają poza obszar sterowania pracą wentyla-

torów. To świetne narzędzie diagnostyczne, które dzięki opcji powiadomień e-mail 

(i dziennikowi zdarzeń) docenią osoby administrujące np. pracowniami wyposażo-

nymi w komputery Apple. Mój MacBook Pro jest teraz chłodniejszy i cichszy, choć 

wentylatory załączają się częściej. Być może TG Pro zyska wkrótce spolszczony 

interfejs, autorzy obiecują też w niedalekiej przyszłości nową wersję. Liczę na to, 

że odświeżą nieco wygląd, bo obecny nieco już trąci myszką.

Nazwa TG Pro to skrót od Temperature Gauge Pro. Jeśli zakupiliście wcześniej 

program Temperature Gauge w Mac App Store, możecie go nieodpłatnie uaktualnić do 

wersji Pro.

WITRYNA
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YTG Pro

18,00 $

www.tunabellysoftware.com

 + Spore możliwości i łatwa konfiguracja
 + Hierarchiczne reguły w trybie Auto 

Boost
 + Rozbudowana diagnostyka komputera
 + System powiadomień i dziennik zdarzeń

NAZWA

CENA

OCENA

ZDJĘCIE:
str. 78 © Anthony Boyd

https://www.tunabellysoftware.com/promotions/
https://itunes.apple.com/pl/app/temperature-gauge/id467830521?l=pl&mt=12
https://www.tunabellysoftware.com/tgupdate/
https://www.tunabellysoftware.com/tgpro/
https://www.anthonyboyd.graphics
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SCREENFLOW 7
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Wśród programów, które pomagają w przygotowaniu kursów wideo, Screenflow 

zawsze odgrywał ważną rolę. Jego autorzy postawili sobie następujące cele: w łatwy 

sposób zarejestrować to, co dzieje się na ekranie, a następnie szybko przygotować 

odpowiedni materiał, dając w efekcie wideo, które będzie w stanie przyciągnąć 

uwagę odbiorcy. Siódma odsłona programu to więcej możliwości przy edycji filmów, 

dzięki którym możemy bez profesjonalnej wiedzy tworzyć wspaniałe prezentacje.

Wszystko  
zaczyna się od nagrania
Screenflow pozwala rejestrować wideo praktycznie ze wszystkich ekranów podłą-

czonych do naszego komputera. Czy jest to iPhone, czy monitor zewnętrzny — nie 

ma to najmniejszego znaczenia. Dodatkowo mamy możliwość równocześnie nagry-

wać wideo z kamery wbudowanej w laptop oraz tego, co dzieje się na ekranie. Tak 

tworzone materiały doskonale nadają się do kursów czy webinarów. Zarejestrowany 

materiał pojawi się natychmiast na dwóch ścieżkach edycyjnych projektu wideo, 

nad którym pracujemy. Możemy także przechwytywać dźwięk. Może być rejestro-

wany za pomocą dołączonych mikrofonów lub głośnika wewnętrznego w laptopie.

Edycja prosta  
i efektowna
Screenflow zawsze pielęgnował łatwość, z jaką użytkownik ma przygotowywać 

zarejestrowany materiał wideo. Nikomu funkcje edycji nie powinny przyspo-

rzyć problemu, gdyż sposób, w jaki podeszła firma Telestream w swojej aplikacji, 
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zasługuje na uznanie. Na linii czasu filmu z menu funkcji wybierajmy miejsce, gdzie 

chcemy zastosować efekty edycji. Następnie wybieramy przycisk +Action (dodawa-

nia akcji), aby na linii wideo pojawiło się pole reprezentujące czas trwania użytej 

funkcji. Możemy decydować, przez jaką część filmu będziemy pokazywać tylko to, 

co jest wokół kursora, lub przybliżymy część nagrywanego elementu biurka. Opcji 

do budowania prezentacji edukacyjnej jest bardzo dużo. Zaczynając od notatek, 

które będą opisywać wydarzenia na ekranie, po tekst, który pojawi się w spekta-

kularny sposób dzięki zastosowaniu nowych efektów specjalnych. Bez problemu 

program przechwyci informację o klawiszach, jakie wciskaliśmy podczas nagrywa-

nia, i wyświetli je w filmie. Podobnych możliwości Screenflow daje naprawdę dużo.

Twoja biblioteka  
multimediów
Do tworzenia filmów możesz użyć rozmaitych materiałów. Nie musi to być wideo 

nagrane programem z tego, co działo się właśnie na Twoim biurku. Program inte-

gruje w sobie zasoby aplikacji Zdjęcia oraz iTunes. Możemy użyć muzyki, zdjęć 

i filmów z dowolnych źródeł. Funkcja Głównej Biblioteki (Global Library) umożliwi 

nam dostęp do materiałów, których najczęściej używamy przy produkcjach wideo. 

Jeśli mamy gotowe dżingle, przerywniki wideo czy inne stałe materiały naszych 

prezentacji, możemy je umieścić w tym miejscu, aby szybko skorzystać z nich 

podczas edycji materiału.
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Publikowanie  
bez problemów
Chcesz wysyłać filmy na YouTube, Vimeo czy Facebooka? Nie musimy znać opty-

malnych parametrów dla tych serwisów. Screenflow automatycznie dobierze 

najlepsze rozdzielczości i kodowania wysyłanych filmów. Możemy również sami 

ustalić najważniejsze parametry filmów, takie jak jakość kodowania, liczba klatek 

na sekundę, próbkowanie dźwięku i rozmiar filmu.

Niemal perfekcyjny
Chciałbym znaleźć słabe punkty w tym programie, ale jest to trudne. Możemy narze-

kać, że jest mało efektów specjalnych. Nie wszystkie przejścia między kadrami nam 

się podobają. Będziemy próbować na siłę z aplikacji do tworzenia screencastów 

robić program do edycji wideo. Jednak Screenflow ma naprawdę wszystko, czego 

potrzebujemy do tworzenia prezentacji i filmów edukacyjnych. Narzędzia do wyróż-

niania fragmentów ekranu, wyświetlane notatki czy takie drobnostki jak eksport 

do animowanych GIF-ów sprawiają, że aplikacja ta jest najlepszym produktem do 

tworzenia treści w edukacji internetowej. Program docenią jeszcze bardziej użyt-

kownicy MacBooka Pro z Touch Bar, gdyż najnowsza odsłona programu otrzymała 

wsparcie dla tej funkcji w komputerach Apple.

WITRYNA
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YScreenflow 7

189,00 $

www.telestream.com

 + Rejestracja z dowolnego ekranu
 + Duże możliwości edycyjne materiału wideo
 + Narzędzia do tworzenia spektakularnych 

filmów edukacyjnych
 + Wsparcie dla Touch Bara

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.telestream.net/screenflow/


Poznaj lepiej system macOS 
Kliknij i pobierz bezpłatny e-boook 

http://sztuczkiwmacos.pl
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INTELIGENTNY DOM CZ. V
NETATMO THERMOSTAT
KUBA BARAN
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Wstęp
Przed nadchodzącym sezonem grzewczym większość właścicieli domów i miesz-

kań, które ogrzewane są we własnym zakresie, zastanawia się, w jaki sposób mogą 

zoptymalizować ten jeden z największych wydatków, jakim jest dostarczenie ciepła 

do kaloryferów. Produktów odpowiedzialnych za te kwestie nie ominęła oczywiście 

filozofia inteligentnego domu, można nawet stwierdzić, że to właśnie termostaty 

były jednymi z pierwszych produktów, które pokazały nam, jak można wykorzy-

stać w tej dziedzinie urządzenia elektroniczne. Oczywiście, segment ten nie mógł 

zostać ominięty przez doskonale znaną Wam z poprzednich recenzji firmę Netatmo. 

W ofercie tego francuskiego producenta znajduje się termostat, którego zadaniem 

jest sterowanie kotłem grzewczym i zapewnienie mu możliwości działania zgodnie 

z filozofią inteligentnego domu. Myślę, że nie będzie zaskoczeniem, że i tym razem 

ten francuski producent przygotował wyjątkowo udany produkt, który wyznacza 

standard w swojej kategorii.

Wygląd
Większości sympatyków urządzeń do budowy inteligentnego domu słowo termostat, 

kojarzy się w dziewięćdziesięciu procentach z jednym produktem. Mowa tu oczywi-

ście o Nest. Produkt ten, który aktualnie jest w rękach Google, ma wygląd i sposób 

obsługi, które do dziś budzą zachwyt i uznanie konsumentów. Jak więc konkurować 

z tak dobrze przyjętym i ubóstwianym przez wielu produktem? Netatmo nie siliło 

się na półśrodki i do własnego projektu zaangażowało legendarnego projektanta, 
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jakim jest Philippe Starck. W wyniku tej współpracy powstał produkt, któremu trud-

no cokolwiek zarzucić i będzie się świetnie prezentował w każdym otoczeniu.

Przezroczysta, niewielkich rozmiarów kostka ma delikatne tło, które osiąga się 

przez zastosowanie kolorowych wkładek, znajdujących się w zestawie. W środku 

zatopione jest właściwe białe urządzenie, któremu nadano obłe kształty. Ta ciekawa 

stylistyka powoduje, że urządzenie stanowi jednocześnie estetyczny i nowoczesny 

dodatek, który na pewno będzie budził zainteresowanie osób lubiących nowoczesne 

wzornictwo, zwłaszcza w kontekście technologii. Jedynym elementem, który daje 

nam jasno do zrozumienia, że mamy do czynienia ze sprzętem elektronicznym, 

jest wyświetlacz. Widać na nim dwie temperatury, otoczenia oraz aktualnie zapro-

gramowaną dla ogrzewania. Próżno szukać na obudowie fizycznych przycisków. 

Sterowanie odbywa się dotykowo i pozwala jedynie na podnoszenie oraz obniżanie 

temperatury. Niestety, ich czułość potrafi sprawiać pewne kłopoty, jednak wszystkie 

funkcje są obsługiwane z poziomu aplikacji mobilnej i muszę przyznać, że samego 

urządzenia praktycznie nie zdarza mi się dotykać.

Konfiguracja
Główną wątpliwością, jaka z reguły pojawia się przed zakupem nowoczesnego termo-

statu, jest jego kompatybilność z posiadanym kotłem grzewczym. Firma Netatmo 

podeszła do tej kwestii wyjątkowo dobrze i przy pomocy prostego konfiguratora 

na stronie WWW można zweryfikować, czy podłączenie urządzenia będzie możli-

we. Z tego, co udało mi się sprawdzić, wszyscy popularni producenci są wspierani. 

W większości przypadków podłączenie będzie polegało jedynie na zainstalowaniu 

go w miejscu dotychczasowego urządzenia, niemniej ja musiałem dokonać także 

przepięcia wiązki w piecu i zmiany pewnej funkcji w jego konfiguracji. Co ważne, 

w razie kłopotów wsparcie techniczne firmy, po przesłaniu dokładnego modelu 

zastosowanego pieca, przysyła spersonalizowaną instrukcję instalacji. W gruncie 

rzeczy podłączenie urządzenia nie powinno stanowić większego problemu, jednak 

mogę Was uspokoić, że w przypadku problemów wsparcie Netatmo działa sprawnie 

i stara się udzielić wyczerpujących wskazówek.

Konfiguracja termostatu odbywa się przy użyciu dedykowanej aplikacji. Po dodaniu 

urządzenia do konta w kilku krokach dokonuje się personalizacji ustawień. Polega to 

na stworzeniu harmonogramu ogrzewania; tu decydujemy, o jakich porach chcemy 

osiągać zadane temperatury w domu. Po przeprowadzeniu wstępnej konfiguracji 

urządzenie rozpoczyna normalną pracę. Przez kolejne 30 dni następuje etap auto-

adaptacji, który polega na „nauce” termostatu w kontekście warunków domowych. 

Obliczana jest szybkość, z jaką nasz dom się nagrzewa, co powoduje, że później 

możliwe jest uruchomienie grzania z odpowiednim wyprzedzeniem, aby o zadanej 

przez nas godzinie temperatura osiągnęła żądany poziom. Netatmo Thermostat jest 

również w pełni kompatybilny z HomeKit i konfiguracja sprowadza się do przepi-

sania kodu parowania.
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Użytkowanie
W codziennym użytkowaniu do sterowania urządzeniem służy dedykowana apli-

kacja. W ostatnim czasie przeszła gruntowną przebudowę i muszę przyznać, że 

prezentuje się wyjątkowo dobrze. Na głównym ekranie umieszczono wszystkie 

niezbędne funkcje, takie jak zmiana temperatury oraz definiowanie, czy jesteśmy 

poza domem. Tryb „Away” powoduje, że termostat przełącza się w zadaną przez 

nas na czas nieobecności temperaturę, ignorując jednocześnie predefiniowany 

harmonogram. Właściwe wykorzystanie tej funkcji może przynieść największe 

korzyści. Mając możliwość jej uruchomienia zdalnie z dowolnego miejsca, możemy 

zaoszczędzić wiele godzin pracy uruchomionego pieca, a co za tym idzie — metrów 

sześciennych spalonego gazu. Oczywiście dzięki kompatybilności termostatu 

z HomeKit istnieje możliwość sterowania przy użyciu Siri. Co prawda wciąż musimy 

posługiwać się w tym celu językiem angielskim, jednak frajda, jaką daje mówienie 

do naszego domu, który wykonuje polecenia, jest nie do przecenienia.

Aplikacja posiada także dostęp do pełnej historii temperatury zmierzonej w miejscu, 

gdzie znajduje się termostat oraz godzin w ciągu doby, kiedy piec został urucho-

miony w celu ogrzania budynku. Możemy w ten sposób na bieżąco monitorować 

szybkość, z jaką nagrzewa się nasz dom, oraz spadki temperatur. Co więcej, co 

miesiąc generowany jest raport zużycia energii, w którym przestawiona jest ilość 

godzin aktywności naszego pieca w porównaniu z poprzednim miesiącem. Należy 

też pamiętać, że dostęp do wszystkich danych jest zapewniony również przez portal 

internetowy MyNetatmo, który pozwala na niezwykle wygodny przegląd zgroma-

dzonych informacji.
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Podsumowanie
Netatmo Thermostat, jak doskonale widać, spełnia wszelkie wymogi, jakie może-

my postawić przed inteligentnym urządzeniem tego typu. Rewelacyjna aplikacja 

mobilna, która pozwala na sterowanie z dowolnego miejsca na ziemi oraz dosko-

nały wygląd zewnętrzny powodują, że zakup tego urządzenia staje się niezwykle 

kuszący. Pozostaje jednak najważniejsze pytanie, czy taki zakup jest opłacalny. 

Według zapewnień producenta oszczędność płynąca z wykorzystania tego sprzę-

tu może wynieść ponad trzydzieści procent. Byłbym w tej kwestii bardzo ostrożny. 

Oczywiście odpowiednie wykorzystanie, zoptymalizowanie harmonogramu oraz 

korzystanie z funkcji „Away Mode” na pewno przyniosą oszczędność, którą da 

się odczuć w postaci niższych rachunków. Myślę jednak, że największą korzyścią 

będzie świadomość warunków w domu i czasu pracy kotła grzewczego. Dzięki 

takim informacjom można wyciągnąć masę wniosków i optymalizować kwestię 

ogrzewania na wielu frontach. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem termostatu 

Netatmo i niezwykle cenię sobie zarówno jakość tego produktu, jak i jego obsługę 

z poziomu telefonu niezależnie od miejsca, w którym przebywam. Jeżeli planujecie 

inwestycję w inteligentny termostat, to koniecznie powinniście brać ten produkt 

pod uwagę. Jest tego zdecydowanie wart.

Produkty 

NETATMO 

są dostępne na:

www.salonydenon.pl

WITRYNA
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YNetatmo Thermostat

649,00 zł

www.salonydenon.com

 + Design
 + Łatwość instalacji
 + Aplikacja do sterowania
 + Wysoka kompatybilność

 − Fizyczne sterowanie 
może być kłopotliweNAZWA

CENA

OCENA

https://www.salonydenon.pl/pl/MM/Marki/NETATMO
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MACBOOK PRO 2017 
„ESCAPE” EDITION
ŁUKASZ BANASZAK

http://twitter.com/lukaszbanaszak6
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WWDC 2017
Tim Cook i team Apple na najlepszym od lat WWDC 2017 przedstawili nową, odświe-

żoną serię komputerów dla profesjonalistów. Pokazano dwa nowe MacBooki Pro, 

nieznacznie odświeżono MacBooka Air, co niestety zwiastuje rychłe wygaszanie 

mojego drugiego (zaraz po iPadzie) ulubionego modelu urządzenia Apple. Piętno 

premier zakiełkowało pomysł o nowej, dobrej zmianie. Podjąłem bodaj najszybszą 

decyzję w życiu.

Piekło zamarzło, zbliża się Ragnarok
Długie lata pracowałem w trybie iPad Only, a kolejne MacBooki tak naprawdę spro-

wadzały się do roli stacji roboczych. iPady towarzyszyły mi na szlaku, w codziennej 

pracy nauczyciela akademickiego. Dzielnie supportowały warsztat redaktora i mobil-

nego twórcy. Na „dużym” iPadzie Pro 12,9˝ montowaliśmy filmy i najlepsze treści dla 

Mój Mac Magazynu. MacBook Air i iPad Pro powędrowały w dobre ręce. Nie mógł-

bym sobie lepiej wymarzyć ich dalszego losu. Wspierają szczytną misję edukacyjną.

Operacja Dobra Przesiadka
Przyznam uczciwie: długo wahałem się nad wyborem właściwego modelu. Nowy 

„mały” MacBook 12˝ pieszczotliwe nazywany „adorable” kusił minimalizmem i mały-

mi wymiarami. Złośliwi twierdzą, że Tim Cook nie mógł wydać iPada z macOS, ale żeby 

udobruchać Apple userów, wypuszczono MacBooki wielkości zgodnej z 9,7-calowym 
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iPadem. Nasz naczelny Przemek Marczyński nabył MacBooka Pro 13˝ z Touch Barem, 

jednak dotykowy pasek mnie nie przekonał. Miałem w rękach zeszłoroczny model. 

Powstaje tutaj dysonans na linii klawiatura — gładzik — Touch Bar. Kiedy zobaczy-

łem MacBooka Pro 2017 „Escape”, to była miłość od pierwszego wejrzenia. W piękny 

sobotni poranek odwiedziłem salon resellera Apple. Następnie przyjechałem do 

słonecznego Osolina. Rozpoczęliśmy z Jaromirem Koppem operację dobra zmiana 

vel Dobra przesiadka, którą opisaliśmy na stronie MMM Art na stronie. Znajdziecie tam 

pełny unboxing i nasze pierwsze wrażenia. Przesiadka z MacBooka Air na nowego 

maka zajęła łącznie 2,5 godziny.

MacBook „Escape”
Zarezerwowałem bazowy model w kolorze gwiezdnej szarości z procesorem i5 Kaby 

Lake, 8 GB pamięci RAM i ultraszybkie SSD o pojemności 128 GB. Pracuję dosłow-

nie w „chmurze”, korzystając z czterech różnych usług (iCloud Drive, One Drive, 

Dropbox i Google Drive), zatem taka konfiguracja nie stanowi większego problemu. 

Większe (czytaj: zbędne) dokumenty trzymam na zewnętrznych dyskach. Gwiezdna 

szarość jest minimalistyczna i elegancka. Jak dobrze skrojony garnitur na miarę. 

Dobrze wpisuje się w design profesjonalistów, nieznoszących rozpraszaczy. Ktoś 

https://mojmac.pl/2017/07/02/operacja-dobra-przesiadka-czyli-zegnaj-ipad-only-witaj-macbook-pro-escape/
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w Cupertino nareszcie zrozumiał, że prawdziwy Apple user nie potrzebuje różnych 

kombinacji kolorów, ale dobrego sprzętu. Podchodziłem do tego koloru z pewną 

rezerwą: w pewnym okresie 2 lata woziłem ze sobą iPada Air 2 generacji Space Grey. 

Ciągle latałem ze ściereczką, ponieważ niemiłosiernie lubił zbierać odciski palców.

Design został dopracowany do perfekcji. Moim pierwszym skojarzeniem, kiedy 

zobaczyłem MacBooka „Escape”, był NextCube, zaprezentowany w październiku 

1988 roku przez Steve’a Jobsa. Nasz redakcyjny kolega Jacek Łupina posiada jedyny 

w kraju majstersztyk designu w zbiorach polskiego Apple Muzeum.

Kultura pracy
Plasuje nowego MacBooka bardzo wysoko, bez żadnych problemów, błyskawicznie 

wykonuje wymagające zadania „pro”. Z werwą modyfikuję i przerzucam duże bazy 

danych pomiędzy chmurami. Na MacBooku Air (2015) ciągle oglądałem plażową 

piłeczkę, symbol oczekiwania w macOS na wykonanie polecenia. Jak nigdy dotąd, 

z przyjemnością pracuję w wymagających programach graficznych i nie odczuwam 

braku mocy. Duży ciężar przenosiłem na lotniskowiec iPada Pro 12,9˝. MacBook Pro 

„Escape” skutecznie podjął challenge. Jeden, jedyny raz zdarzyło mi się go zawie-

sić. Przeprowadziłem wymagające testy w Affinity Photo. Uruchomiłem absurdalnie 

obciążające operacje. Na naprawdę naciągany minus odnotowałem cechę wspólną dla 

procesorów z rodziny Intela. Połóżcie MacBooka na kolana. Włączcie dwie chmury: 

Affinity Photo i Office w tle, a zyskacie ciepły kaloryfer. Przyda się w zimnym skła-

dzie Polskich Kolei Państwowych, ale niekoniecznie przy 29-stopniowych upałach. 

Pozostaje nam cierpliwie czekać, aż Apple wróci w pełni do korzeni: produkcji 

własnych procesorów.

Gładzik z mocą
Nie ma sobie równych. Jest tak samo duży jak iPhone 7 plus. Apple poszło pod prąd, 

dostarczając milionom profesjonalistów nie tego, czego żądali (dotykowych ekra-

nów), lecz to, czego realnie potrzebowali (większą przestrzeń gładzika). Konsumenci 

zaprawdę dożyli dziwnych czasów. Konkurencja Apple produkuje klejone, materia-

łowe (wełniane) urządzenia z dotykowymi ekranami i małą „płytą dotykową”. Celowo 

zwracam na to uwagę, ponieważ zredefiniowany przez firmę z Cupertino gładzik 

to kawał mistrzowskiej roboty. Force Touch, znany nam z 3D touch Apple Watcha, 

czy home button iPhone’a 7 plus, perfekcyjnie imitują fizyczny klik. Wyczuwają siłę 

nacisku, a w rękach twórców to marzenie. Od miesiąca (czyli od momentu zakupu) 

nie tknąłem Magic Mouse. Myślę, że nie potrzeba lepszej rekomendacji.

Klawiatura motylkowa
Żyję z tworzenia dobrych treści, klawiatury zatem to coś, na co mocno zwracam 

uwagę, tak samo jak biegacze na dobrej jakości obuwie. Może ono być futurystyczne 



z dodatkiem ledów, ale niezbyt dobrze sprofilowane i zwiększające ryzyko kontu-

zji. Tak samo bywa z klawiaturami. Na przełomie 2015 i 2016 roku kupiłem Magic 

Keyboard, z  identycznym mechanizmem nożycowym jak pierwsza generacja 

Macbooka 12. Miesiąc później, pracując, już kląłem, na czym świat stoi. Obiecywana 

dobra jakość pracy miała się nijak do rzeczywistości i klasycznej klawiatury MacBooka 

Air. Zdecydowanie łaskawszym okiem oceniłem Apple Smart Keyboard dla iPadów 

Pro. Hybryda klawiatury z pokrowcem wysoko podniosła poprzeczkę. Klawiatura 

i niski skok klawiszy MacBooka Pro 2017 zdetronizowały iPadowy ASK. Głośność 

oceniłbym w skali 1 do 10 na 4. Błyskawicznie zaadaptowałem się do zmodyfiko-

wanego mechanizmu motylkowego. Tworzenie materiałów prasowych z „escape” 

edition to czysta, uzależniająca przyjemność.

Co z tym USB-C?
W 2015 roku Apple userzy traktowali USB C jak egzotykę, 2016 rok przyniósł światu 

„odwagę”. Apple zaimplementowało port USB/Thunderbolt 3 do nowych MacBooków 

Pro. Początkowo ceny akcesoriów (czytaj: dongli) drenowały portfel. Wraz z popula-

ryzacją nowych standardów w smartfonach i innych urządzeniach portale aukcyjne 

i polscy dystrybutorzy rzucili na rodzimy rynek ogrom adapterów, kabli i stacji. 

Jaromir uświadomił mi, dlaczego powinniśmy w AD 2017 zacząć żegnać USB 3.0 

pierwszej generacji.

Dzięki uniwersalnej przejściówce z jednego portu USBC/TH3 zyskuję dwa tradycyjne 

porty USB, Ethernet (tak, jeszcze ktoś z niego korzysta) i USB C z funkcją ładowania!

Na WWDC 2017 Apple wyszło daleko w przyszłość, prezentując potężne zewnętrzne 

karty graficzne podłączane do portu Thunderbolt 3. Pro userzy i twórcy gier zacie-

rają ręce na myśl o takich rozwiązaniach.
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Pamiętajmy, że to dopiero początek. Rozszerzyłem małe uniwersum portów o adapter 

z USB C do HDMI. Łączę go do wyżej wspomnianej uniwersalnej przejściówki. 

W rezultacie podłączę do mojego MacBooka dwa dyski zewnętrzne, Monitor 4K, 

stację dysków (Ethernet) a na koniec podepnę ładowarkę. Całkiem dużo dobra ukryto 

w dwóch portach, prawda?

Życie iPad Only przyzwyczaiło mnie do dwóch portów: Lightning i mini jack 3,5 mm. 

Rozszerzałem funkcjonalność iUrządzeń donglami z funkcją ładowania. W MacBooku 

„Escape” produktywność przechodzi na master level. Dosyć skromnie pozostaje 

w cieniu starszych braci. MacBook 12 jest pozbawiony Thunderbolt 3.

One more thing
Podobno postęp oznacza miniaturyzację, a czy zauważyliście, że ładowarka od 

MacBooka Pro 2017 jest nieznacznie większa od tej z MacBooka Air?

Ekran
Ekran Retina znałem tylko z iPadów i iPhone’ów. Brak perfekcji skazywał MacBooka 

Air na bycie narzędziem pomocniczym w procesie obróbki zdjęć. Natywna rozdziel-

czość 2560 na 1600 pikseli przy 227 pikselach na cal wystarcza mi w zupełności. 

Niektórzy producenci na siłę pakują 4K do 13- i 15-calowych flagowych komputerów. 

Czasami wychodzą z tego dziwne mieszanki. To tak jakby upakować rosyjski czołg 

T-14 do wnętrza Astona Martina DB 11Q. Takie rzeczy zobaczycie tylko w filmach 
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od 6499,00 zł

www.apple.com

 + Nowy design
 + Ulepszona klawiatura motylkowa
 + Duży gładzik z force touch
 + Szybsza pamięć SSD 
 + Długi czas pracy na baterii

NAZWA

CENA

OCENA

o najsłynniejszym agencie Jej Królewskiej Mości. Profesjonalny Apple user przez 

duże P podepnie dwa monitory 4K bądź jeden 5K albo zaczeka na mitycznego iMaca 

Pro, lokując MacBooka Pro 2017 Escape w torbie wyjazdowej.

Czas pracy na baterii
To najbardziej kontrowersyjny temat: MacBooki Air i iPady nauczyły konsumentów 

długiego czasu pracy na baterii. Urządzenia wołały o dostęp do gniazdka elektrycz-

nego po 12—15 godzinach. Producent deklaruje 9—10 godzin na baterii. Z czystym 

sumieniem uzyskałem podobne, a nawet lepsze wyniki: 9—12 godzin. Affinity Photo, 

arkusze Excela i chmury w tle kradną jedną godzinę. Z jasnością ekranu na poziomie 

50 procent, wyłączony bluetooth i programy robocze (iWork, Office 365, Pixelmator, 

Affinity Photo) w podróży wychodziłem 11 godzin!

Cena
Jest pozornie wysoka. Komentatorzy rynku zinterpretowali nieoczekiwane premie-

ry WWDC 2017 jako konkretną odpowiedź Apple na rosnącą ekspansję Microsoftu 

i firm trzecich na rynku konsumenckim i edukacyjnym. Apple jednym śmiałym 

ruchem zbiło zarzuty i docinki konkurencji. Własną operację „dobra przesiadka” 

warto rozważyć w przypadku, jeśli pracujecie na MacBookach Air z 2013, 2014 i 2015 

roku. Nie odpowiem Wam na pytanie, czy powinniście się przesiąść na ten model. 

Każdy z nas ma odmienny workflow, ale jeśli potrzebujcie Astona Martina produk-

tywności na 3—4 lata, śmiało inwestujcie. Wydatek zwróci się w pracy kilkukrotnie :)

https://www.apple.com/pl/macbook-pro/
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IWALK SCORPION: POWER 
BANKI, JAKICH NIE ZNACIE
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/pemmax
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Przyznajcie się? Komu z Was nie zabrakło w terenie prądu w jakimś urządzeniu 

zasilanym akumulatorowo? Nie ma się co oszukiwać… wciąż jesteśmy uzależnieni 

od energii magazynowanej w akumulatorach i nie sądzę, aby to się zmieniło w tym 

dziesięcioleciu.

Powszechnym ratunkiem  
są power banki
Powszechnym i już bardzo spowszedniałym, dlatego trudno znaleźć w dziecinie 

zasilaczy akumulatorowych z gniazdem USB coś interesującego. Jednak mnie się 

udało.

Na produkty iWalk trafiłem przypadkiem, szukając jakiegoś power banku z wbudo-

wanym zasilaczem indukcyjnym do Apple Watch. Nie ma ich wiele. iWalk oferuje 

Watchman 10000, który nie dość że ładuje zegarek, to ma jeszcze wbudowany kabel 

Lightning oraz zwykłe wyjście USB, ale o nim napiszę więcej przy innej okazji.

Zanim przejdziemy do sedna, czyli testów „jadowitej” serii power banków Scorpion, 

kilka słów o marce. iWalk powstała w Korei Południowej w 2003 roku, a produkuje 

jak większość firm w Chinach. Choć oferuje akcesoria nie tylko do produktów Apple, 

to mocno sobie wzięła do serca upodobania Apple Userów oraz wymogi firmy Apple. 

Wszystkie produkty iWalk wyposażone w złącza typowe dla iUrządzeń przeszły 

rygorystyczne testy i otrzymały certyfikaty MFi. Od końca 2016 roku iWalk posiada 

dystrybutora w Polsce.
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Seria UBT  
power banków iWalk Scorpion
Jak każdy power bank, „Skorpiony” składają się z obudowy, ogniw, gniazd USB 

i sterującej procesem ładowania elektroniki. Jednak jest cecha, która je wyróżnia. 

Otóż mają one wbudowane wygodne trzy (modele UBT8000 i UBT8000c) lub cztery 

(UBT8000X i UBT12000X) kable i to nie tylko do ładowania urządzeń, lecz również 

do ładowania samych power banków.

UBT8000 wyposażono w kabel Lightning z MFi, microUSB oraz USB jako „wejście”. 

UBT8000c zamiast kabla Lightning ma kabel USB-c. UBT8000X ma wszystkie cztery 

wcześniej wymienione kabelki. Do kabli jeszcze wrócimy, bo czeka na nas pewna 

niespodzianka z nimi związana.

Ciekawostką jest, że wszystkie modele iWalk „z wyższej półki” mają obudowy wyko-

nane z tworzywa sztucznego, a tańsze z aluminium. Tworzywo użyte w power 

bankach Scorpion jest bardzo przyzwoitej jakości, a do wyboru mamy kilka kolo-

rów. W przypadku 8000 są to: czarny, biały, lekko żółty oraz srebrny, a w przypadku 

8000X czarny, różowy i niebieski. Obudowa jest płaska, ma ledwie 15 mm grubości 

i rozmiarem odpowiada z grubsza iPhone’om 6-7 (141 mm x 70 mm x 15 mm). Waga 

całości z kablami to niespełna 186 gramów. Estetyczne opakowanie zawiera power 

bank z wbudowanymi kablami, obrazkową instrukcję i certyfikat jakości.
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Jak się słusznie domyślacie, liczba w opisie modelu przedstawia pojemność wbudo-

wanego ogniwa litowo-polimerowego. UBT8000 mAh przekłada się na 29,6 Wh,  

co pozwala na naładowanie iPhone’a 6(s) czy 7 nawet trzy razy. iPhone 7 Plus od 20% 

do 100% naładowałem raz i kolejny raz od 30% też do pełna, co potwierdza informa-

cje producenta. Scorpion UBT8000 nadaje się również jako wsparcie dla iPada. Air 2 

naładował bez problemu od 10% do 66%.

System sterujący ładowaniem zapewnia wszystkie znane mi sposoby zabezpie-

czeń i kilka nieznanych wcześniej, które długo by wymieniać — możecie poczytać 

o nich na stronie iWalk.pl. Ważne jest również to, że elektronika power banku „doga-

duje się” z ładowanym urządzeniem i zarówno urządzenie wie, na jaki pobór mocy 

może sobie pozwolić, jak i power bank wie, jakich parametrów nie powinien prze-

kroczyć. Tak samo przy ładowaniu power banku. Zapewnia to najszybsze możliwe 

bezpieczne, ładowanie oraz przedłuża żywotność sprzętu. Imponująca jest również 

sprawność ładowania sięgająca 93%; te power banki nie marnują energii. iPhone 

7 Plus od 20% do pełna ładował się dwie i pół godziny. To znacznie lepszy wynik 

niż z oryginalną ładowarką. Oficjalnie Scorpion może ładować urządzenia maksy-

malnie prądem 2,4 A (przy 5 V). W przypadku jednoczesnego ładowania dwóch 

urządzeń jest to 2,4 A  do podziału. Po podpięciu do odpowiedniego zasilacza 

też potrafi „przyjąć” 2,4 A. Zależnie od mocy zasilacza, do jakiego go podłączy-

my, sam power bank naładuje się od zera do pełna w około 6 (zasilacz 5 W) lub  

4 (zasilacz 12 W) godziny.

Poza wbudowanymi kablami UBT8000 posiada „duże” gniazdo USB do podłączenia 

innych urządzeń zasilanych napięciem 5 V oraz dodatkowe microUSB do ładowania 

samego power banku. UBT8000X jest wyposażone w gniazdo USB-C oraz microUSB 

(do ładowania power banku), brak w nim gniazda USB zwykłego.

https://iwalk.pl/
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Na koniec wspomniane niespodzianki związane z wbudowanymi kablami.

Obie serie Scorpion bez „X” i z „X” są wyposażone w technologię Pass-through. 

Polega ona na „przepuszczaniu” zasilania przez power bank, gdy jest on podłączo-

ny do zasilacza, czyli jednocześnie możemy ładować urządzenia i sam power bank 

z prędkością zależną od mocy użytego zasilacza. Dzięki temu nie potrzebujemy brać 

ze sobą dodatkowych kabli.

Seria UBT8000 ma jeszcze jedną zaletę. Power bank nie tylko przepuszcza zasilanie, 

ale w przypadku Lightning dane! Czyli iPhone podpięty przez niego do kompute-

ra będzie synchronizował z nim dane. Uwaga. Ważna jest kolejność podłączania. 

Jeżeli chcemy transmitować dane, najpierw podepnijmy power bank do komputera, 

a potem do niego iPhone lub iPada. UBT8000X nie ma tej zalety, jednak na pociesze-

nie jego kabel USB jest „dwustronny”, czyli możemy go wkładać w gniazdko tak jak 

kabel Lightning, nie bacząc na strony.

Wrażenia z użytkowania
Pozytywne. Power banki są estetyczne (ja wybrałem kolor srebrny), lekkie i jak na 

pojemność niewielkie. Ładują tak, jak powinny, szybko i bezpiecznie. Pojemność 

jest w sam raz na zabezpieczenie weekendowych wypadów nawet z iPhone’em 6/7 

Plus. Kabelki umieszczone w wycięciach na bocznych krawędziach i pod spodem 

urządzenia, choć nie są długie, to wygodne do korzystania, a wtyczki nie sprawiają 
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iWalk Scorpion 
UBT8000X

iWalk Scorpion 
UBT8000

249,00 zł

 169,00 zł

www.iwalk.pl

www.iwalk.pl

 + Kabel i gniazdo USB-C
 + Dwustronny wtyk USB
 + Niewielki i lekki
 + Szybkie i bezpieczne ładowanie

 + Dzięki wbudowanym kablom duża wygo-
da użytkowania

 + Jak na swoją pojemność 
— niewielki i lekki

 + Szybkie i bezpieczne ładowanie

 − Nie przepuszcza danych
 − Brak klasycznego portu 
USB

 − Kwestia gustu… mógłby 
być mniej obły

NAZWA

NAZWA

CENA

CENA

OCENA

OCENA

problemu nawet przy większych obudowach założonych na nasze iUrządzenia. 

Pomysł z „przepuszczaniem” zasilania i w przypadku UBT8000 również danych 

uwalnia nas od potrzeby pamiętania o kablu Lightning. Choć producent podaje, że 

jednocześnie można zasilać dwa urządzenia, to bez problemu ładowałem naraz 

kamerę sportową za pomocą wbudowanego kabla microUSB, iPhone za pomocą 

wbudowanego Lightning i starego iPhone’a 4s podłączonego własnym kablem do 

gniazda USB. Power bank podczas pracy (gdy zasila inne urządzenie lub sam się 

ładuje) z pełną mocą dość mocno się grzeje, ale mieści się to całkowicie w dopuszczal-

nych granicach. Pamiętajmy, że urządzenia mają również zabezpieczenie termiczne. 

Poziom naładowania sygnalizowany jest czterema diodami. Wygodną cechą jest 

przycisk, którym włączamy power bank, ale też możemy go za jego pomocą wyłą-

czyć bez konieczności odłączania od urządzenia.

https://iwalk.pl/?s=UBT8000
https://iwalk.pl/produkt/power-bank-scorpion-8000/
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JBL E25BT
ARTUR JOPEK

http://twitter.com/j_artek
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Premiera iPhone’a 7 
wielu osobom kojarzy się z próbą pochówku złącza minijack. Próbą, ponieważ 

ten archaiczny już typ wtyku ma się całkiem dobrze i nadal pojawia się w nowych 

urządzeniach firmy Apple. Jednak ten, kto raz zasmakował wygody i swobody, 

jaką dają nam słuchawki bezprzewodowe, nieprędko da się znów „spętać” kablem.  

Ja z pewnością nie. Tym bardziej ucieszyła mnie informacja o teście tego typu 

słuchawek dokanałowych firmy JBL, modelu E25BT.

Opakowanie zawiera słuchawki i kilka dodatków. Nieco przykrótki przewód do łado-

wania, komplet gumowych nakładek dopasowujących się do kształtu naszych uszu 

(w trzech rozmiarach), plastikowy klips do ubrań oraz etui z ekologicznej skóry.  

To ostatnie akcesorium jest szczególnie przydatne przy przechowywaniu słucha-

wek w podróży.

JBL E25BT 
są dostępne w  czterech popularnych kolorach (białym, czarnym, czerwonym 

i niebieskim), więc można je swobodnie dobrać do swoich upodobań. Małe i lekkie 

przetworniki w plastikowych obudowach opatrzonych logotypem firmy są połączo-

ne cienkim przewodem. Jest on chroniony syntetycznym oplotem o delikatnych 

oczkach, który jest przyjemny w dotyku i wygląda bardzo elegancko.
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Na owym przewodzie zaraz za prawym przetwornikiem znajduje się wyposażony 

w trzy przyciski pilot sterowania słuchawkami, a następnie na środku przewodu 

mieści się poziomo ułożony, prostokątny akumulator w plastikowej, zaokrąglonej 

obudowie. Umieszczono w niej diodę informującą o stanie urządzenia. Właśnie tę 

obudowę akumulatora można za pośrednictwem dołączonego do zestawu klipsa 

przytwierdzić do odzieży. Generalnie ten patent różnie sprawdza się w codziennym 

życiu i z pewnością trzeba się do niego przyzwyczaić.

Tu należy wspomnieć  
kilka słów o wygodzie użytkowania, 
ponieważ jest ona ściśle związana z omawianym akumulatorem. Słuchawki dzięki 

małym wymiarom i niskiej wadze dobrze leżą w uszach i jeśli przewód jest równo 

ułożony względem akumulatora, a akumulator przyczepiony klipsem, nie będzie 

żadnego problemu z wypadaniem słuchawek z uszu. Należy wspomnieć, że począt-

kowo przewód jest nieco sztywny, ale z czasem staje się elastyczny oraz łatwo się 

układa. Dlatego E25BT potrzebują kilkunastu dni, aby się do nich przyzwyczaić. 

Potem jest tylko lepiej.

Słuchawki możemy sparować przez bluetooth z maksymalnie dwoma urządze-

niami. To mało, ale da się żyć. Niestety, nie ma tu wspaniałego chipa W1 znanego 

z słuchawek Apple i Beats. Po połączeniu ze źródłem dźwięku możemy rozpocząć 

„nieskrępowane” odsłuchy. Producent deklaruje 8 godzin pracy na baterii i niestety 
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249,00 zł

www.jbl.com

 + Dobry dźwięk
 + Bardzo długa praca na baterii
 + Przyzwoita cena

 − Duża obudowa akumula-
tora (ale coś za coś)NAZWA
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znacząco mija się z prawdą. W rzeczywistości możemy cieszyć się muzyką od  

10 do 12 godzin! Takie nieścisłości z  pewnością można firmie JBL wybaczyć.  

Te osiągi pozwalają też szybko zapomnieć o początkowym procesie przyzwyczaja-

nia się do sprzętu.

Nasze JBL'e,
chociaż reprezentują grupę tańszych urządzeń, potrafią mile zaskoczyć słuchaczy. 

Niepozornie wyglądające przetworniki pozwalają wygenerować naprawdę „duży” 

dźwięk. Będzie on z pewnością bardzo atrakcyjny dla większości słuchaczy. Niskie 

pasmo jest dominujące, ale nie nachalne, a dobra reprezentacja średnicy i gładkie 

wysokie tony powodują, że brzmienie jest wciągające i nie męczy na dłuższą metę. 

Nie możemy oczekiwać w tego typu urządzeniu jakiegoś szczególnego audiofilskie-

go sznytu, ale trzeba przyznać, że te JBL-e mają swój charakter.

Podsumowując: 
trzeba przyznać, że pozycja marki JBL zobowiązuje i słuchawki E25BT to produkt 

z bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny. Jeśli poważnie myślicie o zakupie 

słuchawek bezprzewodowych, to te są warte rozważenia. Niełatwo będzie znaleźć 

na rynku urządzenie w tej cenie, które zagwarantuje nam tak dobre brzmienie 

i bezkonkurencyjny czas pracy na baterii. 

http://www.jbl.com.pl
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 ENCORE ROCKMASTER OE 
NIE TYLKO DLA GRACZY
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Ostatnio jestem dźwiękowo dość rozpieszczony. Mam kilka par dobrych słuchawek 

(z nastawieniem studyjnym), a testowałem ich jeszcze więcej. Dodatkowo mam 

bardzo dobry przetwornik cyfrowo-analogowy ze wzmacniaczem RHA DACAMP1. 

Dlatego z pewną nieufnością podszedłem do testów słuchawek Encore Rockmaster.

Encore Rockmaster OE
Wszystko było dobrze, dopóki nie poznałem ich ceny. Pudełko OK, wykonanie pierw-

sza klasa, materiały bardzo przyzwoite. Do tego są całkiem duże i wyposażone 

w dodatkowe nausznice. Naprawdę dobre wrażenia dotykowo-optyczne. Zwątpienie 

przyszło właśnie przy cenie… 199 zł. Pomyślałem: coś za coś — bardzo dobra prezen-

cja jest, ale jak będzie z dźwiękiem?

Najpierw podłączyłem je za pomocą adaptera do iPhone 7 Plus. Dźwięk okazał się 

wyjątkowo dobry! Nie są to słuchawki studyjne o płaskiej, jak najmniej wnoszącej 

do przesyłanego dźwięku, charakterystyce, ale nie takie jest ich przeznaczenie. 

Testowałem też słuchawki bardziej precyzyjne dźwiękowo, ale o cenie „krotnie” 

większej. Po tych pierwszych zaskakująco pozytywnych wrażeniach przyszła kolej 

na dalsze testy, ale o tym za chwilę.

Encore Rockmaster OE,  
budowa, parametry, wyposażenie
Pałąk otoczony jest miękką, obfitą pianką i wykończony skóropodobnym materiałem. 

Muszle są do niego przymocowane za pomocą aluminiowych solidnych uchwytów, 

których wysunięcie możemy regulować w dość szerokim zakresie, nie ma niestety 
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blokady czy „ząbków”. Same muszle są wykonane z tworzywa i zaopatrzone w nausz-

nice wykończone skóropodobnym materiałem. Gwarantują dobre dopasowanie 

do głowy i sprawiają, że słuchawki można uznać za „zamknięte”. Za dźwięk odpo-

wiadają duże (jak na cenę) pięćdziesięciomilimetrowe, dynamiczne przetworniki 

o oporności 32 Ω. W lewej muszli znajduje się gniazdo mini Jack 3,5 mm, do którego 

podpinamy dostarczony w zestawie kabel o długości 1 m, zakończony z obu stron 

wtykiem 3,5 mm. I to jedna z niewielu wad słuchawek Encore Rockmaster OE. O ile 

dla mnie kabel 1 m jest idealny, o tyle dla niektórych może być zbyt krótki. Na pocie-

szenie dodam, że jest dobrej jakości, z materiałowym oplotem, co na pewno wpłynie 

pozytywnie na trwałość, a zastosowanie typowego złącza pozwala na jego zastąpie-

nie innym w miarę potrzeb. W pudełku znajdziemy jeszcze dodatkowe nausznice 

wykończone materiałem. Moim zdaniem są one wygodniejsze od skóropodobnych 

i lepiej izolują od otoczenia, a dźwięk w nich wydawał mi się przyjemniejszy. Jedynie 

bardzo łatwo łapią pyłki i inne brudki. Nie zabrakło też pokrowca do transportu.  

Jak za tę cenę, bardzo przyzwoicie.

Wrażenia  
dźwiękowe
Jak już wspomniałem, zaskakująco dobre. Dobrze się w nich słucha różnorakiej 

muzyki — od rocka po symfoniczną. Dzięki dużym przetwornikom bas jest mocny 

i dynamiczny, ale nie dudniąco-przytłaczający. Czuć głębię, jednak nie jest tak 

klarowny czy szybki jak w droższych testowanych przeze mnie słuchawkach. Tony 

wysokie nie świergolą, są czyste i nienachalne. Tonom średnim niczego nie brakuje, 

może poza odrobiną większej separacji czy subtelniejszego pozycjonowania; głos 

też jest czyściutki. Jednak nie gubimy się w „scenie” ani przy współczesnych precy-

zyjnych realizacjach dźwięku, ani przy dawnych, z instrumentami rozstawianymi 

„po kątach”. Jak na zamknięte słuchawki przystało, dość dobrze separują one od 

otoczenia, dzięki czemu nie musimy szaleć z głośnością i oszczędzamy nasz słuch.

Jak już pisałem, nie są to słuchawki o studyjnie płaskiej charakterystyce, ale zdecy-

dowanie nie przerysowują ani niskich, ani wysokich zakresów tonalnych.

Mając na myśli temat główny bieżącego numeru MMM i pamiętając o opiniach, że 

są to dobre słuchawki dla graczy, przetestowałem w nich też kilka gier. Wśród nich 

nie mogło zabraknąć „Marathon”, w który grałem jeszcze na Mac LC 630, mając ciar-

ki na plecach z powodu mrocznej, choć 8-bitowej muzyki. Potwierdzam: doznania 

dźwiękowe w Encore Rockmaster OE zwiększają grywalność i przy okazji nie prze-

szkadzamy innym w naszym otoczeniu ani oni nam.

Dla równowagi przesłuchałem z pomocą wspomnianego wcześniej przetwornika 

i wzmacniacza sporą porcję muzyki symfonicznej w formacie Hi-Res Audio 352 kHz, 

24 bit. Encore Rockmaster OE poradziły sobie i z tak wysoko postawioną poprzecz-

ką pomimo „rock” w nazwie. Niestety (ale nie dla słuchawek) dość łatwo rozpoznać 
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www.audiomagic.pl

 + Wyjątkowo dobry współczynnik ceny do 
wartości

 + Dobra jakość wykonania
 + Bardzo przyzwoity dźwięk
 + Szeroki zakres zastosowań

 − Przydałyby się dwa 
kable w zestawie 

 − Brak blokady ustawienia 
muszli
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w nich, czy dźwięk przechodził kompresję stratną i jak wielkie są owe straty.

Niezależnie od źródła dźwięku, czy był to adapter Lightning-jack z iPhone 7, czy 

iPad, MacBook lub wysokiej jakości wzmacniacz, Encore Rockmaster OE grają lepiej, 

niż wskazywałaby na to ich cena. Dźwięk jest ciepły i głęboki, bez przesadzania 

i przerysowywania w żadnym zakresie. Ciężko też szukać jakichś mocnych braków.  

Są bardzo „muzyczne”. Jakość wykonania, niezbyt wielka waga i przemyślana 

konstrukcja sprawiają, że można w nich słuchać muzyki nawet kilka godzin bez 

dyskomfortu czy zmęczenia.

Na koniec 
nie mogę się powstrzymać, aby nie wspomnieć o kolejnych słuchawkach Encore. 

Encore Rockmaster Live. Przy OE są one wręcz maleńkie. Ich muszle nie obejmują 

uszu, jednak jak na rozmiary i przede wszystkim (znów) cenę bardzo, pozytywnie 

zaskakują. Ich charakterystyka jest jeszcze mniej płaska od OE. Mają wyraźnie, choć 

miło podbity bas, ale średnie i wysokie zakresy tonów dzielnie się przed nim bronią. 

Więcej o tych słuchawkach znajdziecie na blogu MojMac.pl.

http://audiomagic.pl/sluchawki-nauszne/encore-rockmaster-oe
http://audiomagic.pl/sluchawki-nauszne/encore-rockmaster-live
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APC PRO 550
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Nikt z nas nie lubi przykrych niespodzianek, a te jak na złość pojawiają się w najmniej 

oczekiwanych momentach. Chyba każdy z nas doświadczył nieoczekiwanego spadku 

napięcia w gniazdku, gdy kilka godzin pracy włożyliśmy w przygotowywanie doku-

mentów. Warto być przygotowanym na takie wydarzenia i podłączyć swój sprzęt 

do urządzeń UPS, których zadaniem jest podtrzymywanie napięcia w chwili braku 

prądu w gniazdku. APC Pro 550 to model do zastosowań domowo-biurowych firmy, 

która prawie czterdzieści lat pracuje nad zagadnieniem zasilania w branży kompu-

terowej. Czym charakteryzuje się zatem urządzenie firmy z tak bogatą tradycją?

Ochrona przed  
spadkami napięcia
APC Pro 550 posiada sześć gniazd, do których możemy podłączyć urządzenia kompu-

terowe. Warto tu chwilę się zatrzymać i wpiąć sprzęt do odpowiednich gniazd, 

gdyż tylko trzy z nich mają możliwość utrzymywania napięcia z baterii. To miejsce 

przeznaczyć należy na komputer i monitor oraz inny ważny z naszego punktu widze-

nia sprzęt. Pozostałe trzy gniazda otrzymują jedynie ochronę przeciwprzepięciową 

która zabezpiecza urządzenia przed uszkodzeniem w sieciach, gdzie dochodzi do 

problemów ze stałym zasilaniem.

Oszczędność energii
Model APC Pro 550 został wyposażony w mechanizm oszczędności energii — Power-

Saving. Zasada działania jest bardzo prosta, a zarazem doskonale spełnia swoje 

zadanie. Urządzenie główne powinno być wpięte w złącze Master zasilania UPS-a. 

Peryferyjne urządzenia wpięte do gniazd oznaczonych Cotrolled by Master będą 

zależne od aktywności urządzenia głównego. Przykładowo w chwili gdy komputer 

przejdzie w stan uśpienia, również pozostałe urządzenia zostaną odcięte od prądu, 

aby w ten sposób oszczędzać energię.

Pełna kontrola
Często podczas wyboru zasilania awaryjnego pojawiają się pytania o odpowiedni 

dobór sprzętu. APC Pro 550 da nam wszystkie informację, jakich potrzebujemy, 

i pokaże je na swoim wielofunkcyjnym wyświetlaczu LCD. Znajdziemy tu wiado-

mości na temat napięcia wejściowego i wyjściowego, stanu naładowania baterii 

i co najważniejsze z uwagi na dobór urządzeń — status przeciążenia zasilacza.  

Na pięciopunktowej skali dowiemy się, czy ilość podłączonych urządzeń nie 

przekracza możliwości pracy zasilacza. W moim przypadku po podłączeniu do 

UPS-a komputera MacPro, dwóch monitorów i drukarki jeszcze miałem zapas mocy 

do zagospodarowania pod inne urządzenia, które byłyby chronione. Każdy spadek 

napięcia lub problem jest również sygnalizowany na ekranie zasilacza awaryjnego.
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 + Panel z bogatym zestawem informacji 
o pracy UPS-a

 + Tryb oszczędzania energii
 + Długi czas pracy na baterii
 + Wygodna konfiguracja parametrów
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Skuteczność działania
Testy ochrony napięciowej przeprowadzałem na komputerze MacPro 5.1 z czte-

rema rdzeniami. Po odłączeniu od zasilania komputer nie był obciążony żadnymi 

operacjami wymagającymi dużego poboru mocy procesora. W tym czasie UPS był 

w stanie utrzymać zasilanie komputera przez dziesięć minut. To wystarczający czas, 

aby spokojnie zapisać wszelkie dane i wyłączyć bezpiecznie komputer. O braku 

zasilania jesteśmy również informowani poprzez charakterystyczny dźwięk, który 

przywołuje nas do wykonania odpowiednich czynności chroniących naszą pracę.

Nic Cię nie zaskoczy
APC Pro 550 daje użytkownikom coś, co w wielkim skrócie można nazwać „spoko-

jem pracy”. UPS chroni nas przed najbardziej irytującym elementem użytkowania 

komputera — nagłą utratą danych, gdy sprzęt traci zasilanie. Kiedy myślimy o bezpie-

czeństwie, to urządzenie tego typu staje się wręcz koniecznością. Model APC Pro 

550 to sprzęt wart uwagi ze względu na jakość wykonania, pojemną baterię i świet-

nie skonstruowany panel informacyjny zawierający najważniejsze parametry pracy 

naszego UPS'a.

http://www.apc.com/shop/pl/pl/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-Pro-550/P-BR550GI
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ARTUR JOPEK
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Kolejne wersje naszych ulubionych telefonów potrafią czynić cuda. Ich szybkość 

i wydajność jest praktycznie niewyobrażalna. Oczywiście, póki działają, bowiem bate-

ria jest nadal wąskim gardłem rozwoju technologii. Właściciele iPhone’ów w wersji 

Plus nie mają aż tak dużego problemu. Gorzej z właścicielami wersji podstawowych. 

Dlatego producenci akcesoriów starają się dostarczać nam produkty uzupełnia-

jące energię w kryzysowych sytuacjach. Takim właśnie urządzeniem jest iWalk 

Chameleon Immortal i6. Etui z wbudowanym bankiem energii przeznaczone dla 

iPhone’a 6 oraz 6s.

Chociaż należę do osób, które rzadko kończą dzień z jakimkolwiek zapasem ener-

gii w moim telefonie, początkowo byłem bardzo sceptycznie nastawiony do etui 

z dodatkowym akumulatorem. Pierwszym argumentem przeciwko tej idei było 

znaczące pogrubienie oraz zwiększenie wagi telefonu. Drugim była zdecydowanie 

lepsza z mojego punktu widzenia możliwość, jaką jest klasyczny power bank. Było 

jeszcze kilka negatywnych myśli po drodze, łącznie z tą, że już sam Johnny Ive 

próbował przekonać nas do tego, że etui z power bankiem może wyglądać dosko-

nale. Niestety bezskutecznie. Jednak postanowiłem oczyścić umysł i dać szansę 

obudowie firmy iWalk.

Po pokonaniu solidnego opakowania dotarłem do bohatera naszego testu. Otrzymałem 

etui w kolorze czarnym, jednak w sprzedaży dostępne są jeszcze wersje złote i srebr-

no-białe. Pierwsze wrażenie to szokująco niska waga etui. Porównałem je z posiadaną 
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przeze mnie „pancerną” obudową dla iPhone’a i różnica była znikoma. Waży tylko 

83 gramy. Spodziewałem się zdecydowanie bardziej odczuć ciężar akumulatora. 

Grubość etui, choć ma tylko 12,9 mm, jest odczuwalna. Oczywiście nie ma trage-

dii i można się do tego szybko przyzwyczaić, jednak musimy pamiętać, że jest tam 

druga bateria naszego telefonu.

Etui jest wykonane z solidnych materiałów. Przyjemny w dotyku plastik pozwala nam 

czuć, że mamy do czynienia z produktem wysokiej klasy. Gładki tył i liczne perfo-

racje na zewnętrznych krawędziach wskazują, że nie jest to taka zwykła obudowa. 

I tak jest w istocie. Przydomek immortal nie został nadany bezpodstawnie. Produkt 

firmy iWalk chroni nasz telefon przed upadkiem i nie są to tylko czcze obiecanki 

producenta. Narożniki wypełnione powietrzem absorbują uderzenia, certyfika-

ty zgodności z rygorystycznymi normami amerykańskich wojsk to potwierdzają. 

O skuteczności tych zabezpieczeń przekonałem się osobiście, kiedy to w popłochu 

zbierałem swój telefon z podłogi. Wybaczcie, ale zrezygnowałem z dalszych testów 

na wyższych wysokościach.

iWalk Chameleon Immortal i6 składa się z dwóch części. By go rozpiąć, wystar-

czy pociągnąć wnękę obiektywów aparatu fotograficznego. Wewnątrz urządzenia 

znajdziemy wtyk lightning, w który należy wpiąć złącze naszego telefonu po wcze-

śniejszym wsunięciu go do wnętrza obudowy. Wszystko jest spasowane idealnie. 
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 + Odporność na wstrząsy
 + Niska waga
 + Pozwala naładować iPhone'a do pełna 
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kowego przyjmuje tylko 
wąskie wtyki

NAZWA

CENA

OCENA

Nic nie „lata” i nie skrzypi. Dzięki praktycznej zatyczce łatwo możemy dostać się 

do gniazda jack i podłączyć słuchawki lub inne urządzenie. Ważne jest, aby wtyk 

nie był zbyt gruby, gdyż wnęka jest dosyć wąska. Obudowę ładujemy za pośred-

nictwem tradycyjnego kabelka micro USB, który znajduje się w komplecie. Jeśli 

telefon jest w jej wnętrzu, rozpoczyna się proces ładowania jego baterii, a później 

tej wbudowanej w etui. Producent zaleca, aby wykorzystywać w tym celu orygi-

nalną ładowarkę dostarczoną przez Apple w komplecie z telefonem. Wbudowany 

akumulator o pojemności 2400 mAh pozwala jeden raz naładować do pełna bate-

rię naszego telefonu. Poziom naładowania baterii skrytej w etui określają trzy 

niebieskie diody znajdujące się na jego przedniej części niedaleko dolnej krawędzi.  

By rozpocząć proces ładowania, należy nacisnąć umiejscowiony z tyłu etui przy-

cisk. Łatwo, szybko i przyjemnie.

Podsumowując, produkt firmy iWalk zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. 

Jest to urządzenie, które ma chronić nasz telefon. Zarówno przed brakiem energii, 

jak i upadkiem. W obu tych rolach sprawia się znakomicie i na dodatek nie zrujnuje 

nam portfela. Poza tym w przeciwieństwie do klasycznego power banku nie musimy 

go dodatkowo ładować i nie zapomnimy o nim, wychodząc z domu. Z kolei pogru-

bienie telefonu i zwiększenie wagi przestaje być tak bardzo istotne, gdy odczujemy, 

jak fajnie jest żyć bez ładowarki pod ręką.

https://iwalk.pl/produkt/obudowa-chameleon-immortal-i6/


http://mojmac.pl/podcast/
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QNAP DLA PROGRAMISTY, 
KODERA I FIRMY  
DEWELOPERSKIEJ
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Jest wiele rodzajów programistów (koderów, deweloperów). Tworzą oni swoje 

projekty w różnych językach, na różne systemy i na różne rodzaje sprzętu. Część 

z nich zadowala się stworzeniem rozwiązań na jedną platformę, inni muszą bory-

kać się z „uniwersalnością” i wieloplatformowością. Wszystkim im QNAP NAS może 

przyjść z pomocą i to na wiele sposobów.

Jakie mogą być potrzeby  
programistów i firm deweloperskich?
Bezpieczne przechowywanie projektów i zasobów. Tę potrzebę realizuje „podsta-

wowa” funkcja NAS QNAP, czyli dysk sieciowy z odpowiednio dobranymi napędami 

i systemem RAID. Choć typowy „koder” nie generuje zbyt wielkich ilości danych, bo 

plikom z kodem źródłowym bliżej do kilobajtów niż gigabajtów, to już w firmach, gdzie 

realizowane są kompleksowe projekty z grafiką, ilość danych rośnie. Jeszcze większe 

potrzeby mogą mieć wydawcy gier, serwisów WWW i projektów multimedialnych.

Środowisko do pracy
Nie każdy programuje w Xcode. Większość programistów musi używać środowisk 

niestety najpopularniejszych, czyli Java, Java Script, .Net lub tworzy „back” i „front 

endy” dla systemów webowych w wyżej wymienionych środowiskach lub php, 
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Perl, Python Ruby i wielu innych. Do tego często konieczne są serwery webowe jak 

Apache i jemu podobne. Większość z nich możemy zainstalować i używać na QNAP 

NAS natywnie lub w maszynach wirtualnych.

Systemy kontroli wersji. Prędzej czy później każdy programista spotka się z proble-

mem zarządzania kolejnymi wersjami swojego kodu i nie wystarczy już „zippowanie” 

teczek projektu przed wprowadzeniem nowych zmian (tak, to przykład z mojego 

„podwórka”). Przy pracy zespołowej zaawansowana kontrola wersji jest wręcz 

koniecznością. Jak się domyślacie, QNAP oferuje także rozwiązania do tego celu, 

i to na kilka sposobów, do czego jeszcze wrócimy w kolejnym odcinku.

Poligon doświadczalny. Tworzenie programów nieodzownie wiąże się z ich testowa-

niem. Dobrą praktyką jest nierobienie testów na użytkownikach, tylko rozpoczynanie 

ich znacznie wcześniej. Niestety, mnogość wersji systemów operacyjnych, przeglą-

darek (gdy robimy serwisy WWW czasem zwane aplikacjami webowymi) mocno 

utrudnia proces testowy. Nie jest łatwo zgromadzić zestaw sprzętu w różnych 

konfiguracjach i z różnymi wersjami oprogramowania. QNAP i jego możliwości 

wirtualizacji są przy testach w różnych środowiskach wyjątkowo pomocne.

Zadania specjalne. Coraz popularniejsze rozwiązania typu „Internet Rzeczy” wymu-

szają nowe podejście do programowania mikrokontrolerów i innych urządzeń 

z wbudowanymi procesorami. Teraz zwykle nie wystarczy, że będą one wykonywać 

swoje zadania samodzielnie, częściej muszą się łączyć z „bazą”, na którą idealnie 
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nadaje się QNAP i to zarówno jako środowisko dewelopersko-testowe, jak i produk-

cyjne. A to za sprawą między innymi Container Station.

Wybór… nie taka prosta sprawa
Będziemy musieli uwzględnić przynajmniej pięć kwestii przed wyborem QNAP-a dla 

„programistów”: rodzaj obudowy, liczba kieszeni i wielkość dysków, architektu-

ra procesora i wielkość pamięci RAM, ilość i rodzaj portów sieciowych i funkcje 

dodatkowe. Choć QNAP-y mają pewnie możliwości rozbudowy zależnie od modelu, 

większości z tych rzeczy po zakupie nie da się zmienić.

Obudowa. Do wyboru są obudowy „biurkowe” oraz „rakowe”, czyli do szaf. Wciąż 

w małych, a nawet średnich firmach największą popularnością cieszą się wersje 

„desktop”, które w razie potrzeby też można zamknąć w odpowiedniej szafie serwe-

rowej. Jednak jeżeli w firmie jest planowana serwerownia z prawdziwego zdarzenia, 

to warto pomyśleć o wersji rakowej.

Liczba kieszeni. Już o tym pisałem kilka razy, ale przypomnę. Ilość dysków (w ramach 

dostępnej liczby kieszeni) i ich pojemność można w przyszłości zwiększyć, dokonu-

jąc bezpiecznej migracji, co jest możliwe w zdecydowanej większości konfiguracji. 

Możliwa jest również zmiana systemu RAID np. po dodaniu dodatkowych dysków. 
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Jeżeli zabraknie nam kieszeni na kolejne dyski, możemy dodać do zestawu obudowę 

rozszerzającą. Pamiętajmy, że zależnie od wybranego poziomu RAID i co się z tym 

wiąże — bezpieczeństwa, dostępna pojemność będzie mniejsza. Podsumowując: 

w miarę potrzeby możemy wymienić dyski na większe, ale dodanie kieszeni to już 

nie tak prosta ani tania sprawa.

Architektura, na jakiej oparty będzie nasz QNAP. To bardzo ważny wybór, od którego 

będą zależały funkcje wirtualizacji. Jeżeli nie zamierzamy korzystać z wirtualizacji 

lub zadowolą nas aplikacje na systemy „linuksopodobne”, pracujące w Container 

Station (LXC, Docker), to wystarczą QNAP z procesorami ARM np. TS-x31+. Należy 

pamiętać, aby był on wyposażony w przynajmniej 1 GB pamięci RAM. Do pełnej 

wirtualizacji (Virtualization Station) konieczne będą modele z procesorami Intela 

mające przynajmniej 2 GB pamięci RAM. Należy przejrzeć listę zgodności, bo są 

wyjątki wymagające 4 GB RAM, a np. TS-251 nie udźwignie pełnej wirtualizacji 

wcale. W wielu modelach pamięć RAM można rozbudowywać, więc to też warto 

sprawdzić przed dokonaniem wyboru. Dlaczego to takie ważne? Bo wirtualizacja 

pozwala na uruchamianie wielu środowisk, a im więcej mamy zasobów do dyspo-

zycji, tym więcej systemów naraz i sprawniej możemy „wirtualizować”.

Porty sieciowe. Większość interesujących dla deweloperów modeli QNAP ma przy-

najmniej dwa porty Gigabitethernet. Dwa lub więcej portów to ułatwienie niektórych 

zadań przy wirtualizacji (można przeznaczyć konkretny port do wybranej maszyny 

lub zadań), może to też zwiększyć bezpieczeństwo, jeżeli jednego z portów użyjemy 

do podłączenia „ze światem”, a drugiego do sieci lokalnej. W firmach wydawniczych, 

gdzie poza „kodowaniem” odbywają się również prace nad grafiką i multimediami, 

ważnym aspektem może być prędkość transferu. Jeżeli dysponujemy odpowiednim 



switchem, możemy łączyć przepustowość portów lub skorzystać z kart 10-Gigabit 

w niektórych modelach QNAP. Bardzo interesującą alternatywą, zwłaszcza gdy 

przynajmniej dział graficzny pracuje ma komputerach Apple, jest wybór QNAP 

z portami Thunderbolt. Pozwala to na „podłączenie” komputerów grafików bezpo-

średnio do QNAP za pomocą Thunderbolt (2 lub 4 porty zależnie od modelu),  

co zapewni wyjątkowe prędkości transferu (gdy zadbamy, aby w QNAP przynaj-

mniej część dysków była SSD) przy jednoczesnym dzieleniu zasobów z resztą firmy.  

To bardzo korzystne rozwiązanie.

Funkcje dodatkowe
Może do nich należeć obsługa dysków SSD PCIe, dodatkowe sloty na karty sieciowe 

lub karty PCIe, w tym karty graficzne, większa ilość gniazd USB, złącza na karty SD, 

wyjście HDMI czy audio.

Podsumowując: 
dobrze dobrany QNAP może zastąpić nie tylko serwer, ale nawet jeden czy kilka 

komputerów, równocześnie zapewniając większy komfort pracy i bezpieczeństwo 

naszych projektów.
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 W połowie lipca zadzwonił do mnie Sebastian Szwarc, nasz redakcyjny maniak filmów 

i konwentów, bezrobotny programista i power user apki Workflow (iOS). Okazało 

się, że ma ciekawy problem i jest przekonany, iż uda się go rozwiązać za pomocą 

aplikacji Hazel. Nie ukrywam, że wakacyjna aura wyjątkowo dobrze zadbała o to, 

bym nie miał ciekawych zajęć, dlatego z wielką ochotą podjąłem wyzwanie.

Opis problemu:
 > Seba posiada wiele filmów z napisami, lektorem i dubbingiem pobranych z sieci. 

Jak wiadomo, pliki takie zawierają zwykle w nazwach informacje totalnie nieprzy-

datne dla większości z nas, np. „480p.BRRip.XviD.AC3”,

 > niektóre z pozycji są podzielone na części odpowiadające pojemności płyty 

i oznaczone dodatkowo: „cd1”, „cd2” itp.,

 > ręczne poprawianie wszystkich plików, zostawianie tytułu filmu (w wersji orygi-

nalnej i/lub przetłumaczonej) oraz np. roku premiery, usuwanie zbędnych spacji, 

podkreśleń, myślników i kropek to mało ekscytujące zajęcie,

 > zdarza się, że do filmu dołączone są dodatkowe pliki, jak np. grafika „okładki”, 

informacje w pliku tekstowym itp., które również powinny posiadać jedno-

znacznie łączącą z filmem nazwę,

 > wszystkie pliki związane z filmem mają być zgrupowane w katalogu, które-

go nazwę stanowi tytuł oraz rok 

premiery. Założenie jest takie, że 

ten krok (utworzenie i nazwa-

nie katalogu) leży po stronie 

użytkownika,

 > gdy wspomniane pliki trafią 

do przygotowanego katalogu, 

Hazel nada im taką samą nazwę, 

pozostawiając rzecz jasna odpo-

wiednie rozszerzenia.

http://twitter.com/Behinder
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Reasumując: tworzymy katalog o  nazwie „Terminator [1984]”, wrzucamy do 

niego pliki „The.Terminator.1984.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG.mkv”, „The.

Terminator.1984.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG.txt” / „The.Terminator.1984.1080p.

BluRay.H264.AAC-RARBG.srt”, które po chwili otrzymają nazwę katalogu, tj.: 

„Terminator [1984].mkv”, „Terminator [1984].txt”, „Terminator [1984].srt”. Jeśli mamy 

do czynienia z filmem podzielonym na części, to dopisek („_CDxx”), wraz z właściwą 

numeracją („xx”=„01”, „02”, …) zostanie zachowany i dodany na końcu nazwy pliku.

Rozwiązanie
W piątym odcinku kursu zaprezentowałem wiele możliwości operacji na katalo-

gach, m.in. jak sprawić, by zmienić nazwę katalogu nadrzędnego. Korzystając z tych 

przykładów, moglibyśmy nazwać katalog zgodnie z nazwą znajdującego się w nim 

pliku. Tutaj chcemy zrealizować coś innego: nazwać pliki, wykorzystując nazwę 

katalogu obejmującego pliki.

Stworzyłem katalog o nazwie „Filmy” — to jego właśnie zamierzam obserwować 

w  aplikacji Hazel. W  środku mogą 

znajdować się luzem wszystkie 

pobrane filmy, z napisami lub bez. 

W tym katalogu będziemy tworzyć 

katalogi z nazwami filmów lub do 

niego wrzucać takowe foldery z innej 

lokalizacji.

Ponieważ zamierzam dokonywać 

zmian na plikach znajdujących się 

w podkatalogach, pierwszą regułą, 

którą zastosuję, będzie znana już 

stałym Czytelnikom reguła pomoc-

nicza w postaci jak na zdjęciu:
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Przechodzimy do właściwej reguły. A właściwie dwóch. Pierwsza załatwi nam 

najbardziej ekstremalny przypadek, gdy katalog będzie zawierać filmy w częściach 

(przy założeniu, że oznaczenie numeru części, które może mieć postać „cd1”, „CD1”, 

„cd01”, „CD01” bądź „pt1”, „PT1”, „pt01”, „PT01”, znajdzie się na końcu nazwy pliku, 

przed kropką oddzielającą nazwę od rozszerzenia). Oczywiście można obsłużyć 

pozostałe przypadki, do czego gorąco Was zachęcam, drodzy Czytelnicy. Ostatnia 

reguła obsłuży filmy jednoczęściowe.

Użyjemy tu warunku zagnieżdżonego. Aby tego dokonać, należy z klawiszem Opcji 

(Alt) kliknąć symbol + znajdujący się po prawej stronie pierwszej pozycji. W ten 

sposób ujawnimy dodatkową możliwość — określenia, czego konkretnie ma(ją) 

dotyczyć warunek(-ki).

Dostępne warianty:

 > bieżący plik lub katalog (the current file or folder),

 > katalog obejmujący / nadrzędny (its enclosing folder),

 > dowolny plik lub katalog w tym samym katalogu (any file or folder in the same 

folder),

 > wszystkie pliki i katalogi w tym samym katalogu (all files and folders in the same 

folder),

 > dowolny plik w podkatalogu lub podkatalog (any of its subfiles or subfolders),

 > wszystkie pliki w podkatalogu i wszystkie podkatalogi (all of its subfiles and 

subfolders).
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Nas interesuje drugi wariant — katalog obejmujący. Bo to jego nazwy chcemy użyć 

do zmiany nazwy plików, które w nim się znajdują. Kolejny krok to zmiana kolejno-

ści / hierarchii. Przeciągamy zagnieżdżony warunek „piętro wyżej”, nad domyślny 

„Name > is:”. W podrzędnym warunku ustawiamy dopasowanie nazwy „Name > 

matches:” do niestandardowego tokena o nazwie [∙nazwa_folderu_nadrzędnego], 

który składa się pojedynczego atrybutu… Anything […].

Gdybyśmy teraz kontynuowali, to wszelkie operacje zmiany nazwy plików za zmien-

ną [∙nazwa_folderu_nadrzędnego] brałyby nazwę „Filmy” — bo to właśnie jest 

katalog nadrzędny i obserwowany przez Hazel. Oczywiście byłby to błąd, dlatego 

konieczne jest wskazanie, że dalsze czynności będą dotyczyć plików znajdują-

cych się poziom głębiej. Z pomocą przychodzi tu warunek „Subfolder Depth > is: 1”. 

Poziom 0 to zawartość katalogu „Filmy”.

Kolej na stworzenie wzorca nazwy plików znajdujących się w katalogach nazwanych 

przez użytkownika. Odpowiedni 

warunek sprawdzi, czy nazwa zawie-

ra informację o filmie podzielonym na 

części: „Name > matches: […][∙numer-

-cd]”, gdzie niestandardowy token 

składa się z następujących atrybutów: 

[a][a][123] — zakładamy dwie litery 

oraz wartość w cyfrach, ponieważ 

może być to „1” ale też „01”, nie może-

my użyć atrybutu Digit [1] a Number 

[123]. Gdybyśmy zamiast [a][a] użyli 

konkretnego ciągu znaków, np. „cd”, 

to w przypadku wielkich liter waru-

nek nie byłby spełniony.
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Gdy już wiemy, jak mają nazywać się pliki, które poddamy zmianie nazwy, i wiemy 

co ma być tą nową nazwą, trzeba jeszcze wskazać, które typy plików chcielibyśmy 

obrobić. Oczywiście zależy nam na tym, by Hazel zajął się plikami wideo wszelkich 

formatów (Movie), ale też np. plikami napisów (subtitles). W przypadku napisów 

w formacie .txt zadziała „Kind > is: Document”, ale już dla formatu .srt musimy posłu-

żyć się warunkiem sprawdzającym rozszerzenie „Extension > is: srt”. Ponieważ 

zmiana ma dotyczyć różnych rodzajów plików, kolejny raz użyjemy zagnieżdżone-

go warunku, tym razem postaci: „If any of the following conditions are met for the 

current file or folder” („Jeśli dowolny z następujących warunków jest spełniony dla 

bieżącego pliku lub katalogu”).

W końcu nadszedł czas, by Hazel prze-

stał sprawdzać, a zaczął wykonywać 

główną czynność — zmianę nazwy. 

Jako czynność ustawiamy „Rename 

> with pattern: [∙nazwa_folderu_

nadrzędnego][spacja][∙numer-cd]

[extension]”. Dla tokenu [∙numer-cd] 

sugeruję zmienić parametry wyświe-

tlania / formatowania: Text Format 

> UPPERCASE (wielkie litery) oraz 

Number Format > 00 (dwa miejsca, 

zero wiodące dla cyfr 1-9). I to by było 

wszystko.
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Wspomniałem wcześniej o trzeciej regule, która zajmie się filmami w jednym pliku. 

Najprostszym rozwiązaniem jest powielenie wcześniejszej, zmiana jej nazwy oraz 

usunięcie zbędnych elementów — w tym wypadku jest to niestandardowy token 

[∙numer-cd]. Skasowanie go spowoduje, że reguła nie będzie ignorować pozosta-

łych plików w podfolderach (poza tymi, które nie spełniają warunku rodzaju / typu 

/ rozszerzenia).



https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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