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Jesteście gotowi  
na szał świątecznych zakupów? 
W tym przypadku nigdy nie uczyłem się na swoich błędach. Gdy zostawiam wszyst-

ko na ostatni tydzień przed Gwiazdką, okazuje się, i to zawsze, że właśnie do mnie, 

jak na złość, jakaś paczka nie dojedzie. Wypatrzonych rzeczy akurat brakło w skle-

pie, bo o dziwo innym też się podobały. Nerwowe klikanie po przebranych sklepach 

internetowych niebezpiecznie podnosi ciśnienie. Dlatego wspomnij moje błędy i już 

dziś zacznij planować, czym możesz zaskoczyć swoich bliskich. Przygotowaliśmy 

dla Was długą listę pomysłów na to, jak można uszczęśliwić fana komputerów 

Apple. Niech Was te pomysły zainspirują i pomogą w zakupie wyjątkowych upomin-

ków. Cśśś… zawsze możecie delikatnie podsunąć najbliższym ten numer Mój Mac 

Magazyn, aby nie błądzili po omacku i kupili Wam to, co naprawdę lubimy… cyfrowe 

gadżety. Znamy się przecież nie od dziś :-)

Przyjemnej lektury wśród wyjątkowych treści życzy 

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

PrimaDonna Class 550.55

QNAP TS-453BT3

Kindle Oasis 2
Amazon wprowadza nowy czytnik e-booków. Jest to pierwsze 

urządzenie o przekątnej 7 cali. Chociaż rozdzielczość ekranu 

nie uległa zmianie, to zwiększono ilość diod odpowiedzial-

nych za podświetlenie ekranu, dzięki czemu poprawiono 

komfort czytania. Największym jednak atutem nowego urzą-

dzenia jest jego wodoodporność pozwalająca na czytanie 

książek nawet pod wodą. Czytnik kosztuje 249 $.

www.amazon.com

De’Longhi wprowadza nowy ekspres pozwalający przy 

użyciu iPhone’a przygotować i zaprojektować własne 

kompozycje napojów kawowych. Ekspres wyposażono 

w kolorowy, 3,5-calowy panel dotykowy, dzięki któremu 

możemy przygotować jedną z dwunastu oryginalnych 

kaw. Firmie De’Longhi udało się połączyć funkcjonal-

ność i innowacje technologiczne z pięknym, eleganckim 

designem. Cena urządzenia to 3999,00 zł.

www.delonghi.com

QNAP poszerza rodzinę urządzeń wspierają-

cych łącze Thunderbolt 3. Dzięki temu sprzęt 

oferuje szybkość odczytu danych sięgającą 514 

MB/s. NAS obsługuje cztery dyski oraz kartę 

QMA2 PCIe. Urządzeniem steruje czteror-

dzeniowy procesor Intel taktowany zegarem  

1,5 GHz i 8 GB pamięci RAM. NAS obsługuje dyski 

zarówno 3,5�, jak również mniejsze 2,5-calowe 

nośniki danych.

www.qnap.com

https://www.amazon.com/dp/B06XD5YCKX/
http://www.delonghi.com/pl-pl/produkty/kawa/ekspresy-do-kawy/automatyczne-ekspresy-do-kawy/primadonna-class-ecam-55055sb
https://www.qnap.com/pl-pl/product/ts-453bt3
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Przegląd aplikacji macOS
Trello dla macOS
Usługa Trello to popularne narzędzie do pracy 

zespołowej. Swoją pozycję zdobyła dzięki świet-

nie przemyślanemu planowaniu zadań oraz cenie. 

Brakowało jednak możliwości pracy na macOS 

przez przeznaczoną do tego osobną aplikację. Dziś 

problem ten jest już historią. Trello jest dostępne 

na komputerach Apple nie tylko przez przeglądar-

kę, ale również poprzez natywną aplikację.

CENA: Bezpłatna

Program w App Store

Najpopularniejszy menedżer haseł na iOS otrzymał wsparcie 

dla iPhone’a X oraz Face ID. Dodano również opcję Quick Copy 

(Szybkie kopiowanie), dzięki któremu mamy możliwość szybkiego 

zapisania informacji do schowka i użycia ich w innych aplikacjach. 

Rozbudowano dostęp do sekcji Ulubione, gdzie przechowuje-

my najczęściej używane dane. Aplikacja została przebudowana  

od podstaw, dzięki czemu ma działać szybciej i stabilniej. 

CENA: Bezpłatna / Płatna subskrypcja

Program w App Store

Potrzebowałeś wykonać kopię zapasową danych? 

Musiałeś słyszeć o tej aplikacji. Doceniana jako 

narzędzie do tworzenia idealnych kopii dysków, 

SuperDuper otrzymał dużą aktualizację. Program 

obsługuje już nowy system plików APFS i dzięki 

temu będzie w stanie wykonać samouruchamia-

jące się archiwum danych. 

CENA: 27,95 $

www.shirt-pocket.com

1Password 7 dla iOS

SuperDuper 3

https://itunes.apple.com/pl/app/trello/id1278508951?mt=12
https://itunes.apple.com/us/app/1password-password-manager/id568903335?mt=8&uo=4&at=10l4Hf&pt=11798&ct=blog
http://www.shirt-pocket.com/SuperDuper/SuperDuperDescription.html


https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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WYWIAD Z PACKHELP
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Czy ARKit można z powodzeniem wykorzystywać już dziś w biznesie? Rzeczywistość 

rozszerzona niesie wielkie możliwości, ale i wyzwania technologiczne. Jak poka-

zuje przykład firmy PackHelp, w doskonały sposób już dziś można łączyć świat 

cyfrowy i przestrzeń biznesu. Kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym, co robi firma 

zajmująca się produkcją spersonalizowanych opakowań przyznam się, że osłupia-

łem. Czy do tak z pozoru banalnych czynności można zaangażować technologię, 

którą przed kilkoma miesiącami Apple zaprezentowała na swojej konferencji?  

Do tego za tak zaawansowane narzędzie sięga polska firma, otwierając szeroko 

drzwi do wielu rozwiązań technologicznych. O wyjątkowo zapakowanych prezen-

tach w dobie rozszerzonej rzeczywistości w świecie Apple rozmawiam z Konradem 

Kwiatkowskim z Packhelp.

Przemysław Marczyński: Nie mogę sobie odmówić na początku naszej rozmowy pyta-

nia z dziedziny, w której jesteście ekspertami. Święta już za chwilę i będziemy 

musieli zapakować nasze prezenty. Jak to zrobić najlepiej?

Konrad Kwiatkowski: Przede wszystkim schludnie! Zdarza się, że prezenty pakowane 

są w opakowania w przeszłości służące do zupełnie innych celów i wykorzystanie 

ich do zapakowania prezentu nie jest najbardziej trafną formą recyclingu. Pakując 

prezent, zadbajmy zatem przede wszystkim o właściwe opakowanie. Co do formy, 

to tu już wszystko zależy od samego prezentu i okazji — możliwości jest nieskoń-

czenie wiele, ale ciekawe i kreatywne opakowanie na pewno zostanie dodatkowo 

docenione przed obdarowaną osobę.
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PM: Przez serwis zapakuj.to przechodzą dziesiątki spersonalizowanych opakowań 

które tworzą Wasi klienci. Zapewne widzieliście już wiele ciekawych pomysłów 

na świetnie wyglądający podarunek. Jaki był najdziwniejszy wzór na pudełku, 

z jakim się spotkałeś?

KK: Hmm… przychodzi mi tu kilka projektów na myśl, ale najbardziej nieszablo-

nowym pudełkiem był z pewnością wiersz dla ukochanej osoby nadrukowany  

na wszystkich ściankach opakowania. :)

PM: Jest to biznes dość wyjątkowy. Skąd pomysł?

KK: W tym przypadku potrzeba także okazała się matką wynalazku. :) Wspólnie 

z częścią założycieli zapakuj.to prowadziliśmy wcześniej software house Move 

Closer, pewnego dnia dla jednego z Klientów potrzebowaliśmy zamówić kilkadzie-

siąt sztuk pudełek z indywidualnym nadrukiem. Okazało się, że graniczy to z cudem. 

Wysłaliśmy zapytania mailowe do wielu drukarni, z czego część nie odpowiedziała 

nam w ogóle, część na wstępnie dała do zrozumienia, że poniżej 500-1000 sztuk 

nie mamy o czym rozmawiać, część zaproponowała termin za 2 miesiące, a jeszcze 

inni zadali tyle technicznych pytań, że bez znajomości pojęć z zakresu poligrafii 

się nie obeszło. Uznaliśmy, że w dobie cyfryzacji ten proces nie może tak wyglądać 

i postanowiliśmy stworzyć, zorganizować rozwiązanie, które wyeliminuje wszyst-

kie niedogodności tradycyjnego procesu zamawiania opakowań. Tak powstał nasz 

kreator i strona zapakuj.to.
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PM: Rodzi się pomysł na wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości od Apple  

— AR. Co potem należy zrobić? Piszecie do Apple?

KK: AR-em zainteresowaliśmy się po ostatniej konferencji Apple dla programi-

stów — WWDC. Wiedzieliśmy, że ARKit — silnik, na którym pracuje ta technologia,  

ma potężne możliwości. Zbadaliśmy szczegóły techniczne i dostrzegliśmy dla nas 

dużą szansę w tym rozwiązaniu, bo przecież AR to nie tylko gry z biegającym dino-

zaurem. Z Apple w żaden sposób się nie kontaktowaliśmy, stworzyliśmy apkę, która 

przeszła standardowe review przed dodaniem do AppStore. Apple w żaden sposób 

nie pomagało nam przy pracach nad aplikacją. Za wdrożenie AR odpowiadali nasi 

developerzy oraz specjaliści od iOS z zewnętrznego software house’u.

PM: Czy wdrożenie AR było trudne?

KK: W naszym przypadku nie, wiele mechanizmów mieliśmy już stworzonych. Nasz 

kreator generuje bryłę, która ma specyficznie określone wymiary. AR pozwolił nam 

na przeniesienie wirtualnego opakowania do rzeczywistego świata z zachowaniem 

rozmiarów i proporcji. W chwili gdy po raz pierwszy zobaczyliśmy wirtualne pudeł-

ko na naszym stole, powiedzieliśmy głośne wow! Apple ma świetnie przygotowaną 

dokumentację, na której można budować swoją wiedzę. To znacznie ułatwiło nam 

wdrażanie tego rozwiązania.
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PM: Aplikacja na iOS pojawiła się bardzo szybko. Można mieć wrażenie, że wiedzie-

liście o AR wcześniej i tylko czekaliście na upublicznienie informacji przez Apple.

KK: O AR wiedzieliśmy od czasu WWDC 2017. Czuliśmy, że będzie głośno o tej 

technologii, dlatego w wakacje zabraliśmy się do tworzenia apki. Tym bardziej  

że znaleźliśmy dla AR-u zastosowanie będące rozwiązaniem naszego sporego 

wyzwania biznesowego.

PM: Słychać sporo sceptycznych głosów o Augmented Reality (AR). Powiedz szcze-

rze, faktycznie pomaga Wam w pracy czy jest tylko zabawką marketingową?

KK: Od samego początku wiedzieliśmy, że AR daje ogromne możliwości. Faktycznie 

na początku większość usecase’ów dotyczyło bardziej zabawy niż narzędzi służą-

cych produktywności, ale teraz pojawia się coraz więcej aplikacji, które rzeczywiście 

ułatwiają pewne procesy. Tak też jest w naszym przypadku! Jednym z większych 

wyzwań biznesowych w Packhelp było to, że klienci zza granicy chcieli przed 

złożeniem zamówienia zobaczyć próbki, które pozwolą im zweryfikować wybrany 

rozmiar i model pudełka. To wiązało się z wysyłką sampli, dodatkowymi koszta-

mi i czasem, jaki upływał do złożenia docelowego zamówienia. Nasza aplikacja 

umożliwia bardzo intuicyjne zweryfikowanie rozmiaru — wizualizujemy pudełko 

na płaskiej powierzchni, bierzemy fizyczny przedmiot, który chcemy zapakować 

i korzystając z trybu przezroczystości, widzimy, czy przedmiot zmieści się w obry-

sie bryły. Dodatkowo możemy zobaczyć, jak będzie wyglądał nasz projekt „w realu”. 

PM: Na jakim polu widzicie możliwości użycia tego rozwiązania dzisiaj?

KK: Myślę, że możliwości jest tu nieskończenie wiele i kreatywność developerów 

z całego świata nas nie raz jeszcze zaskoczy. Wystarczy popatrzeć na takie aplika-

cje jak AirMeasure, czyli możliwość dokonywania pomiarów za pomocą kamery 

iPhone’a; Sky Guide, która wspomoże edukację z zakresu astronomii czy w końcu 

IKEA Place, która ułatwi wybór mebli do mieszkania. To tylko kilka kierunków, które 

sprawiają, że zastanawiam się, jakie jeszcze aplikacje powstają.

PM: Uważasz, że dziś AR jest gotowy do skutecznego wsparcia biznesu? Czy musi-

my jeszcze poczekać na rozwój tej platformy.

KK: Oczywiście AR jest cały czas na etapie proof of concept, ale już teraz mogę z całą 

pewnością powiedzieć, że to rozwiązanie, które będzie skutecznie wspierało biznes.

PM: Wasi klienci chętnie sięgają po aplikację na iOS, aby wykorzystywać AR i skła-

dać zamówienia? Aplikacja jest dostępna od września i  może jest zbyt mało 

czasu na taką analizę, ale ciekaw jestem, czy są jakieś symptomy rozwoju tego 

kanału sprzedaży. Czy pojawienie się aplikacji na iOS pomogło Wam w dotarciu  

do nowych osób?

KK: Zebraliśmy masę pozytywnego feedbacku po premierze aplikacji na Product 

Hunt. Codziennie kierujemy do aplikacji naszych Klientów, którzy dzięki niej mogą 

w łatwy sposób wybrać swoje pudełka. 
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Na tym etapie problematyczne jest jeszcze to, że ARKit dostępny jest w modelach 

od iPhone’a 6S, ale nowe technologie muszą iść do przodu. Z czasem ten problem 

rozwiąże się sam, gdy użytkownicy przesiądą się na nowe modele telefonów.  

Czy pomogło w dotarciu do nowych Klientów? Na pewno sporo nowych osób dowie-

działo się o Packhelp dzięki publikacjom na temat aplikacji, natomiast sama apka 

na pewno ułatwiła proces zakupowy niejednemu z naszych Klientów.

PM: Polacy sięgają po aplikację? Jak wyglądamy na tle innych krajów Europy pod 

tym względem?

KK: Jasne, że tak! Polacy korzystają z aplikacji równie chętnie jak ludzie z innych 

krajów. Oczywiście zdarzają się osoby bardziej tradycyjne, które chcą koniecznie 

zobaczyć fizyczne próbki, ale to normalne. Tempo rozwoju nowych technologii jest 

coraz szybsze i nie możemy się dziwić, że znajdą się osoby, które będą nadal wolał-

by klasyczne proofy.

PM. Na koniec zdradź mi sekret. Jakie w tym roku są trendy w pakowaniu prezentów?

KK: Z pewnością personalizacja! Cały czas widzimy coraz więcej świątecznych 

projektów w naszym kreatorze. Możemy umówić się na podsumowanie trendów 

po świętach, jak będziesz chciał :-)
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PRODUKTY APPLE  
I ZAMIESZANIE  
Z ICH NAZWAMI
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Od czasów iPhone’a 4 nazewnictwo telefonów Apple było bardzo spójne. Kolejne 

liczby przeplatane modelami S. W tym roku ów spójny schemat został zmieniony 

i zamiast 7s premierę miały iPhone’y 8 oraz X. Gdzieś po drodze zgubiła się też 9. 

Jak to jest w Apple z tymi nazwami i czy w przeszłości też zdarzały się podobne 

niekonsekwentne decyzje?

Kiedy wypuszcza się na rynek pierwszy produkt, łatwo go nazwać. Schody zaczyna-

ją się, gdy liczba produktów i ich funkcji mnoży się nieznośnie. Apple podążało już 

tą drogą i przeszło od Apple I, Apple II i Macintosha do Performy 638CD. Z czasem 

nazwy stawały się coraz dziwniejsze, dłuższe, pojawiały się liczby, litery, skróty.  

Na początku lat dziewięćdziesiątych portfolio Apple było tak szerokie, że klienci 

gubili się w mnogości dostępnych modeli i wersji. Sprzedaż zaczęła kuleć.

Steve Jobs, wracając do firmy w 1993 roku, postanowił to odmienić. Pozbył się on 

między innymi drukarek i innych pobocznych linii produktowych, pozostawia-

jąc tylko cztery. W ofercie pozostały tylko komputery przenośne i stacjonarne. Dla 

profesjonalistów przeznaczone były Mac Pro oraz Powerbook, a dla konsumentów 

iMac oraz iBook. Tak zrodziły się słynne przedrostki „i”. W późniejszych latach do 

oferty dołączył iPod i pamiętany przez niektórych eMac, przeznaczony dla klientów 

edukacyjnych.

Główny trzon był zatem dość spójny, natomiast opcje zaczęły się mnożyć wśród 

oznaczeń modeli. G3, G4 i G5 od nazwy procesora. Mini i nano od rozmiaru. Photo 

i shuffle od funkcji. Przy czym niekoniecznie trzymano się jednej terminologii dla 

jednej linii produktowej. Do iPoda oraz iPoda Mini dołączył iPod Shuffle oraz Photo. 

Natomiast jeśli chodzi o nowe produkty konsumenckie, to nadal trzymano się stałe-

go przedrostka i zaprezentowano iPhone oraz iPada.

W przypadku tego drugiego, po raz pierwszy po powrocie Steve’a Jobsa, zobaczyli-

śmy niekonsekwencję w nazewnictwie Apple na taką skalę. Początkowo postawiono 
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na kolejne numery, jednak iPada 2 zastąpił model Retina i w 3 oraz w 4 generacji 

zrezygnowano z nazwy modelowej. Następnie w tej linii produktowej pojawił się 

iPad Air i jego następca iPad Air 2, by w 2017 roku znów powrócić do nazwy iPad.

Poza zwykłym iPadem mamy też iPada Mini, który doczekał się wersji 4 oraz iPada 

Pro w dwóch rozmiarach, które oznaczone są przekątną ekranu. Podsumowując, 

mamy zwykłego iPada w dwóch rozmiarach, tylko ten mniejszy nazywa się mini 

i ma odrobinę słabsze podzespoły. Natomiast iPad Pro ma wersję mniejszą i większą, 

ale one mają takie same podzespoły. Brzmi to skomplikowanie i zaczyna przypo-

minać sytuację sprzed powrotu Jobsa.

Nie przypisywałbym jednak tego braku porządku w nazewnictwie nieobecności 

założyciela Apple. Jeszcze za jego czasów ujrzeliśmy kilka koszmarków, jak iPhone 

3GS, kiedy to do nazwy modelu wyrażającej funkcję — zasięg 3G, dodano literkę S, 

teoretycznie opisującą prędkość — „speed”. Na szczęście w kolejnym roku pokazano 

iPhone’a 4 i nazewnictwo telefonów nabrało na powrót sensu. Aż do teraz.

Myślę, że w przyszłym roku sporym powodzeniem będą się cieszyły zakłady bukma-

cherskie o nazwę nowego telefonu Apple. Do prawdopodobnych opcji można zaliczyć 

premierę iPhone’ów 8s oraz Xs. A może nastąpi ujednolicenie oferty i zobaczymy 

iPhone 11? Jedno jest pewne, połapanie się w liniach produktowych Apple w chwili 

obecnej nie jest proste. Celowo nie wspominałem tutaj o zamieszaniu z iPhone Plus 

oraz SE, bo tylko bym wprowadził niepotrzebne dodatkowe zamieszanie.

Apple ma problem z nazewnictwem. Nieścisłości występują pomiędzy liniami 

produktów i w ich wnętrzu. Czas wreszcie zrobić z tym porządek i wprowadzić 

jakiś ujednolicony system, który będzie zrozumiały dla użytkowników i aktualny 

przez wiele lat. W przeciwnym razie czeka nas nazewniczy chaos.
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PRZYSZŁOŚĆ  
KOMPUTERÓW APPLE
JAROMIR KOPP
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Apple się kończy
Systematycznie, na przemian z ogólnymi opiniami, że „Apple się kończy”, poja-

wiają się w sieci obawy o przyszłość komputerów tej firmy. Blogerzy prześcigają 

się w wymienianiu czasu, od jakiego poszczególne modele Mac mini, Mac Pro, 

iMac, czy MacBook Air nie były aktualizowane. Apple obrywa też za niedocenianie 

potrzeb użytkowników profesjonalnych. Również jest mu wytykany ponoć mizer-

ny udział komputerów w ogólnej sprzedaży produktów Apple. Gdy byłem pytany 

o zdanie na ten temat, ironicznie odpowiadałem, że do czasu aż Apple nie wyda Xcode  

na Windows lub iPada, Macintoshe (komputery Apple) będą potrzebne, choćby do 

tworzenia oprogramowania dla iOS.

Odłóżmy żarty oraz „faktoidowe” newsy „technopudelków” na bok i zbierzmy fakty.

Czternaście procent udziału w sprzedaży to nadal ponad dwa razy więcej niż Apple 

Watch, Apple TV i akcesoria razem wzięte. Oczywiście wszystko wskazuje na to,  

że udział zegarka i spółki będzie szybko rósł, kto wie, czy nawet nie kosztem iPho-

ne’ów. Jednak sprzedaż Maców zwiększyła się ostatnio o 10%, a dochód z niej aż 

o 20%. Są to konkretne liczby. Rynek komputerów ledwo i często nieskutecznie broni 

się przed spadkami, ale u Apple sprzedaż niemal stale rośnie, choć firma zbiera 

baty, a to za wspomniany brak aktualizacji modeli, innym razem za zbyt radykalne 

zmiany w interfejsach. Są to liczby, które zwłaszcza księgowego powinny przeko-

nać o racjonalności dalszego rozwoju tej linii produktów.
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Informacje oficjalne
W czerwcu tego roku Apple zastosowało metodę „ucieczki naprzód”, rzucając znie-

cierpliwionym użytkownikom, czekającym na nowy stacjonarny superkomputer 

z macOS, iMaca Pro. Wszystkie poszlaki wskazują na to, że o jeśli iMac Pro nie będzie 

obarczony zbyt wieloma wadami wieku dziecięcego, to zadowoli on większość użyt-

kowników profesjonalnych. Pierwsze domniemane testy, o których pisałem na blogu 
potwierdzają jego ogromną wydajność. Widzieli już iMaca Pro w akcji uczestnicy 

FCPX Creative Summit i ponoć byli pod wrażeniem. Pamiętajmy też, że na początku 

roku ważne osobistości z zarządu Apple potwierdziły trwanie prac nad następcą 

Mac Pro, jednak na efekty będziemy musieli dłużej poczekać.

Jak niedawno na naszym blogu napisał Przemek Marczyński, Tim Cook może nie 

bezpośrednio, ale jednak potwierdził, że Mac mini będzie nadal w ofercie i zostanie 

zaktualizowany. To też dobra wiadomość, zwłaszcza dla mniej zamożnych i tych,  

co chcą przygodę z komputerami Apple dopiero zacząć. Na razie nie jest pewny 

tylko los mojego ulubieńca, czyli MacBooka Air.

Jak przyszłość Maców  
widzą wielcy tego świata?
Raczej nie mają obaw. Nikt rozsądny nie zainwestuje w sprzęt bez przyszłości. Kogo, 

a w zasadzie jakie firmy mam na myśli? Pierwszy był IBM. Nie dość, że wespół 

z programistami Apple opracował API dla iOS do swoich systemów, to opublikował 

ponad setkę aplikacji dla iOS wspierających biznes. Jednak nie to jest najważniej-

sze dla rozważań o przyszłości Macintoshy. IBM w 2014 roku rozpoczął proces 

przesiadki z Windows na macOS, wyposażając sto tysięcy swoich pracowników 

https://mojmac.pl/2017/10/26/imac-pro-bedzie-szybki-jak-diabli/
https://mojmac.pl/2017/10/30/final-cut-pro-x-10-4-jeszcze-w-tym-roku/
https://mojmac.pl/2017/10/20/mac-mini-najlepszy-mac-powraca/
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w komputery Mac. Przy tak ścisłej współpracy decydenci z IBM muszą znać 

przynajmniej zarys planów Apple, zwłaszcza dokonując tak wielkiej i udanej 

inwestycji w sprzęt. Udanej, bo według informacji prosto z IBM miesięczny 

koszt serwisowania i opieki nad jednym stanowiskiem po przesiadce z PC na 

Maki zmalał do tego stopnia, że w ciągu 4 lat pozwoliło to na oszczędzenie od 273  

do 543 dolarów na komputerze.

Nie tak dawno do grona „przesiadkowiczów” dołączył kolejny wielki gracz: GE. 

Zaoferował on swoim pracownikom wybór, czy chcą używać PC z Windows, czy 

Maców. Oczywiście do kompletu wyposaży swoich pracowników w iPhone’y 

i iPady jako obowiązujący sprzęt mobilny. I podobnie jak IBM opublikuje API 

ułatwiające tworzenie aplikacji dla iOS do swoich systemów przemysłowych. 

Więcej o tym możecie przeczytać na blogu: GE, Delta — kolejni giganci wzorem IBM 
przechodzą na sprzęt apple.

Mam nadzieję, że te argumenty uspokoiły większość z  Was, bojących się 

o przyszłość Maców. Ja oczywiście czekam na komputer Apple z ich własnym 

procesorem, co też może wśród niektórych z Was, uzależnionych od wirtualiza-

cji innych systemów, budzić pewien niepokój, jednak i na to znajdzie się jakieś 

rozwiązanie. Nowe komputery mogą nam się podobać lub nie, ale rynek jako 

całość przyjmuje je z otwartymi ramionami i nie powinno się to zmienić przez 

najbliższych kilka lat.

ZDJĘCIE:
str. 19 © apple.com,

https://mojmac.pl/2017/10/27/ge-delta-kolejni-giganci-wzorem-ibm-przechodza-na-platformy-apple/
https://mojmac.pl/2017/10/27/ge-delta-kolejni-giganci-wzorem-ibm-przechodza-na-platformy-apple/
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Usługa Apple Pay zadebiutowała w 2014 roku i od tamtej pory nie udało jej się jesz-

cze dotrzeć do Polski. Początkowo była dostępna tylko w USA i kilku innych krajach. 

Z czasem zaczęła się pojawiać w większej ich liczbie, ale w Polsce wciąż jej nie ma.

W  ostatnim czasie pojawiły się plotki, jakoby Apple Pay miało zadebiutować 

w naszym kraju jeszcze w 2017 roku. Czy zatem jest na co czekać? Jak Apple Pay 

działa w praktyce i czy ma sens w kraju, gdzie tak bardzo rozpowszechnione są 

płatności zbliżeniowe?

Chyba zdecydowana większość z nas korzystała kiedyś z płatności zbliżeniowych. 

Sprawa jest prosta. Wyjmujemy kartę, przykładamy ją do czytnika i w zależności 

kwoty wpisujemy PIN albo nie. Wygodnie, szybko, bez problemu. Apple Pay wydaje 

się więc rozwiązaniem niezbyt odkrywczym i niespecjalnie cokolwiek ułatwiającym.

Po co komu Apple Pay?
Zdarzają się jednak przypadki, w których usługa ta się przydaje. Chociażby w sytuacji, 

kiedy nasza karta nie obsługuje płatności zbliżeniowych. Ja z Apple Pay korzystam 

w Hiszpanii od ponad pół roku. Pierwszą kartą, jaką dodałem do usługi, była moja 

firmowa karta lunch pass. Nie obsługuje ona płatności zbliżeniowych. Do tego posia-

da z góry zdefiniowany PIN, którego nie mogłem zmienić. Apple Pay rozwiązało 

zatem problem z koniecznością pamiętania kolejnego PIN-u i przyspieszyło płace-

nie w restauracjach.

Całkiem niedawno mój bank wprowadził także wsparcie dla Apple Pay i mogłem 

dodać do usługi moje karty, z których korzystam na co dzień. Oczywiście jak każdy 

szanujący się early adopter zacząłem płacić telefonem, gdzie tylko się dało. Niewiele 
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różni się to od płatności kartą, ale jednak. Zbliżamy telefon do terminala płatnicze-

go i na ekranie pojawia się karta dodana do Apple Pay. Jeśli mamy więcej niż jedną,  

to możemy wybrać tę, z której chcemy skorzystać. Następnie przykładamy palec  

do czytnika Touch ID (lub w przypadku iPhone’a X patrzymy w kamerę) i gotowe. 

Nie ma potrzeby wpisywania PIN-u ani wykonywania dodatkowych czynności.

Apple Pay jest bardzo wygodne, ale nie jest jakimś przełomem w porównaniu 

z kartami, z których korzystałem do tej pory. Prawdziwą zaletę płacenia telefonem 

odkryłem zupełnie przez przypadek. Wracałem ze spaceru z psem i przechodząc 

obok sklepu, pomyślałem, że powinienem kupić coś do picia, ale nie wziąłem port-

fela. W tym momencie uświadomiłem sobie, że przecież mogę zapłacić telefonem.

Świat bez portfela?
Dzięki Apple Pay mogę czasem zostawić portfel w domu i w razie potrzeby zakupić 

potrzebne rzeczy. To już zauważalne ułatwienie mojego życia, które zawdzięczam 

właśnie nowej usłudze. Niektórzy powiedzą zapewne, że można kartę nosić pod 

pokrowcem i mieć taki sam efekt. No cóż, próbowałem i moja karta nie działała 

przez pokrowiec.

Polska posiada bardzo rozwinięty system bankowy i płatności zbliżeniowe są bardzo 

szeroko rozpowszechnione. Nie zapominajmy jednak, że inne kraje, z USA na czele, 

dopiero wdrażają taki system płatności. Dlatego to właśnie w Polsce będziemy mogli 

w pełni wykorzystać możliwości płatności telefonem. Być może, już za kilka lat, 

kiedy w telefonie wylądują również nasze dokumenty, co zapowiada Ministerstwo 

Cyfryzacji, będziemy się mogli obyć całkowicie bez portfela. Apple Pay to tylko 

pierwszy krok, który ma nam dać przedsmak tej przyszłości bez portfela.

ZDJĘCIE:
str. 22 © fanjianhua, 
fotolia.com
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A11 BIONIC PRZEJAWEM 
PEŁZAJĄCEJ REWOLUCJI
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A11 jest kolejną  
jednostką centralną, 
opracowaną przez Apple dla swoich mobilnych urządzeń. Jest wyjątkowy pod wielo-

ma względami. Jego cechą wspólną z 64-bitowymi poprzednikami i niektórymi 

wyrobami konkurencji jest mikroarchitektura zgodna z ARMv8-A ARM oraz wyko-

nywanie instrukcji z zestawu A64 ARM.

Właśnie zestaw instrukcji jest pierwszą niespodzianką. Poprzednie wersje 

64-biotwych procesorów Apple w układach Ax zachowywały zgodność z systema-

mi i aplikacjami 32-biotwymi, wykonując również instrukcje z zestawu A32 i T32.  

A11 jest pierwszym procesorem, który zerwał z 32-bitowym ogonem. Było to możli-

we, ponieważ Apple od dawna przygotowywał deweloperów i użytkowników do tego 

kroku, czyli przejścia na system wyłącznie 64-bitowy, jakim jest iOS 11. Zbieżność 

numerów wydaje się znacząca. Po tym dobitnie widać, jaką przewagę daje jednocze-

sna kontrola nad oprogramowaniem i sprzętem.

Pozbycie się 32-bitowego ogona pozwala na uproszczenie konstrukcji procesora 

i zmniejszenie ilości tranzystorów potrzebnych do jego działania. Zaraz! Przecież 

w A11 znajduje się aż miliard tranzystorów więcej niż w A10! To wzrost o 1/3!  

Do czegoś musiały zostać użyte.

Nowości, które znajdziemy w A11
Te dodatkowe tranzystory oraz „wolne miejsce” pozostałe po obsłudze instrukcji 

32-bitowych wykorzystano na dwa dodatkowe rdzenie. A11 jest pierwszym układem 
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zastosowanym w iPhone’ach, który ma aż 6 rdzeni. Są to dwa wydajne rdzenie 

Monsoon pracujące obecnie z zegarem do 2,39 GHz oraz cztery ekonomiczne pod 

względem zużywanej energii rdzenie Mistral. W A11 pojawiła się również całkiem 

nowa jednostka nazwana „Neural engine”, do której wrócimy później. Na nowo 

zostały zaprojektowane rdzenie graficzne. Pierwszy raz są one opracowywane przez 

Apple ponoć bez udziału Imagine Technologies. Nowa jest również jednostka zarzą-

dzająca wydajnością. Potrafi ona w razie potrzeby zapędzić do pracy jednocześnie 

wszystkie 6 rdzeni. W A10, który był pierwszym procesorem Apple z podziałem 

rdzeni na wydajne i ekonomiczne, jednocześnie mogły pracować albo wydajne, albo 

oszczędne. Za wyjątkowo szybkie i udane zdjęcia (sprawdziłem to za pomocą iPho-

ne 8 Plus mojego Taty) w A11 podpowiada również mocno przeprojektowany Image 

processor.

Co sprawia, 
że układy Apple są szybsze?
Testy obliczeniowe i praktyczne w zasadzie za każdym razem od czasu wyprodu-

kowania A7 pokazują, że Apple ma przewagę nad konkurencją. Wyniki osiągane 

przez urządzenia i układy Apple są wyrównywane zazwyczaj z rocznym, a często 

większym opóźnieniem. Nawet firmy, które same opracowują, tak jak Apple, rdzenie 

swoich układów zgodne z ARMv8-A nie potrafią wykonać równie wydajnych i ener-

getycznie ekonomicznych układów.
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Apple przez wiele lat skupowała firmy zajmujące się projektowaniem zaawan-

sowanych procesorów. Teraz przynosi to owoce. Patrząc na tabelkę zestawiającą 

procesory oparte na ARMv8-A, widzimy, że układy Ax potrafią dekodować jednocze-

śnie więcej instrukcji (6). Mają też więcej jednostek wykonawczych (9). W połączeniu 

z innymi owianymi tajemnicą rozwiązaniami przekłada się to na konkretne wyniki.

Przypomnę, że powiązania Apple z firmą, która licencjonuje architekturę i zestawy 

instrukcji ARM sięgają zeszłego wieku. Zalążek procesorów ARM powstał w firmie 

Acorn w połowie lat 80. XX wieku. W 1990 roku Apple i Acorn wydzieliły firmę ARM 

zajmującą się rozwojem procesorów. Były one użyte w pierwszym „iPadzie” Apple, 

czyli Newtonie. Rozwój Newtona zakończył się wraz z powrotem Jobsa, ale Apple 

zachowało pewne udziały w ARM przez wiele lat.

Neural Engine — tajemnicza 
jednostka naśladująca mózg
Wracajmy do A11. Po raz pierwszy w procesorze do urządzeń przenośnych produko-

wanym masowo zastosowano jednostkę neuronową (Neural Engine)! O co chodzi? 

Chodzi o naśladowanie pracy mózgu zwierząt (i ludzi), który składa się z sieci neuro-

nów. W uproszczeniu jeden neuron ma dwa lub więcej „wejść” oraz jedno „wyjście”. 

Zależnie od kombinacji sygnałów na wejściach podaje sygnał na wyjście lub nie. 

Już dość dawno temu odkryto, że przetwarzanie informacji za pomocą sieci połą-

czonych „warstwami” neuronów (lub układów je symulujących) pozwala na bardzo 

sprawną „inteligentną” analizę złożonych danych, jak np. obraz czy dźwięk. Jest to 

znacznie szybsze niż „kolejkowe” przetwarzanie w tradycyjnych procesorach.

Niestety o jednostce neuronowej 
w A11 wiemy bardzo niewiele
Podczas wrześniowej prezentacji powiedziano, że jest dwurdzeniowa, potrafi wyko-

nywać 600 miliardów (jakichś) operacji na sekundę oraz jest dostępna przez API od 

sztucznej inteligencji w tym maszynowego nauczania, czyli CoreML. CoreML jest 

używane przez Face ID, algorytmy rozpoznawania postaci i scen na zdjęciach oraz 

podczas fotografowania. Tej jednostce zawdzięczamy również Animoji karaoke, 

które mnie naprawdę bawi. Dodatkowo w trakcie jednego z wywiadów po konferen-

cji Schiller powiedział, że nad projektem jednostki neuronowej pracowano do trzech 

lat. Neural Engine pozwala na wykonywanie procesów związanych ze sztuczną inte-

ligencją znacznie szybciej i co ważniejsze w urządzeniach mobilnych — bardziej 

energooszczędne.

Dlaczego A11 nazwałem w tytule przejawem pełzającej rewolucji? W rozwoju ukła-

dów Apple widać stały postęp, ale jednocześnie firma potrafi zaskoczyć, jak obecnie 

jednostką neuronową.

ZDJĘCIA:
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Moje ulubione miejsce
do dzielenia się opiniami w internecie właśnie kończy swój żywot. Twittera szano-

wałem za minimalizm wypowiedzi. Dziś ze smutkiem spoglądam na słowotok, jaki 

zaczyna wynurzać się z tego miejsca. Ubolewam i tęsknię.

Magiczne 140 znaków było fantastycznym kagańcem, który tworzył na Twitterze 

wyjątkową społeczność ludzi. Nie musieli oni popisywać się swoim krasomów-

stwem. Byliśmy zmuszeni, aby cały przekaz był szybki i zwięzły. Minimalizm słowa, 

chociaż z jednej strony traktowany jako ubóstwo wypowiedzi, według mnie zmuszał 

do przemyślanych słów. Do zdań, które coś wnosiły. Dziś Twitter zaczyna mi przy-

pominać targ przekupek, gdzie każdy chce zakrzyczeć drugiego… bo może użyć do 

tego dwa razy dłuższych wypowiedzi — 280 znaków.

Uwielbiałem przysiąść z telefonem w ręku i uciekając od rzeczywistości, przeska-

nować to, co działo się w świecie. Na Twitterze było to absolutnie fenomenalne 

i wygodne. Gdy wczoraj zasiadłem przed moim Twitterem, poczułem dyskomfort. 

Skończyła się era błyskawicznego czytania treści i możliwość ogarnięcia całego 

świata informacji przy użyciu kilku ruchów palcem po ekranie telefonu. Dziś muszę 

wykonać dwa razy cięższą pracę, aby dotrzeć do tych samych informacji.

Twitter stracił swoją największą wartość — wygodę konsumpcji treści. Właśnie 

to sprawiało, że ludzie chcieli tu być. Była to ogromna przeciwwaga dla rozdę-

tego Facebooka. Druga strona internetowych mediów społecznościowych. Dziś 

Twitter pozbywa się swoich korzeni, co w efekcie zabija jego wyjątkowość. Miałem 

swoją małą skromną gałązkę w sieci, z której mogłem szybko i treściwie ćwierkać  

do innych. Miałem swojego Twittera. Będę tęsknił.



http://www.delonghi.com/pl-pl/produkty/kawa/ekspresy-do-kawy/automatyczne-ekspresy-do-kawy
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PREZENTOWNIK 2017
Kolejny raz stajemy przed dylematem zakupów świątecznych. W wyjątkowy 

sposób wracamy z pomocą, aby zainspirować Was nowym Prezentownikiem. 

Wybór odpowiedniego prezentu dla fana technologii wcale nie jest taki prosty.  

W ogromnej ilości urządzeń, które są na rynku, chcieliśmy wybrać te, które 

zaskoczą obdarowaną osobę i sprawią, że praktyczny prezent będzie zarazem 

miłą niespodzianką. Sprawdźcie nasze propozycje.
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CENA
od 77,00 zł

WWW
tp-link.com.pl

TP-LINK HA100
Masz dobrej jakości zestaw stereo lub kina domowego, z którym nie 

chcesz się rozstawać, ale jednocześnie kusi Cię bezprzewodowe 

przesyłanie dźwięku? Czy da się to wszystko pogodzić bez koniecz-

ności zakupu nowego sprzętu? Tak. Wystarczy poprosić św. Mikołaja 

(Gwiazdora, Dzieciątko, Aniołka, Dziadka Mroza – niepotrzebne skre-

ślić) o odbiornik muzyczny TP-Link HA100. Dzięki niemu będziemy 

mogli odtwarzać bezprzewodowo muzykę ze swojego iUrządze-

nia, podłączając go posiadanego przez nas domowego systemu 

muzycznego. Zaprzęgniemy do tego celu standard Bluetooth 4.1. 

Odbiornik muzyczny firmy TP-Link wystarczy połączyć z zestawem 

audio za pomocą złącza jack lub popularnego chincha (RCA) i sparo-

wać go ze swoim iPhone’em czy iPadem. Od teraz będziemy mogli 

cieszyć się wolnością w przesyłaniu muzyki. A co, jeśli posiadamy 

więcej urządzeń? Nie ma problemu, HA100 pamięta do 8 sparowa-

nych urządzeń. Od teraz nie będziemy już musieli wstawać z kanapy, 

aby zmienić płytę.

http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-5690_HA100.html
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CENA 759,00 zł WWW cortland.pl

OMNA 180 HD
Niewiele jest spraw równie ważnych, jak bezpieczeń-

stwo. Omna 180 HD stanie na straży Twojego domu 

w dzień, a dzięki diodom podczerwieni także w nocy. 

Za jej pomocą z dowolnego miejsca i o każdej porze 

sprawdzisz, co dzieje się w domu. Zobaczysz to wprost 

na iPhonie lub iPadzie. Przeznaczoną dla systemu 

HomeKit kamerę wyposażono aż w 3-megapikselowy 

czujnik 1080p Full HD. W  połączeniu ze 180-stop-

niowym kątem widzenia przy użyciu tylko jednej 

kamery zobaczysz krystalicznie czysty obraz całego 

pomieszczenia. To nie wszystko. Wbudowany mikro-

fon i głośnik pozwalają słyszeć to, co słyszy kamera, 

ale także mówić do osób znajdujących się w jej pobliżu. 

Omna powinna dopasować się do wystroju każdego 

domu – jej eleganckie i stylowe wzornictwo zadowoli 

nawet najbardziej wymagających użytkowników.

https://www.cortland.pl/d-link-omna-180-cam-hd-kamera-do-monitoringu-kompatybilna-z-homekit.html
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INNERGIE POWERJOY 30C USB-C
Produkt firmy Innergie to nie jest zwykła podróżna ładowarka. To urządzenie, 

które oprócz tradycyjnego pompowania energii do naszych baterii potrafi 

jeszcze kilka praktycznych rzeczy. Przede wszystkim w tej małej i poręcznej 

konstrukcji drzemie moc 30 W. Jest bardzo uniwersalna, gdyż producent 

zastosował w niej dwa porty: USB-A oraz USB-C. Dzięki temu ładowanie 

laptopa i telefonu możemy teraz wykonać równocześnie. Dodatkowo tech-

nologia SmartBoost ™ zadba, aby ładowanie przebiegało z bezpieczną dla 

danego urządzenia prędkością. Z ładowarką PowerJoy 30C USB-C możemy 

wybrać się naprawdę na koniec świata, gdyż jest wyposażona w trzy stan-

dardy złączy do gniazdek elektrycznych, co pozwoli nam korzystać z niej 

w różnych krajach. Ładowarka firmy Innergie to doskonały prezent nie tylko 

dla podróżników, ale także dla wszystkich tych, którzy często przemieszczają 

się ze swoim komputerem. To inteligentne i praktyczne urządzenie pozwa-

lającego na ładowanie naszych urządzeń w ruchu.

CENA 199,00 zł WWW mobidick.pl

https://mobidick.pl/sklep/powerjoy-30c-usb-c/
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CENA od 99,00 zł WWW tp-link.com.pl

INTELIGENTNE ŻARÓWKI TP-LINK
Niech w te święta nasze domy wypełnią się mnogością barw dzięki żarówkom 

firmy TP-Link. Nie są to zwykłe zmieniające barwę żarówki. To zaawanso-

wane urządzenia, które pozwolą w pełni zarządzać oświetleniem w naszych 

domach. Wystarczy zainstalować specjalną aplikację Kasa od TP-Link. Dzięki 

niej dostosujemy jasność i kolory oświetlenia, zapiszemy ulubione ustawienia 

jako sceny, stworzymy harmonogramy oraz będziemy mogli śledzić zużycie 

energii. Co ważne, żarówki firmy TP-Link nie potrzebują mostków ani innych 

dodatkowych urządzeń. Wystarczy połączyć je z domową siecią bezprzewodo-

wą i to wszystko. Po podłączeniu dają nam wiele możliwości indywidualizacji 

w zależności od modelu. Będziemy mogli dokonywać zmian natężenia światła, 

koloru czy temperatury barw, żarówki pozwolą na idealne dopasowanie oświe-

tlenia do naszych potrzeb. Od stworzenia kolorowego imprezowego klimatu po 

przyciemnioną scenerię przy romantycznej kolacji. Ogranicza nas tylko nasza 

wyobraźnia.

http://www.tp-link.com.pl/products/list-5609.html
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SENNHEISER PXC 550

CENA
1799,00 zł

WWW
www.sennheiser.pl

Jeśli często podróżujesz, cenisz komfort i lubisz muzykę, to mamy dla Ciebie 

doskonałą propozycję. Sennheiser PXC 550 Wireless to ekskluzywne słuchaw-

ki, dzięki którym odmienisz każdą swoją wycieczkę na podróż klasą biznes. Słu-

chawki zapewniają niezrównaną jakość brzmienia i niesamowity komfort dzię-

ki ergonomicznej konstrukcji wykonanej z najlepszych materiałów, takich jak 

naturalna skóra czy stal nierdzewna. Wyposażone są w  nowoczesne ogniwa, 

pozwalające korzystać ze słuchawek nawet przez 30h — możesz przemierzyć 

z nimi świat na jednym ładowaniu. Wisienką na torcie jest hybry-

dowy system aktywnej redukcji szumów Sennheiser  

NoiseGard, zapewniający odseparowanie od oto-

czenia i  najwyższy komfort słuchania muzyki 

czy prowadzenia rozmów telefonicznych. A je-

śli na chwilę będziesz musiał oderwać się od 

ulubionej playlisty, by przeprowadzić krót-

ką konwersację z  innymi osobami, dzięki 

aktywacji funkcji Talk Through nawet nie 

będziesz musiał zdejmować słuchawek.

http://sennheiser.pl/o/pxc-550-wireless
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CENA 479,00 zł WWW logitech.com

LOGITECH MX MASTER 2S
Odkryj płynną pracę na trzech komputerach jednocześnie dzięki myszy Logitech 

MX MASTER 2S! Urządzenie łączy w sobie elegancki wygląd, wygodę i precyzję 

niezawodnego, bezprzewodowego połączenia, z którego słynie firma Logitech. 

Mysz wyposażono w ulepszony czujnik laserowy Darkfield, który zapewnia 

szybką i precyzyjną pracę kursora z czułością do 4 000 DPI. Po pełnym nała-

dowaniu akumulator pozwala na korzystanie z urządzenia nawet do 70 dni. 

MX MASTER 2S do pracy z trzema komputerami jednocześnie wykorzystuje 

specjalne narzędzie Logitech FLOW, uzupełniające darmowe oprogramowa-

nie Logitech Options. Nowy software w połączeniu z myszką MX MASTER 2S 

pozwala nie tylko na płynne używanie wielu komputerów równocześnie, lecz 

także kopiowanie i przenoszenie plików, zdjęć oraz dokumentów pomiędzy 

nimi. Poczuj FLOW!

https://www.logitech.com/pl-pl/product/mx-master-2s-flow
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POLAR M430
Polar M430 prawdopodobnie przypadnie do gustu każdemu aktyw-

nemu mężczyźnie. Zegarek został wyposażony w opatentowaną tech-

nologię całodobowego pomiaru tętna z nadgarstka, wbudowany GPS, 

zaawansowane funkcje treningowe i monitor aktywności. Nowością 

jest Polar Sleep PlusTM — unikalna funkcja precyzyjnego monitoro-

wania snu. Zegarek jest wodoodporny, a pasek zaprojektowano tak,  

by skóra mogła „oddychać” podczas treningów. Dzięki serwisowi in-

ternetowemu i aplikacji mobilnej Polar Flow, zega-

rek staje się osobistym trenerem, który zapew-

nia spersonalizowane informacje zwrotne 

oraz plany treningowe. Po połączeniu z te-

lefonem Polar M430 informuje za pomocą 

delikatnych wibracji o przychodzących 

połączeniach, wiadomościach i przy-

pomnieniach z kalendarza.

CENA
969,00 zł

WWW
polar.com

http://polar.com
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LOGITECH MX SOUND
Oczekujesz od głośników połączenia nienagannego brzmienia, gustownego 

wyglądu, oraz wysokiej mobilności? Logitech MX SOUND są perfekcyjnym 

ucieleśnieniem Twoich pragnień! Design głośników jest prosty i elegancki. 

Składają się na niego srebrne akcenty wokół całego korpusu, a także wyso-

kiej jakości tkanina, pokrywająca przód głośnika. Dźwięk wydobywający 

się z bezprzewodowego zestawu cechuje się wyśmienitą głębią basu oraz 

klarownością tonów wysokich i średnich. Głośniki wykorzystują technologię 

Bluetooth do łączności z komputerem, smartfonem lub tabletem. Obsługa 

urządzenia jest prosta i komfortowa. System wykrywania ruchu aktywuje 

przełączniki odpowiedzialne za głośność i bezprzewodowe połączenie tylko 

wtedy, gdy ręka znajduje się dostatecznie blisko czujnika. Głośniki MX SOUND 

to idealny wybór dla entuzjastów bezprzewodowego brzmienia najwyższej 

jakości.

CENA 439,00 zł WWW logitech.com

https://www.logitech.com/pl-pl/product/mx-sound-computer-stereo-speakers
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TP-LINK DECO M5
Jeśli problem słabego zasięgu sieci Wi-Fi dokucza Tobie lub Twoim bliskim. Mamy 

na to skuteczne i proste rozwiązanie. Jest nim TP-Link Deco M5 – kompleksowy 

system Wi-Fi, dzięki któremu zapewnimy dobry zasięg i szybkie połączenie we 

wszystkich zakątkach naszego domu. Zestaw składa się trzech urządzeń siecio-

wych, które współpracując ze sobą, dbają o niezawodne połączenie Wi-Fi i płynną 

transmisję danych na powierzchni nawet ponad 400 m2. W razie potrzeby system 

można rozbudować. Wszystkie urządzenia są dwupasmowe i działają w stan-

dardzie AC. Wi-Fi w zależności od pasma ma przepustowość 867 Mb/s dla łącza  

5 GHz oraz do 400 Mb/s na 2,4GHz. Bez względu na to, w jakim miejscu w domu 

się znajdujemy i z jakiego pasma korzystamy, zawsze zostaniemy połą-

czeni z jednostką Deco o najsilniejszym sygnale. Dzięki temu możemy 

przemieszczać się po domu bez obawy, że nasze połączenie zosta-

nie przerwane. Deco M5 to także doskonała recepta na najlepiej 

zabezpieczoną sieć domową. Prosta konfiguracja oraz wbudo-

wanymy antywirus to doskonały wybór dla każdego domu.

CENA 1399,00 zł WWW tp-link.com.pl

http://www.tp-link.com.pl/home-networking/deco/
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(lu)LED
To chyba najbardziej nietypowa propozycja prezentu, jaką dla Was przygotowa-

liśmy. Lampy zostały wymyślone, zaprojektowane i od podstaw własnoręcznie 

stworzone w domowym warsztacie przez duet naszego kolegi z redakcji Jaromira 

oraz Lucynę Pawlak. Lampy (Lu)LED mogą być wyjątkowo oryginalnym prezentem, 

ponieważ każdy egzemplarz jest inny. Ich cechą wspólną jest zastosowanie szkła 

malowanego lub ręcznie zdobionego techniką decoupage w połączeniu z drewnem 

i technologią LED. Są sterowane niepowtarzalnymi, wykonanymi również z drewna 

pilotami. Wewnętrzne oprogramowanie i projekty płytek, jak na Jaromira przystało, 

powstały w całości na komputerze Mac. Niebawem rozpoczną się prace nad stacją 

bazową, która na początku przyszłego roku pozwoli na sterowanie lampami za 

pomocą iPhone’a, czyniąc je „sprytnymi”. Pilot pozwala między innymi, na wybór 

jednego z 6 dynamicznych programów, ustawianie kolorów zależnie od nastroju 

i może obsługiwać do 5 lamp.

CENA 240,00 zł WWW lugallery.com

http://lugallery.com
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CENA 26,99 zł WWW empik.com

ASTROFIZYKA DLA ZABIEGANYCH
Czym jest widmo elektromagnetyczne? Co wiemy o powstaniu kosmosu? Jakie 

tajemnice skrywają gwiazdy? Na te pytania znajdziemy odpowiedź w doskona-

le napisanej książce Neila deGrasse’a Tysona. Chociaż autor jest astrofizykiem, 

a swoją pozycję naukową potwierdził jako dyrektor American Museum of Natural 

History, to styl, w jakim zapoznaje nas z największymi teoriami o wszechświe-

cie nie pozwoli nam się oderwać od książki. Lekkość pióra, swoboda pisania 

i przeniesienie największych prawd astrofizyki na język zrozumiały dla każde-

go czynią z niej wspaniałą publikację, wartą znalezienia się wśród tegorocznych 

prezentów. Nie ma tu mowy o nudzie. Ta książka poruszy nasze zmysły i w wyjąt-

kowy, sobie właściwy sposób pozwoli zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się 

wokół nas.

http://www.empik.com/astrofizyka-dla-zabieganych-de-grasse-tyson-neil,p1167250792,ksiazka-p
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SENNHEISER MKE 2 ELEMENTS
Kochasz ekstremalne przygody, a Twoim ulubionym gadżetem jest kamerka 

GoPRO HERO4? Jeśli tak, to masz narzędzie do niesamowitych nagrań wideo, ale 

dźwięk pozostawia wiele do życzenia. Sennheiser postanowił to zmienić i opra-

cował mikrofon MKE 2 elements, który uzupełnia GoPRO w każdych warunkach. 

Niezależnie od tego, co właśnie zamierzasz filmować: rowerową jazdę górską, 

sporty zimowe czy surfowanie na ogromnej fali, mikrofon MKE 2 elements 

zawsze zapewni Ci dźwięk nasycony najdrobniejszymi szczegółami. Dzięki 

mikrofonowi Senneheisera będziesz mógł w pełni podzielić się swoimi przeży-

ciami, nie tylko niesamowitym obrazem z kamery, ale też doskonałym, bogatym 

dźwiękiem z miejsca akcji.

CENA 430,00 zł WWW www.sennheiser.pl

http://sennheiser.pl/mke-2-elements
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CENA
69,00zł

WWW
x-kom.pl

UNITEK STAND NA TELEFON I TABLET
Nowy iPhone X bardzo lubi na nas spoglądać. Warto zrobić mu niespodzian-

kę i nabyć dla niego odpowiednią podstawkę. Właśnie taką propozycję ma 

dla nas firma Unitek, która oferuje bardzo elegancki stand dla naszych urzą-

dzeń. Oczywiście będzie się on doskonale sprawdzał nie tylko z iPhone’em X,  

ale także się wszystkimi naszymi telefonami i iPadami. Podstawka firmy Unitek 

jest w całości wykonana z aluminium. Jej krawędzie są elegancko zeszlifowa-

ne, a wykończenie specjalnym tworzywem zapewni naszym urządzeniom 

odpowiednie podparcie. Dzięki niebanalnemu designowi wzbogaci swoim 

nowoczesnym kształtem każde wnętrze. Podstawka Uniteka pozwala nam też 

ustawić nasze sprzęty pod dowolnym kątem, w pionie lub poziomie. Przy tym 

jest niewielka i łatwo się składa, co pozwoli nam w razie potrzeby łatwo się 

z nią przemieszczać. Ten aluminiowy stand jest bardzo dobrym pomysłem na 

prezent, gdyż przyda się praktycznie każdemu właścicielowi urządzeń z nadgry-

zionym jabłkiem. Będzie cieszyć oko obdarowanego praktycznie na co dzień, 

dzięki czemu zawsze będzie o nas pamiętał.

https://www.x-kom.pl/p/385725-stacja-dokujaca-do-smartfonu-unitek-stand-do-smartfonow-i-tabletow.html
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CENA
879,00 zł

WWW
logitech.com

LOGITECH CRAFT
Wyobraź sobie, że podkręcasz wydajność swojej pracy jednym prostym ruchem. 

Ta wizja może stać się prawdziwa dzięki najnowszej i innowacyjnej klawiaturze 

Logitech CRAFT! Urządzenie wyposażone jest w specjalną koronę, umożliwia-

jącą szybką i płynną pracę z pakietem Office, a także programami graficznymi 

takimi jak Adobe Photoshop. Lekkie dotknięcie Korony wystarczy, by uruchomić 

menu kontekstowe. Przyciśnięcie oraz przekręcenie okrągłego przełącznika 

umożliwia osiągnięcie pożądanej jasności obrazu, rozmiaru wykresu, czcionki 

lub narzędzia rysowania. Klawiatura Craft jest w pełni bezprzewodowa. Zapewni 

Ci komfort użytkowania dzięki wyśmienicie wyprofilowanym przyciskom, 

subtelnemu podświetleniu aktywowanym czujnikiem ruchu oraz możliwości 

przełączania się nawet między trzema komputerami jednocześnie.

https://www.logitech.com/pl-pl/product/craft
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CENA
1249,00 zł

WWW
freecom.com

FREECOM MSSD MAXX
Freecom mSSD MAXX to doskonałe rozwiązanie dla osób, które szukają kieszon-

kowego dysku oraz wyjątkowej wydajności, która pozwala użytkownikom na 

znaczne skrócenie czasu odczytu i zapisu danych. Ten superszybki, kompak-

towy i stylowy dysk SSD dostępny w pojemności 512GB, waży zaledwie 72g 

i zapewnia prędkość transferu danych na poziomie 700MB/s. Dzięki temu jest 

jednym z najszybszych przenośnych rozwiązań SSD dostępnych na rynku 

zarówno dla użytkowników komputerów Mac, jak i PC.

http://www.freecom.com/product/mssd-maxx-512gb-56394/
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TP-LINK  
TL-PB20100
Ciągle stajemy się posiadaczami coraz 

większej ilości urządzeń, których zapo-

trzebowanie na prąd niestety nie maleje. 

Warto zatem zabezpieczyć się przed 

sytuacją, w której w najważniejszym 

dla nas momencie nasz sprzęt się nagle 

rozładuje. Dlatego dobry power bank 

będzie zawsze doskonałym pomysłem 

na świąteczny prezent. Firma TP-Link. 

ma w ofercie bank energii TL-PB20100, 

który dzięki akumulatorom o pojem-

ności 20100mAh sprosta największym 

wymaganiom. Nasze  iPhone’y nała-

duje bez problemu nawet kilka razy. 

TP-Link  TL-PB20100  dba również 

o bezpieczeństwo naszych urządzeń 

i wykorzystuje najnowsze zabezpiecze-

nia, aby uchronić je przed zwarciami, 

przepięciami czy nadmiernym nała-

dowaniem i  rozładowaniem. Mimo 

zastosowania tak mocnych akumulato-

rów power bank jest lekki i praktyczny. 

Do tego wkomponowana w urządzenie 

latarka niejednokrotnie przyda się nam 

podczas codziennych zajęć w domu czy 

w terenie.

CENA od 149,00 zł
WWW

tp-link.com.pl

http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-5689_TL-PB20100.html
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INNERGIE POWERCOMBO GO HUB
Święty Mikołaj nie zapominał o kierowcach. Specjalnie dla nich mamy kolejną 

propozycję od firmy Innergie. PowerCombo Go Hub to fantastyczne połączenie 

ładowarki samochodowej i potrójnego huba do ładowania USB z przedłużaczem. 

To połączenie pozwala ładować w naszym samochodzie do czterech urządzeń 

mobilnych jednocześnie. Co najlepsze, możemy to robić w różnych miejscach 

samochodu dzięki zastosowanemu kabelkowi o długości 1,2 m. Dzięki niemu 

nawet pasażerowie siedzący na tylnym siedzeniu mogą łatwo ładować swoje 

urządzenia. Ten, kto wybiera się często z rodziną w dłuższą trasę, wie, jak to 

ważna funkcjonalność. Dodatkowo wszystkie cztery dostępne porty inteli-

gentnie wykrywają podłączone urządzenia, zapewniając im odpowiedni prąd 

i napięcie. Wszystkie też umożliwiają ładowanie do 2,4 A, co oznacza, że nawet 

podłączenie  iPada  nie będzie dla nich wyzwaniem. Zastosowane technolo-

gie InnerShield™ Protection Innergie zabezpieczają nasze urządzenia przed 

uszkodzeniem, więc możemy skupić się tylko na drodze.

CENA 199,00 zł WWW mobidick.pl

https://mobidick.pl/sklep/powercombo-go-hub/
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CENA
219,00 zł

WWW
freecom.com

FREECOM  
MDOCK USB-C™
Stacja dokująca Freecom mDock USB-C™ 

posiada pojedyncze pionowe gniazda, 

pasujące do dysków 2,5 i 3,5 cala. Nadaje 

się zarówno do użytku profesjonalnego, 

jak i domowego, może być wykorzystana 

do instalacji oprogramowania lub obra-

zów dysków, szybkiego formatowania, 

kasowania danych, a  także pobierania 

danych z  starych dysków, testów 

diagnostycznych czy tworzenia 

kopii zapasowych.

http://www.freecom.com/product/hard-drive-mdock-usb-c-56410/
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CENA
169,00 zł

WWW
x-kom.pl

STAND DO NOTEBOOKA UNITEK
Aluminium nieodłącznie towarzyszy fanom sprzętu Apple. Właśnie dlatego firma 

UNITEK przygotowała ten stand dla laptopa głównie z myślą o użytkownikach 

sprzętu Apple. Minimalizm designu, dbałość o szczegóły i materiał, z którego 

wykonano ten stojak, sprawią, że będzie to doskonale zgrany duet z każdym 

komputerem Apple. Stand zapewnia stabilne umieszczenie laptopa w pozycji 

poprawiającej ergonomię pracy. Odpowiedni kąt poprawia widoczność ekra-

nu oraz ułożenie dłoni na klawiaturze. Doskonale również odprowadza ciepło 

podczas długiej pracy komputera. Komfort pracy zapewnia nóżka, która umoż-

liwia ustawienie komputera pod dowolnym kątem. W chwili gdy nie będziemy 

chcieli korzystać z podstawki, będziemy mogli ją złożyć całkowicie na płasko,  

co pozwoli nam jej na wygodny transport. Jeśli myślimy o pięknym i ergonomicz-

nym prezencie dla bliskiej osoby, to Stand firmy UNITEK będzie wyśmienitym 

wyborem. 

https://www.x-kom.pl/p/385726-podstawka-chlodzaca-pod-laptop-unitek-stand-do-notebookow.html
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POLAR LOOP CRYSTAL
Stylowy monitor aktywności Polar Loop Crystal powstał z myślą o kobietach 

kochających modę i zdrowy styl życia. Monitor aktywności jest ozdobiony 

kryształami firmy Swarovski® i wygląda jak biżuteria. Ale to coś więcej niż 

tylko piękny dodatek! Polar Loop Crystal monitoruje całodobową aktywność: 

liczbę kroków, przebyty dystans, spalone kalorie, a  także czas i  jakość snu. 

Ponadto motywuje do większej aktywności fizycznej, udzielając informacji 

zwrotnych i indywidualnych wskazówek, a w przypadku dłuższego czasu bez 

ruchu zaczyna delikatnie wibrować. Dodatkowo, dzięki łączności z telefonem, 

informuje za pomocą wibracji o przychodzących połączeniach, wiadomo-

ściach i przypomnieniach z kalendarza.

CENA 569,00 zł WWW polar.com

http://polar.com
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CENA
39,95 €

WWW
just-mobile.eu

QUATTRO AIR OD JUSTMOBILE 
Wyjątkowe urządzenia wymagają doskonałej ochrony. Dla posiadaczy iPho-

ne’a X będzie to wspaniała niespodzianka łącząca doskonałą jakość etui oraz 

najlepszą formę zabezpieczenia przed uszkodzeniem. JustMobile stworzyło 

pokrowiec, który wykorzystuje zaawansowaną technologię, aby nasz telefon 

był bezpieczny podczas codziennego użytkowania. Wzmacniane narożniki 

dzięki funkcji AirCorner chronią najbardziej newralgiczne miejsca iPhone’a. 

Specjalna warstwa wykonana z tworzywa ImpaktGuard jest niewiarygodnie 

twarda i zabezpiecza tył telefonu przed uderzeniami. JustMobile zadbał również 

o pieczołowite wykończenie detali. Materiał 

użyty do produkcji etui doskonale leży 

w dłoni aparat nie ma prawa się wyśli-

zgnąć. Dodatkowo karbowane boki 

wzmacniają pewny uchwyt. 

http://www.just-mobile.eu/quattroair-iphone.html
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IWALK SCORPION 8000
Power bank przyda się zawsze. Obecnie prawie każdy z nas ma jakieś przenośne 

urządzenie zasilane akumulatorowo, któremu dodatkowa energia w terenie się 

przyda. Scorpion 8000 jest wyjątkowo poręcznym prezentem dla roztargnionych. 

Obdarowany nim nie będzie musiał pamiętać o kablach ani do iPhone’a, ani do 

innych urządzeń. Scorpion jak większość power banków iWALK wyposażony jest 

we wbudowane przewody z wtyczkami Lightning i microUSB oraz dodatkowo 

kabel USB do ładowarki lub komputera. Technologia pass-through w Scorpion 8000 

pozwala nie tylko na jednoczesne ładowanie power banku i podłączonych do niego 

urządzeń, ale również na transmisję danych. Możemy użyć go na przy-

kład do zgrania zdjęć z iPhone’a. Oczywiście wszystkie produkty 

iWALK przeznaczone do urządzeń Apple posiadają certyfikat 

MFi oraz wszelkie potrzebne zabezpieczenia. Więcej o iWALK 

Scorpion 8000 napisaliśmy we wrześniowym magazynie.

CENA 169,00 zł WWW iwalk.pl

https://mojmac.pl/wrzesien-2017-gry/
https://iwalk.pl/produkt/power-bank-scorpion-8000/


SENNHEISER HD 4.50 BTNC
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CENA
899,00 zł

WWW
www.sennheiser.pl

Bezprzewodowe słuchawki Sennheiser HD 4.50 BTNC oferują mobilność i świetną 

jakość dźwięku, z której słynie niemiecki producent. Dzięki składanej konstrukcji 

i łączności Bluetooth z szybkim parowaniem NFC są doskonałym uzupełnieniem 

Twojego iPhone’a. Aktywna redukcja szumów Senneheiser NoiseGard, w połą-

czeniu z zamkniętymi przetwornikami i grubymi poduszkami wokółusznymi 

znakomicie redukuje hałas zewnętrzny nawet w bardzo głośnym otoczeniu. Bateria 

zapewnia ponad 20 godzin pracy na jednym ładowaniu, dzięki czemu nie będziesz 

musiał martwić się o zewnętrzne źródło energii. A jeśli jednak zdarzy się tak,  

że prądu zabraknie, HD 4.50 bez problemu działają na dołączonym kablu. Ponadto 

w tych słuchawkach będziesz mógł nie tylko cieszyć się ulubioną muzyką, lecz 

także prowadzić rozmowy telefoniczne dzięki wbudowanemu mikrofonowi. 

Wszystko to sprawia, że HD 4.50 BTNC doskonale się nadają do codziennego 

użytku: w domu, pracy czy w biegu na mieście.

http://sennheiser.pl/o/hd-4-50-btnc-wireless
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CENA od 240,00 zł WWW ikea.pl

IKEA TRÅDFRI
Jeszcze nigdy inteligentny system oświetlenia zgodny z Home Kit nie 

był tak przystępny cenowo. Popularny ze względu na wysoką jakość, 

funkcjonalność i właśnie cenę IKEA TRÅDFRI po listopadowej aktu-

alizacji zapewniającej mu zgodność z  HomeKit stał się wyjątkowo 

atrakcyjnym prezentem dla Apple Usera. Za 240 zł możemy skom-

pletować zestaw startowy składający się z  żarówki, stacji bazowej 

i jednego pilota koniecznego do funkcjonowania całości. Dalej wystar-

czy dokupować żarówki, których mamy spory wybór w  cenach  

od 50 złotych, panele świetlne, a nawet szafki ze świecącymi drzwicz-

kami. Dla bardziej konserwatywnych możemy rozbudować system 

o dodatkowe piloty, ściemniacze i czujniki ruchu. Każdy z nich może 

sterować nawet 10 źródłami światła. Piloty i czujniki nie są na razie 

obsługiwane przez HomeKit, ale pracują z nim równolegle. 

http://www.ikea.com/pl/pl/
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http://faqt.pl/mmm10/
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YOINK FOR IOS
MAREK TELECKI
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Kilka lat temu na lamach applesauce Kuba popełnił recenzję narzędzia stworzonego 

przez Matthiasa Gansriglera pod nazwą Yoink. Sam również używam tego świetnego 

rozwiązania i gdy tylko w sieci pojawiły się informacje, że autor pracuje nad wersją 

dla iOS — zatarłem ręce i trzymałem kciuki. Jak się okazało, trzeba było mocno te 

paluchy zaciskać, bo dział testerów i sprawdzaczy w Cupertino (App Review team) 

wyjątkowo intensywnie (choć nie do końca zasadnie) odrzucał kolejne wersje Yoink 

for iOS.

Mobilny system od Apple w swojej najnowszej odsłonie to znaczny skok w kwestii 

poprawy produktywności, zwłaszcza na tabletach. Kolejne możliwości ułatwiające 

pracę w wielu programach i z wieloma dokumentami, apka Pliki, implementacja 

przeciągnij i upuść — to wszystko coraz bardziej ułatwia bycie iPad-only.

Yoink dla iOS dodatkowo ten system usprawnia, dodając wirtualną półkę / pojemnik 

na dokumenty, które chcemy przenieść między ekranami i apkami. To tymczasowe 

miejsce składowania praktycznie dowolnego rodzaju obiektów: obrazów, wycinków 

tekstowych, hiperłączy, wiadomości e-mail i innych dokumentów. Zaznaczona do 

przeniesienia grupa tworzy tzw. stos (czy też kolokwialnie mówiąc — kupkę). Stosy 

można tworzyć w Yoink i tam je również nazywać, co dodatkowo ułatwia zarządza-

nie np. rzeczami związanymi z konkretnym projektem.

Przechowywane na półce obiekty mają swoją „osobowość”, tzn. nie są reprezento-

wane przez rodzajowe (zdecydowanie wolę oryginalny, angielski termin: generic) 

ikony, ale — o ile to możliwe — miniaturki ujawniające przedsmak zawartości. 

Pacnięcie w taką winietkę wywoła podgląd w widoku powiększonym. 

Apkę testuję na iPadzie iOS11.1 (model 9,7� 2017, nie „pro”). Działa na tym urządze-

niu w dwóch trybach: Slide Over (okno Yoink zakrywa aplikację znajdującą się pod 

spodem) i Split View (ekran podzielony jest na dwie części, dla Yoink oraz drugiej 

aplikacji). Jeśli z jakiegoś powodu mamy problem lub wolimy dodać obiekt do Yoink 

bez użycia gestów przeciągnij i upuść — skorzystamy z App (Action) Extension, 

działającego w pełni systemowo rozszerzenia narzędzi Udostępniania (Share sheet).

Wstawianie tymczasowo przechowywanych w Yoink obiektów do miejsca przezna-

czenia możliwe jest nawet bez uruchomienia programu — dzięki niestandardowej 

https://twitter.com/smartkidpl
https://twitter.com/eternalstorms
https://eternalstorms.at/yoink/mac/
https://itunes.apple.com/app/id1260915283?mt=8
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klawiaturze. Działają też pozostałe opcje: przeciągnij i upuść, kopiuj-wklej oraz 

udostępniania (przydatne zwłaszcza na iPhonie, na którym brak systemowego 

wsparcia dla gestów drag&drop).

Oczywiście program integruje się z wyszukiwarką Spotlight, zatem obiekty może-

my wyszukiwać systemowo, a  „znaleziska”, które rezydują na półce Yoink, są 

przenaszalne.

Jeśli wrzucimy na półkę obiekt złożony, Yoink często pozwoli nam przenieść do 

okna aplikacji docelowej konkretną reprezentację tej rzeczy (np. łącze, tekst, wizy-

tówka) — opcje pojawią się po tapnięciu dwoma palcami w miniaturkę. Następnie 

przytrzymujemy chwilę jeden palec na wybranej opcji i przenosimy w miejsce 

docelowe. Nie zawsze działa to sprawnie i zdarza się przytknąć iPadowi przy takiej 

operacji...

Rzeczy składowane w Yoink możemy filtrować według ich typu (np. stosy, obrazy, 

hiperłącza, tekstowe) lub po czasie dodania (dzisiejsze).

Kasowane elementy nie znikają natychmiast, a trafiają do pewnego rodzaju kwaran-

tanny (podobnie jak ma to miejsce w rolce aparatu, zdjęcia są usuwane automatycznie 

po upłynięciu określonego czasu), daje to użytkownikowi margines bezpieczeństwa 

i możliwość odzyskania błędnie usuniętego obiektu. Preferencje systemowe dla apki 

oferują między innymi opcję ustalenia tego interwału, po którym rzeczy nie zabloko-

wane (które trafiają do kosza, po „wyciągnięciu” ich z półki), zostaną permanentnie 

usunięte. Lewy dolny róg aplikacji zawiera ikonę kłódki — zamknięta oznacza, że 

obiekty przechowywane na półce można wielokrotnie z tego miejsca pobrać. Czy 

można żyć bez tej wirtualnej półki? Owszem, przecież żyliśmy tak od lat. Ile razy 
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jednak brakowało możliwości przeciągnięcia obiektu na ikonkę / okno aplikacji? 

System już to umożliwia, jednak nie wszystkie apki wspierają interakcję i przy 

próbie upuszczenia zaznaczone wcześniej i przeciągane obiekty wracają na swoje 

miejsca, a użytkownik zmuszony jest szukać innego rozwiązania. Teraz wrzucamy 

to, co zechcemy, do Yoink (na „za chwilę”, na później, na jutro itp.) i źródła nie są 

dalej potrzebne.

Taki centralny hub, w którym możemy przechowywać różnego typu obiekty, łącz-

nie z zawartością schowka (clipboard), to naprawdę świetna sprawa, dzięki której 

nie trzeba paluchami na ekranie dotykowym grać w Twistera albo breakdance.  

Aż dziwne, że nikt w Apple nie pomyślał, by taką funkcjonalność zaimplementować 

systemowo. W sumie może to i dobrze, bo Yoink działa tak, jakby był elementem 

iOS, wątpię, by dało się go zintegrować lepiej, tak transparentnie, z bardziej przemy-

ślaną i wygodną obsługą. Piszę to trochę przekornie, bo Apple potrafi robić dobry 

software, tylko ostatnio coś im nie wychodzi dopracowywanie...

W App Store znajdziecie więcej podobnych rozwiązań (tzw. shelf apps), ale szczerze 

polecam Yoink. Przede wszystkim dlatego, że przez lata autor uczciwie zapracował 

na swoją renomę. Nie mam żadnych oporów ani nie muszę być w żaden sposób 

dodatkowo „motywowany”, by szczerze polecić jakikolwiek z produktów Matthiasa 

Gansriglera. Wisienką na torcie niech będzie rozważana synchronizacja mobilnego 

Yoinka między kilkoma iUrządzeniami oraz z wersją desktopową. Choć to jeszcze 

nic pewnego, któż zrobi to lepiej niż człowiek tworzący ten sam kawałek softwa-

re’u na macOS oraz iOS?

Yoink działa na iPhonie oraz iPadzie z systemem iOS11.x, czyli jest zgodny z iPho-

ne’em 5s i nowszymi, iPadem Air i nowszymi, a nawet z iPodem touch 6 generacji.

WITRYNA

CE
CH

YYoink

2,99 $ (wkrótce 4,99 $)

www.eternalstorms.at

 + Intuicyjna obsługa,
 + Przejrzysty interfejs
 + Stabilna praca
 + Podgląd przechowywanych na półce rzeczy
 + Inteligentne wykorzystanie możliwości iOS

 − Brak polskiej wersji 
językowej

 − Brak wsparcia dla 
gestów 3D touch na 
iPhone

NAZWA

CENA

OCENA

https://eternalstorms.at/yoink/ios/
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TWILIGHT STRUGGLE

MACIEJ WINIARSKI
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Okres zimnej wojny to jeden z najbardziej emocjonujących wycinków historii ludz-

kości. Przede wszystkim dlatego, że ludzkości udało się przetrwać blisko 50 lat 

bez wysłania rakiet balistycznych z głowicami nuklearnymi w kierunku wrogiego 

państwa. Właśnie to jest naszym celem w Twilight Struggle — fantastycznej grze 

planszowej, którą miałem okazję testować w ostatnim czasie na iPadzie.

Rozgrywka
Gra jest podzielona na dziesięć kolejek, w których gracze na zmianę (bo tytuł jest 

przeznaczony dla dwóch osób) wykładają wylosowane wcześniej karty i dokonują 

posunięć na mapie świata. Celem każdej ze stron jest zdobycie globalnej dominacji 

nad drugim mocarstwem. Można ją osiągnąć na kilka sposobów — zdobywając istotną 

(20 punktów) przewagę nad konkurentem, posiadając więcej punktów zwycięstwa 

po minięciu wszystkich kolejek lub wygrywając wyścig kosmiczny. Oba mocarstwa 

starają się jednocześnie uniknąć osiągnięcia poziomu DEFCON 1 oznaczającego 

globalną wojnę nuklearną — sprowadzenie wskaźnika do tego poziomu oznacza 

automatyczną porażkę. Aby zdobyć punkty, musimy walczyć z wrogiem o wpływy 

na tzw. peryferiach. Możemy zarówno zwiększać własne, jak i niwelować prze-

ciwnika. Jest to dosyć skomplikowane, bo na dostępne opcje może wpływać wiele 

czynników od poprzednio wyłożonych kart poprzez sytuację w ościennych krajach 

do aktualnego poziomu DEFCON. Duży wpływ na efekt rozgrywki ma też czynnik 

losowy, ze względu na dobieranie kart w ciemno i obowiązkowe rzuty kostką przy 

określonych operacjach. W efekcie nawet korzystny zestaw kart i poprawna gra to 
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może być za mało, by zaliczyć daną kolejkę do sukcesów. Bywa to niekiedy nieco 

frustrujące.

W grze jest dostępny co prawda samouczek, ale daleko mu do tego, by zasłużył na 

miano wyczerpującego. Omówione w nim rzeczy to raczej absolutne podstawy 

podstaw, jego zadaniem jest bardziej chyba zaznajomienie gracza z interfejsem 

produkcji.

Mimo paru wymienionych wyżej wad (losowość czy stopień skomplikowania) gra 

daje olbrzymią satysfakcję i niesamowicie wciąga. Do tego stopnia, że „jedna partyj-

ka” o dziesiątej wieczorem zamienia się w kilka porządnych partii, z których ostatnia 

kończy się wpół do trzeciej. No bo jak to tak iść spać, kiedy Sowiety bezwstydnie 

wygrywają!?!

Wykonanie
Grafika raczej prosta, ale w  zupełności wystarcza, by cieszyć się tytułem. 

Najważniejsze, że jest przejrzysta. Jeden rzut oka wystarczy, by zorientować się 

w aktualnej sytuacji na świecie — wszystkie dane są prezentowane w bardzo czytel-

ny sposób. Na plus zaliczam fakt, że tekstury mają przyzwoitą rozdzielczość i nie 

wywołują krwotoku z oczu.

Udźwiękowienie natomiast jest całkiem mocnym plusem produkcji. Muzyka, choć 

powtarzalna, nie męczy, dźwięki tła i interfejsu też są przyzwoite. Świetnym akcen-

tem są fragmenty przemówień przywódców amerykańskich i sowieckich, które 

słychać na początku każdej tury. Niesamowicie podnoszą one klimat produkcji.

Ogólnie, jest bardzo dobrze.
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Wady
Niestety Twilight Struggle nie jest wolne od wad. Po pierwsze — nie ma polskiej 

wersji językowej. Po drugie gra wyłącza się, jeśli nawet tylko na krótką chwilę 

wyjdziemy z niej, by np. sprawdzić coś w instrukcji. Dobrze, że przy tym chociaż 

zapisuje aktualną grę. Ale mimo tego takie rzeczy po prostu nie przystoją w 2017 

roku, szczególnie przy takiej cenie. Która to zresztą jest kolejną, aczkolwiek drobną 

wadą tej produkcji. Prawie 50 PLN to trochę za dużo w moim odczuciu za grę, której 

daleko do ideału pod względem technicznym. Warto poczekać na obniżkę o jakieś 

20-25%. Prawie bym przy tym zapomniał o jeszcze jednej wadzie, która w moim 

odczuciu jest piętą achillesową produkcji. Są to mianowicie czasy oczekiwania na 

odpowiedź rywala w rozgrywce z komputerem. W moim odczuciu są one po prostu 

zbyt długie. Ich skrócenie istotnie zwiększyłoby komfort rozgrywki.

Podsumowanie
Mimo kilku mniej lub bardziej istotnych wad Twilight Struggle jest godną uwagi 

i polecenia produkcją na iPada. Nie jest to jednak pozycja dla wszystkich. Polecam 

ją przede wszystkim zagorzałym fanom planszówek, pasjonatom zimnej wojny oraz 

(choć ze względu na losowość w nieco mniejszym stopniu) miłośnikom gier stra-

tegicznych. Oni kupią ją, pardon, oni już dawno ją kupili za pełną cenę. Pozostali 

muszą to rozstrzygnąć sami. Ważne jest jednak to, że gra w zamian za poświęcony 

czas i uwagę odwdzięcza się olbrzymią satysfakcją płynącą z wygranej po zaciętym 

pojedynku.

WITRYNA

CE
CH

YTwilight Struggle

47,99 zł

Gra w App Store

 + Wciągająca rozgrywka
 + Niesamowity klimat
 + Złożone zasady

 − Drobne niedociągnięcia 
techniczne

 − Brak polskiego 
tłumaczenia

 − Brak wersji na iPhone

NAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/twilight-struggle/id942766453?l=pl&mt=8
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Dużą część mojej pracy poświęcam na komunikację elektroniczną. Pisanie e-ma-

ili przestaje być przyjemnością, gdy zaczynam spędzać nad nimi zbyt wiele czasu.  

Od zawsze szukam sposobu na przyspieszenie tej czynności. Wyjątkowym partne-

rem staje się najnowsza aplikacja programistów z Flexibits o nazwie Cardhop.

Kontakty w zasięgu jednego kliknięcia
Dostęp do moich wszystkich kontaktów mam natychmiast z górnego paska menu. 

Bez konieczności uruchamiania dodatkowych aplikacji pod jedną ikoną wizytów-

ki mogę dotrzeć do każdej osoby, jaką mam w swojej bazie teleadresowej. Mam tu 

dostęp do grup, które tworzyłem w aplikacji Kontakty, ułatwiających mi uporządko-

wanie osób na liście. Mogę również mieć dostęp do osób zapisanych w iCloud czy 

kontaktach Google. Wszystko ze sobą świetnie połączone. Na samej górze znajduje 

się pole wyszukiwania będące równocześnie miejscem, gdzie będziemy dodawać 

nowe kontakty. Jeśli aplikacja nie znajduje nikogo w bazie automatycznie sugeruje 

możliwość dodania jej do grona znajomych osób. Niestety nie działa wyszukiwanie 

po częściowych frazach. Nie mogę zacząć wyszukiwania od kilku końcowych liter 

nazwiska. Program wymaga, abyśmy precyzyjnie podali nazwisko lub imię.

Piszę i dzwonię
Cardhop nie przekonałby mnie do siebie, gdyby zabrakło możliwości natychmia-

stowych poleceń, jakie mogę wykonać wprost z rozwijanego menu aplikacji. Przy 

każdej osobie odnajdę ikonę dzwonienia lub pisania e-maila oraz wiadomości 

tekstowej. Jest to najszybsza fora komunikacji z użytkownikami, jaką mogę sobie 
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wyobrazić. Program dzięki temu rozwiązaniu staje się doskonałym narzędziem 

podczas codziennej komunikacji w sieci. To zdecydowanie jedna z najmocniejszych 

stron Cardhopa.

Zarządzanie kontaktami jest proste
Cardhop zaopiekuje się naszymi kontaktami z najważniejszych serwisów: Facebook, 

LinkedIn i Google. Naturalnie wspiera iCloud oraz usługę Exchange. Mamy dostęp 

do grup i bezpośrednio z aplikacji możemy porządkować w nich kontakty. Możemy 

również importować i eksportować pliki w formacie cyfrowych wizytówek vCard. 

Działa tu również metoda przeciągnij i upuść — w taki sposób będziemy mogli dzie-

lić się pojedynczymi wizytówkami.

Nie spodziewałem się, że Cardhop tak usprawni moją pracę. Na pierwszy rzut 

oka był to piękny, ale mało użyteczny dodatek do systemu. Praktyka kilkunastu 

dni pokazała, jak mocno się myliłem. Częstotliwość, z jaką sięgam po program 

Kontakty, wyszukuję namiary do innych osób i wreszcie wybór odpowiedniej akcji 

zajmuje sporo czasu. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo dużo aż do chwili, gdy 

pojawił się na moim komputerze Cardhop. Przyjemność pracy z tym programem 

i łatwość, z jaką docieram do osób z mojej listy odbiorców, jest ogromnym atutem 

tej aplikacji. Zdecydowanie warto go mieć, gdy nasza praca przy komputerze powią-

zana jest z innymi ludźmi w sieci.

WITRYNA

CE
CH

YCardhop

69,99 zł

www.flexibits.com

 + Szybki dostęp do kontaktów
 + Wygodne zarządzanie danymi adresowymi
 + Obsługa wielu źródeł: LinkedIn, iCloud, 

Google, Exchange, Facebook

NAZWA

CENA

OCENA

https://flexibits.com/cardhop
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Od niepamiętnych czasów, tzn. w moim przypadku od zakupu Apple TV 3 gene-

racji (połowa 2012 roku) staram się odtwarzać filmy z komputera na telewizorze. 

Bezprzewodowo. I choć dziś — ze względu na wygodę i coraz bardziej atrakcyj-

ną ofertę tytułów — nierzadko korzystam z serwisów streamingowych, takich jak 

Netflix czy Showmax, to nadal zdarza się, że na duży ekran wysyłam materiał znaj-

dujący się lokalnie na dysku MacBooka. Jak to realizuję, opisałem wyczerpująco 

w artykule opublikowanym w 7 numerze Mój Mac Magazynu w 2015 roku. A wcześniej 

na blogu applesauce.pl.

Tak, uwielbiam apki Air Video HD na iOS i  sporo młodszą — Air Video TV na tvOS.  

Oba odtwarzacze wymagają instalacji darmowego serwera Air Video Server HD na Mac 

lub PC.

Po ponownym opublikowaniu poradnika na witrynie applejuice.pl wywiązała się na 

Twitterze dyskusja, w której Remik zwrócił mi uwagę na jeszcze inne, alternatyw-

ne rozwiązanie pod nazwą Airflow. Postanowiłem sprawdzić program osobiście 

i podzielić się wrażeniami. Zapraszam do lektury recenzji.

Airflow to program dostępny na Maca (wspiera system operacyjny OS X w wersji min. 

10.10) oraz PC (Windows 7 lub nowszy, w wersji 64-bitowej lub 32-bitowej). Nie wyma-

ga instalacji żadnego dodatkowego serwera, ponieważ sam program jest serwerem 

uruchamianym na życzenie użytkownika i wysyłającym materiał audiowizualny  

do obsługiwanych odbiorników.

https://mojmac.pl/archiwum/
http://www.applesauce.pl
http://www.inmethod.com/index.html
https://itunes.apple.com/pl/app/air-video-hd-now-with-multitasking-and-pip-support/id668354926?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/air-video-tv/id1050487285?mt=8
http://download.inmethod.com/current-osx
http://download.inmethod.com/current-win
http://applejuice.pl
https://twitter.com/Remik_K
https://airflowapp.com/download/latest?mac
https://airflowapp.com/download/latest?win64
https://airflowapp.com/download/latest?win32


Interfejs Airflow jest prosty i przejrzysty. Jak na „grajka” przystało, znajdziemy tu 

podstawowe przyciski sterujące: Lista odtwarzania, Cofnij o 10 s, Odtwórz / Pauza, 

Zatrzymaj, Następny, Ustawienia oraz AirPlay. Minimum niezbędnych kroków wyma-

ganych do rozpoczęcia seansu to: dodanie filmu (z napisami lub bez) do domyślnej 

playlisty, wybranie odbiornika z menu AirPlay oraz kliknięcie w przycisk „play”. 

Oczywiście to dopiero początek, bo program oferuje znacznie więcej pomocnych 

funkcji.
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Po pierwsze, możemy utworzyć wiele różnych playlist, np. dla każdego sezonu 

serialu. Menu kontekstowe dla każdej listy pozwala na zmianę jej nazwy, zamknięcie 

listy lub ponowne jej otwarcie bądź zamknięcie wszystkich playlist poza wybraną/

aktywną. Filmy dodamy metodą „przeciągnij i upuść” lub z menu kontekstowe-

go (aktywowanego prawym klawiszem). Otwarcie menu na pliku wideo oferuje 

opcje odtworzenia od początku, od momentu, na którym przerwaliśmy ostatnio, 

usunięcie pozycji z  listy lub pokazanie obiektu w Finderze. Niektóre operacje  

(np. usuwanie) można wykonać na wielu plikach, po ich uprzednim zaznacze-

niu. Jeśli na listę odtwarzania dodamy folder z filmami, to będzie on od tej chwili 

obserwowany i kolejny wrzucony do niego plik z filmem pojawi się automatycznie  

na playliście (pod warunkiem, że będzie zachowane podobne nazewnictwo plików).

Po drugie, Airflow oferuje mnóstwo opcji związanych z obsługą odtwarzanego mate-

riału. Mamy możliwość:

 > wyboru ścieżki dźwiękowej (gdy np. posiadamy film w formacie AVI lub MKV 

ze ścieżkami audio w dwóch językach lub w większej jeszcze ich liczbie),

 > wprowadzenia opóźnienia/przyspieszenia (co dziesiątą część sekundy) wzglę-

dem obrazu,
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 > wyszukania napisów w serwisie opensubtitles.org lub wskazania pliku z dysku 

(program obsługuje też napisy DVD/Blu-ray),

 > zmiany kodowania tekstu w pliku z napisami,

 > wyboru wyświetlania jako przesyłanych do odbiornika oddzielnie (Soft Subtitles) 

lub „wpalonych” w film (Burn in Video),

 > zmiany koloru (biały lub żółty) napisów oraz ich skalowania: pomniejszenie do 

50% lub powiększenie do 200%,

 > opóźnienia/przyspieszenia wyświetlania napisów (zmiana co 0,10 s), jeśli 

doświadczymy kłopotów z synchronizacją obrazu, dźwięku i tekstu.

Po trzecie — strumieniowany materiał możemy odpowiednio wstępnie przetworzyć, 

by uzyskać jak najlepsze rezultaty np. pod względem rozdzielczości podłączonego 

do Apple TV telewizora lub przepustowości naszej sieci WiFi, a to dzięki następu-

jącym opcjom:

 > usuwanie przeplotu — przydatne, gdy mamy starszy materiał zripowany w np. 

50i/60i, a telewizor nie wykrywa przeplotu ani automatycznie go nie usuwa. 

Opcja TV Content (Auto) usunie przeplot z materiału w miejscach oznaczonych 

jako „interlaced”, konwertując do 50p/60p natomiast TV Content (Force) usuwa 

przeplot z całego materiału — często wideo nie ma znacznika i należy skorzystać 

z tej drugiej opcji. Opcja Movie wykonuje tzw. reverse telecine (IVTC, reverse 
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pulldown) usuwa nadmiarową informację oraz przeplot i przywraca oryginal-

ny klatkaż materiału poddanego konwersji zwanej „telekinem”. Wiele starych 

filmów przeszło taką operację przed wytłoczeniem na płycie DVD.

 > zmiana proporcji ekranu od domyślnych zaczynając, przez 1:1, panoramiczny 

16:9, egzotyczny anamorfotyczny 2,35:1, na formacie 5:4 kończąc,

 > wybór jakości, a dokładnie rozdzielczości pionowej: 576 linii w poziomie (skano-

wanie progresywne), przez 720p aż do Full HD, tj. 1080p HighQuality,

 > akceleracja sprzętowa (H.264, w komputerach wspierających Intel QuickSync) 

podczas kodowania/dekodowania materiału audiowizualnego.

Warto dodać, że w przypadku korzystania z odbiorników takich jak Chromecast 

Ultra lub Apple TV 4 generacji (lub ATV 4K) z systemem tvOS w wersji 11+ program 

oferuje „natywne odtwarzanie”, dzięki wsparciu kodeka H.265 (HEVC). Powinno to 

jeszcze bardziej poprawić jakość odtwarzania materiału przy jednoczesnym odcią-

żeniu procesora komputera.

Przycisk wyboru Force Conversion pozwala wymusić transkodowanie materiału 

(nawet gdy mamy do czynienia z natywnym formatem wspieranym przez odbior-

nik) i jest domyślnie zaznaczony, gdy:

 > wideo korzysta z niekompatybilnego kodeka (inny niż H264 lub H.265 dla ATV4/

Chromecast Ultra),

 > włączono opcję „wpalania” napisów,

 > korzystamy z napisów w formatach .idx/.sub (vob-sub zripowanych z płyt DVD) 

lub .sup (format PGS — Presentation Graphic Stream, zgranych z płyty Bluray), 

w obu przypadkach pliki z napisami nie są dokumentami tekstowymi, lecz bitma-

pami, dlatego by Arflow mógł je wysłać do odbiornika, muszą zostać „wpalone” 

w wideo,

 > zaznaczono opcję usuwania przeplotu.

Program działa tak, jak powinien, to znaczy bezproblemowo. I wcale mnie to nie 

dziwi, bo produkt jest dziełem tej samej grupy programistów: BitCave Ltd. współ-

pracującej z InMethod s.r.o. — czyli „magików” odpowiedzialnych za Air Video HD/

TV. Nie mogę się w zasadzie do niczego przyczepić, ani w zakresie efektywności 

remultipleksowania/transkodowania, ani przydatności czy skuteczności dostępnych 

funkcji. Jakość materiału jest bez zarzutu, nie doświadczyłem żadnych przycięć, 

przerw w odtwarzaniu, buforowania ani defektów obrazu/dźwięku.

Choć nie ma oficjalnej listy wspieranych formatów wideo, to autorzy zapewniają, 

że Airflow na pewno radzi sobie z: Matroska, AVI, MPEG-TS, MPEG-PS, MPEG-4, 

RealMedia, ASF, DVR-MS, WTV, Flash Video. Ścieżki z napisami mogą mieć m.in. 

następujące formaty: .srt (SubRip), .ssa/.ass (SubStation Aplha), .sub (MicroDVD), 

.smi/.sami (Synchronized Accessible Media Interchange) i oczywiście .txt. Jeśli jakiś 

egzotyczny kodek nie jest wspierany, wystarczy zainstalować darmowy odtwarzacz 
VLC, z którego ewentualnej pomocy przy konwersji Airflow skorzysta.

https://www.videolan.org/index.pl.html
https://www.videolan.org/index.pl.html


76RECENZJE | MACOS 

Od strony sprzętowej wspierane są przystawki Apple TV od 2 generacji oraz więk-

szość urządzeń zgodnych z Chromecast (wiele telewizorów z systemem Android 

TV posiada okrojoną lub pełną błędów implementację Google Cast, więc rezultaty 

mogą nie zawsze być zadowalające).

Jakkolwiek by patrzeć, Airflow powiela funkcjonalność Air Video HD, czy warto 

więc inwestować ~19 dolarów? Jeśli nie kupiliście do tej pory Air Video HD na iPho-

ne/iPada lub Air Video TV dla Apple TV, nie macie zamiaru korzystać z odtwarzania 

filmów zdalnie, przez Internet, posiadacie przystawkę Chromecast oraz nie lubicie, 

gdy jakiś serwer działa cały czas w tle na Waszym komputerze — zdecydowanie tak.

Airflow wspiera dźwięk przestrzenny 5.1 i oferuje natychmiastowy podgląd miej-

sca w filmie (tzw. Instant scrubbing preview), dzięki czemu łatwo jest przewinąć 

materiał do pożądanego miejsca bez zgadywania. Ta świetna opcja jest dostępna dla 

Apple TV 4 generacji (i nowszego) wprost z pilota Touch Remote.

Co bym chętnie zobaczył w Airflow? Drobiazgi, jak np. opcję wyboru innego koloru 

napisów, dodawanie półprzezroczystego tła i/lub konturu dla liter; możliwość wybo-

ru trybu pracy jako standardowy player, wyświetlający film na ekranie komputera.

Airflow to kawał dobrego oprogramowania, który po prostu działa. Lubię to.

WITRYNA

CE
CH

YAirflow

18,99 $

www.airflowapp.com

 + Intuicyjna obsługa, prosty interfejs
 + Stabilne działanie, odtwarzanie bez uprzed-

niego indeksowania
 + Podgląd miejsca w filmie w czasie 

rzeczywistym

 − Brak polskiej 
lokalizacji

 − Dość wysoka cena

NAZWA

CENA

OCENA

https://airflowapp.com
https://airflowapp.com
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Możesz stworzyć swój własny kanał telewizyjny. Mówię to zupełnie poważnie i bez 

cienia ironii w głosie (czy też między wierszami). Serwisy internetowe dają nam 

przecież możliwość nadawania „na żywo” swoich autorskich programów. Gdy doło-

żymy do tego aplikację Wirecast 8, będziemy w stanie wyprodukować profesjonalny 

materiał wideo równy temu, co widzimy z telewizji.

Raz. Dwa. Trzy. Jesteś w sieci
Zadziwiające, jak łatwo można wejść w świat transmisji na żywo. Wirecast będzie 

wymagał od nas jedynie zalogowania się do serwisu z jakiego chcemy skorzy-

stać. Program wspiera wszystkie najważniejsze media — od YouTube’a, Facebooka 

i Periscope po własny serwer RTMP. Z poziomu aplikacji możemy tworzyć wydarze-

nia, publikować filmy prywatne, na wybrane strony lub grupy w serwisie Facebook. 

Wirecast możemy równocześnie nadawać w kilku mediach społecznościowych.  

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zapisali nasz program na dysku i w przypadku 

problemów z internetem przesłali plik wideo na serwer.

Stwórz prawdziwy show
Niesamowite, w jak prosty sposób możemy uzyskać efekty, które nasi odbiorcy zapa-

miętają na długi czas. Wirecast pozwala na montaż materiału „na żywo” w sposób, 

który nawet laik będzie mógł natychmiast przyswoić. Program buduje prezenta-

cję na Warstwach (Layers) oraz Ujęciach (Shots). Na warstwach kładziemy ujęcia, 
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komponując tam całą audycję. W ujęciach mogą być obrazy z kamer, zdjęcia, 

tekst, pliki wideo i strony internetowe. To tutaj będziemy dodawać podpisy 

znane z audycji telewizyjnych, przedstawiające prezenterów. Wirecast idzie 

jeszcze dalej w swoich możliwościach: oferuje wykorzystanie wirtualnego 

studia (Virtual Set), gdzie będziemy mogli obraz z kamery umieścić w cyfro-

wym studiu serwisu informacyjnego. Tak przygotowanymi scenami łatwo 

będziemy zarządzać, dodają one przy tym naszemu przekazowi dynamiki.

Z  powodzeniem będziemy mogli wykorzystać Wirecast 8 do tworzenia 

kursów, sprzedaży produktów i usług czy wsparcia technicznego. Jednym 

ze składowych modułów aplikacji jest funkcja pokazywania obrazu wideo 

z tego, co dzieje się na naszym ekranie. Dodatkowo możemy przygotować 

taki układ ekranu, że równocześnie będzie wyświetlana nasza twarz i obok 

wideo z drugiego źródła, którym może być ekran z prezentacją Keynote lub 

PowerPoint. Dzięki temu mamy bliższy kontakt z odbiorcą treści, a równo-

cześnie jesteśmy w stanie przedstawić naszą ofertę lub prezentację. Wirecast 

doskonale sprawdzi się w każdej roli, zarówno edukacyjnej, biznesowej,  

jak i rozrywkowej.

Zaproś gości
Ciekawi goście to jedna z  najlepszych form urozmaicania programów. 

Posiadając Wirecast, nie potrzebujemy żadnych innych programów, aby móc 

przeprowadzić wywiad. Funkcja Rendezvous pozwala na stworzenie wirtual-

nego pokoju, w którym będziemy mogli spotkać się nawet z ośmioma osobami 

równocześnie. Cała procedura jest niezwykle prosta. Z poziomu programu 

aktywujemy sesję Rendezvous, gdzie generuje się link dla gości. Wystarczy 



80RECENZJE | MACOS 

WITRYNA

CE
CH

YWirecast 8

695 $, Pro — 995 $

www.telestream.net

 + Prosta integracja z serwisami 
streamingowymi

 + Wygodne zarządzaniem przekazem wideo
 + Bogata ilość przejść i dodatków wideo
 + Możliwość tworzenia wirtualnych spotkań

NAZWA

CENA

OCENA

przesłać ten odnośnik zainteresowanym osobom, aby dołączyły przez przeglądar-

kę do wirtualnego pokoju. My tymczasem będziemy mogli dodać naszego gościa 

do odpowiedniego Ujęcia, aby podczas rozmowy był on widoczny w naszym prze-

kazie wideo. Funkcja ta nie wymaga od nas ani od naszych rozmówców żadnej 

konfiguracji.

Bez ograniczeń  
w produkcjach wideo
Wideo w internecie przechodzi prawdziwą rewolucję. Wszyscy zgodnie powtarza-

ją, że jest to najprężniej rozwijająca się część społeczności sieciowej, która powoli 

zajmuje miejsce telewizji. Do tej pory telewizja miała monopol na transmisje „na 

żywo” i podawanie najświeższych informacje. Dziś serwisy internetowe przełamu-

ją z powodzeniem tę barierę, oferując każdemu możliwość prowadzenia swoich 

własnych relacji. YouTube, Facebook, Periscope czy Vimeo pozwalają nam stać się 

gwiazdą telewizji. Szybkość przekazu najnowszych informacji przestała być jedy-

nie domeną firm medialnych. Wirecast 8 jest idealnym narzędziem do prowadzenia 

relacji „na żywo” w internecie. Programiści z Telestream przekazują nam komplet-

ny pakiet narzędzi, dzięki któremu możemy otworzyć swoją własną internetową 

telewizję.

https://www.telestream.net/wirecast/overview.htm


Poznaj lepiej system macOS 
Kliknij i pobierz bezpłatny e-boook 

http://sztuczkiwmacos.pl
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NETATMO VALVE
KUBA BARAN
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W ostatnim czasie portfolio doskonale znanej wszystkim fanom inteligentnego 

domu francuskiej firmy Netatmo wzbogaciło się o długo oczekiwany produkt.  

Są nim termostaty grzejnikowe Valve, które w pełni zasługują na miano inteligent-

nych i doskonale integrują się z dotychczas dostępnym klasycznym termostatem, 

który zapewnia sterowanie piecem grzewczym. Nie ukrywam, że wyczekiwałem 

ich premiery od momentu pierwszych zapowiedzi, ponieważ stanowią doskonałe 

uzupełnienie dla systemu odpowiedzialnego za ogrzewanie mojego domu.

Wygląd
Za wygląd urządzenia po raz kolejny odpowiadał doskonale znany wszystkim 

fanom designu Philippe Starck. Jest to dość naturalne posunięcie ze względu na to,  

że główny termostat również zawdzięcza swój wygląd tej wyjątkowej postaci. Wiem, 

że głowica termostatyczna, która jest instalowana na grzejniku, raczej nie pełni 

zbyt wielkiej funkcji w kontekście wykończenia domu, niemniej muszę przyznać,  

że Netatmo Valve równie dobrze komponują się z otoczeniem, jak i zachwycają 

swoim wyglądem. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że będą pasować w różnie 

zaaranżowanych mieszkaniach. Zdecydowanie ułatwią to kolorowe wkładki, które 

można zastosować, jeżeli chce się, aby urządzenie przybrało jeden z dostępnych 

kolorów.

Montaż
Głowice zostały tak zaprojektowane, aby pasować do większości wykorzystywa-

nych zaworów. W zestawie znaleźć można szablon, który pozwoli zweryfikować, 



84TESTY

z jakim podłączeniem mamy do czynienia. Po tej czynności należy wybrać odpo-

wiednią przejściówkę, która pozwoli na szybki montaż. Cały proces trwa góra 

dziesięć minut i nie powinien sprawić nikomu trudności. Po instalacji pozostaje 

uruchomienie urządzenia. Po włożeniu baterii Netatmo Valve przejdzie do trybu 

parowania. Komunikacja przebiega przy użyciu mostka bezprzewodowego, warto 

więc zadbać o to, żeby znajdował się w centralnej części domu, co pozwoli wyeli-

minować ewentualne problemy z połączeniem. Sam mostek (Relay) jest niezbędny 

do działania systemu. Ja otrzymałem go wraz z Netatmo Thermostat, jednak jeżeli 

chcecie posiadać w domu same głowice Valve, pamiętajcie, aby kupić zestaw star-

towy, który tenże mostek zawiera.

Konfiguracja przebiega z poziomu aplikacji Netatmo. Użytkownik kierowany krok 

po kroku spina urządzenie z kontem na portalu My Netatmo oraz definiuje pomiesz-

czenie, w którym znajduje się termostat. Jest to proces na tyle prosty i intuicyjny, 

że nie powinien nikomu sprawić najmniejszych problemów. Po tej operacji w apli-

kacji będzie wyświetlana aktualna i zadana dla danego pomieszczenia temperatura. 

Warto po dodaniu nowych urządzeń przeanalizować skonfigurowany harmonogram 

i dopracować zadane w nim temperatury według własnych potrzeb i preferencji.

Funkcje
Co w takim razie powoduje, że Netatmo Valve stanowi element inteligentnego domu? 

Jak już wspomniałem, ogrzewanie przebiega według skonfigurowanych w aplikacji 
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harmonogramów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je na bieżąco modyfikować. 

Głównym założeniem wykorzystania tych urządzeń jest właśnie łatwość modyfika-

cji parametrów. Kiedy wiemy, że nie będzie nas w mieszkaniu przez dłuższy czas, 

możemy przełączyć program w tryb „Poza domem” i zdefiniować, o której planuje-

my wrócić. Dzięki temu zaoszczędzimy sporo energii.

Dodatkowo termostaty te mają funkcję wykrywania otwartego okna, co powoduje 

wyłączenie grzania. Jak wiadomo, w takiej sytuacjach rozgrzane grzejniki jedynie 

tracą drogocenną energię cieplną, więc automatycznie zamknięcie dopływu ciepła 

stanowi kolejny czynnik umożliwiający oszczędność. Co ciekawe, analizowane 

są również ogólne warunki w pomieszczeniu, a to pozwala na zoptymalizowanie 

pracy Netatmo Valve. Między innymi wpływ na parametry jego pracy ma bieżące 

nasłonecznienie pokoju. Myślę, że producent w ogólnym rozrachunku uwzględ-

nił większość czynników, jakie mają znaczenie dla optymalnego działania głowicy 

termostatycznej w grzejniku.

Podsumowanie
Trudno nie polecić Netatmo Valve. Dla każdej osoby, która lubi panować nad swoim 

domem i stara się uczynić go inteligentnym, tego typu rozwiązanie to w mojej 

ocenie pozycja obowiązkowa. Pomiar temperatury i poddana algorytmom kontro-

la ogrzewania nie dość, że pozwolą na oszczędność, to wprowadzą elastyczność 

i możliwość kontroli z dowolnego miejsca na świecie przy użyciu aplikacji mobilnej. 

Jeżeli dołoży się do tego rewelacyjny wygląd i jakość wykonania, to trudno przejść 

obok tego sprzętu obojętnie. Zdecydowanie polecam!

Produkty 

NETATMO 

są dostępne na:

salonydenon.pl

https://www.salonydenon.pl/pl/MM/Marki/NETATMO


86TESTY 86

IPHONE X
ROBERT POCZEKAJ

https://www.facebook.com/robertpoczekaj
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Zbliżający się sezon świąteczny jest impulsem, by sprawić sobie jakiś prezencik, 

choćby iPhone X. Szczegółowe specyfikacje są powszechnie dostępne. Ale jak ta 

nowość sprawuje się w rękach użytkownika?

Z jednej strony lubimy wypróbowane i sprawdzone pomysły, z drugiej strony zaś 

pragniemy zaskakujących nowości. iPhone 8 czy 8+ nie były odpowiedzią na tę 

potrzebę. Trzeci z rzędu telefon o niemal identycznym wyglądzie, mimo wielu nawet 

dość znaczących rozwiązań, nie wnosił tego powiewu świeżości, który zaspokaja 

potrzeby wielu użytkowników.

Ekran
Piorunujący efekt daje pierwsze odpalenie nowego telefonu. Niby wszyscy doskonale 

wiedzieliśmy o tym, że czeka nas lśniąca powierzchnia wyświetlacza na całej przed-

niej powierzchni iPhone’a. Korzystałem w poprzednich edycji zarówno w wersji  

4,7 cala, jak i tej „plusowej” — 5,5 cala. Przejścia z jednego ekranu na drugi zazwyczaj 

wiązały się z jakimś kompromisem (mniejszy widok, trudniej o precyzję w klawia-

turze czy w drugą stronę — gimnastyka kciuka. W wersji X to 5,8 cala. Ekran jest 

węższy od plusa o 7,2 mm i o 14,8 krótszy od całej bryły z ramkami 8+). Podczas 

codziennego korzystania chwilę brakowało mi tej przestrzeni na szerokości, jednak 

przyzwyczajenie przyszło bardzo szybko. Nie dostrzegam w tej chwili, po tygodniu 

użytkowania, jakichkolwiek ograniczeń podczas przeglądania stron czy innych 

sposobów wykorzystywania rozmaitych aplikacji na telefonie.
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Nie dostrzegam… Zastanawiałem się nad tym, jak opisać nowy wyświetlacz. 

Technikalia mówią o wykorzystaniu wyświetlacza typu OLED. Charakterystyki 

produktu mówią o wyświetlaczu Super Retina HD o rozdzielczości 2436 na 1125 

pikseli przy 458 pikselach na cal. A ja nie dostrzegałem różnicy… Zastanawiałem 

się, czy to ze mną coś nie tak, czy to puste reklamowe slogany nic nie wnoszące 

do produktu. Najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze. Dlatego zwyczajnie 

wziąłem telefon iPhone 6s+ i porównałem, wyświetlając podobne sekwencje, czy 

to czarno białe, czy też bogate w kolory. Różnica była kolosalna. Barwy głębsze 

i bardziej soczyste stały się nagle widoczne gołym okiem na najnowszym produk-

cie firmy Apple. Obrazy są cieplejsze i bardziej nasycone zarówno z włączoną, 

jak i wyłączoną funkcją True Tone. To znany już ficzer, z którego mogli już korzy-

stać właściciele 9,7-calowego iPada Pro, a także od niedawna właściciele ósemek.  

To mechanizm, który nie tylko dostosowuje natężenie światła, ale także dostosowu-

je odcień kolorów do zewnętrznych warunków. Przyjemniej się patrzy, nie męcząc 

przy tym tak bardzo oczu.

Budowa
Gdy pierwsze emocje opadną, dostrzegamy, że kształt iPhone’a nie uległ zmia-

nie. To wciąż ta sama bryła z zaokrąglonymi rogami. Podczas niedawnej premiery 

iPhone’a 8 mieliśmy okazję podziwiać przepiękny szklany tył. Tak samo zosta-

ła wyposażona i dziesiątka. Na tylnej obudowie znalazły się wzorem większego 

brata dwa obiektywy aparatu. Tym razem ułożone pionowo. O aparatach jednak  

nieco dalej…
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Dzięki tej szklanej obudowie możemy korzystać z kolejnej nowości wprowadzonej 

przez Apple, czyli ładowanie bezprzewodowe. Korzystam z ładowarki puro. Teraz 

jednak traktuję to bardziej jako ciekawostkę. Nie jest jeszcze udostępniona funk-

cja szybkiego ładowania. Pewnie pojawi się wraz z dopuszczeniem do sprzedaży 

oryginalnej ładowarki od Apple. Doceniam ją, gdy siadam na dłużej do komputera. 

Gdy wyciszam powiadomienia i nie ma powodów, by sięgnąć za telefon, ładowanie 

postępuje.

Przód telefonu to słynne już uszy. Ekran z powodu umieszczenia na nim modułu 

kamer i czujników jest ograniczony małym przewężeniem. Deweloperzy dostosowali 

już większość popularnych aplikacji, odpowiednio wykorzystując tę powierzch-

nię. Tam po bokach na ekranie startowym wyświetla się siła sygnału operatora 

czy aktualna godzina. Jednych to denerwuje, inni przeszli nad tą niedogodnością  

do porządku dziennego. 

Tylna tafla szkła i przednia połączone są ramką ze specjalnego stopu. W modelu 

o kolorze gwiezdnej szarości ramka ma doskonale dopasowany kolor. To wszystko 

według haseł promocyjnych jest znacznie trwalsze od poprzedników. Potwierdzają 

to rozmaite crash testy, których jest sporo w internecie. Ja na razie na szczęście 

nie miałem okazji się o tym naocznie przekonywać. Nie wypróbowywałem też 

odporności na wodę. Wystarczyło mi tylko sprawdzenie czegoś innego. Faktycznie 

użyta tym razem warstwa oleofobowa sprawia, że odcisków palców pojawia się  

znacznie mniej.
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Aparat
Mówiąc o aparacie, trzeba chyba koniecznie zacząć od nowej funkcji rozpozna-

wania twarzy. W przednim module czujników znalazły się m.in. rzutnik punktów, 

kamera na podczerwień, oświetlacz podczerwieni, aparat 7 megapikseli. Nie do 

końca chyba zdaję sobie sprawę, jak to działa. Fakt, że działa bez zarzutu, ciemność 

nie sprawia problemu. Nie są też problemem okulary na nosie właściciela. Chwila 

uwagi skupiona na telefonie i w mgnieniu okaz dostajemy się do środka. Trzeba 

jeszcze wykonać dodatkowy gest pozwalający wejść do środka. Niby to niepotrzebny 

dodatkowy gest, ale chroni też przed przypadkowym zaprezentowaniem prywat-

nych treści. Powiadomienia pokazują się jak do tej pory również na zablokowanym 

ekranie. Jednak podgląd ich treści następuje dopiero w chwili rozpoznania twarzy 

przez Face Id. Jako jedyny z telefonów X w trybie przedniej kamery wykorzystuje 

dodatkowe efekty, tj. rozmycie tła, światło studyjne itd. Mimo identycznych parame-

trów co w poprzednikach (zarówno rozdzielczość, jak i przesłona) zdjęcia wydają 

się lepsze.

Tak jak wyżej wspomniałem, tył wyposażony jest w aparat z dwoma obiektywa-

mi. Podobnie jak w iPhonie osiem jest to 12-megapikselowa matryca. Obiektyw 

szerokokątny w obydwóch modelach dysponuje przesłoną 1,8 „tele”, natomiast jest 

jaśniejszy o jedną działkę, tj. f/2,4 w X, f/2,8 w iPhonie 8. Może to niewielka różnica, 

ale w przypadku zdjęć robionych w trudnych warunkach oświetleniowych widać 

wyraźną poprawę.

Nowe gesty i funkcje przycisków
Brak przycisku home wymusił korzystanie z innych gestów. Z jednymi poszło mi 

bardzo łatwo i jakoś naturalnie, a z innymi wciąż mi nie po drodze. Konkretnie.  

W 8 niekiedy wykorzystywałem funkcję ściągania ekranu 8+, delikatnie pukając 

dwukrotnie w przycisk home. Teraz, by uaktywnić tę funkcję, trzeba najpierw włączyć 

ją w menu (ustawienia/ogólne/dostępność/łatwy dostęp). Kładąc palec tuż nad dolną 

belką, ciągnę palcem jeszcze w dół. Wychodzi mi coraz lepiej. Wiem już, że zwyczaj-

nie trzeba celować w przestrzeń pomiędzy dolnymi ikonami. Zdecydowanie łatwiej 

wychodzi mi zamykanie okien poprzez pociągnięcie palcem od dołu ku środkowi 

ekranu. Zmieniły się też sposoby robienia screenshotów (głośność w górę + przy-

cisk wake-up) czy restartu (kombinacja przycisków głośności i wake-up). Pewnie 

jeszcze w trakcie dłuższego użytkowania wyjdą z ukrycia kolejne ciekawostki.

Bateria
iPhone 8+ był pierwszym telefonem, którego baterii nie potrafiłem wyeksploatować 

w kilka godzin. Do wieczora zazwyczaj starczało. Dlatego z wielką obawą przyją-

łem informację o mniejszej pojemności baterii X. Jednak sprawdziły się informacje 
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o tym, że ekrany OLEDowe zużywają mniej prądu. Bateria może nie aż tyle jak 

w wielkim bracie, ale wytrzymuje dość sporo. Szybkie ładowanie pozwala uniknąć 

kłopotów z brakiem prądu w urządzeniu. 

Procesor
Przyznaję się bez bicia, że nie interesuje mnie, jak oni te procesory tam upycha-

ją ani co dokładnie w nich siedzi. Minął mi zachwyt tą dziedziną technologicznej 

twórczości. Ma działać dobrze. A procesor A11 Bionic, który umieszczono w nowych 

telefonach, działa faktycznie szybciej. Po przesiadce z iPhone’a 6s+ na 8+ musiałem 

zapiąć pasy — tak odczuwalna była zmiana prędkości na iOS 11. 

Fun
No dobrze, teraz tak na koniec jeszcze bardziej osobiście. Nowy telefon, procesory, 

kamery, cuda-niewidy — ale musi też być odrobina zabawy. Na szczęście iPhone 

i to zapewnia. Aparat TrueDepth, który wspiera działanie Face Id, analizuje podobno 

ponad 50 ruchów mięśni twarzy. Wykorzystano to nie tylko do powyższej funkcji, 

ale i do animowanych emotek. Animoji, bo tak nazwano nową zabawę, pozwala 

wysyłać animowane wiadomości. Panda, świnka, robot czy nawet kupa potrafią 

naśladować Twoje emocje. Mała rzecz, ale zabawa przednia. 

Trochę jak zabawę traktuję też obsługę wirtualnej rzeczywistości. Możemy pilno-

wać dinozaurów biegających po naszym pokoju. PokemonGo na wyższym poziomie. 

Pojawia się też na szczęście coraz więcej poważnych zastosowań VR w iPhonie.

Iphone X z pewnością zasłużył na miano jubileuszowego. Wiele w nim na pozór 

niewielkich zmian, które jednak w znaczący sposób zmieniają nasze sposoby i nawy-

ki użytkowania. 
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FERGUSON I400S
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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To nie jest zwykłe radio internetowe. Chociaż na stronie producenta znajdziemy 

je właśnie w tej kategorii, to jednak wszystko, co włożono do środka tego sprzętu, 

powinno zawstydzić sporą grupę tańszych, „budżetowych” mikrowież. O Fergusonie 

i400s powinno się raczej mówić jako o radiu na sterydach. Ilość funkcji, jakie ma to 

urządzenie, bardzo miło zaskakuje.

Z dbałością o wygląd
Pierwsza rzecz, jaka mnie zaskoczyła po wyjęciu sprzętu z opakowania, to rozmiar. 

Myśląc o radiu, spodziewałem się urządzenia o niewielkich gabarytach. Tu jednak 

otrzymuję konkretny sprzęt o wymiarach 350 mm x 105 mm x 250 mm i wadze 

prawie czterech kilogramów Mimo to z pewnością zmieści się na większości półek 

w naszych domach. Podoba mi się stylizacja retro i sposób wykonania sprzętu. 

Ferguson zadbał tu o materiały, które wyglądają bardzo solidnie. Czuć, że chciano 

wywrzeć na użytkowniku pierwsze dobre wrażenie i niewątpliwie to się im udało.

Przepych możliwości
Jak na radio przystało, obsługuje formaty DAB, DAB+ oraz FM z funkcją RDS. Wygodnie 

posortowane stacje zapewnią nam możliwość słuchania ponad czterdziestu tysię-

cy kanałów radiowych. Jednak mówienie o Fergusonie i400s jak o odbiorniku fal 

radiowych to ogromne nadużycie. Ferguson i400s ma też prawie wszystko, czego 
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potrzebujemy do odtwarzania muzyki. Ten sprzęt może również streamować dźwięk 

po DLNA, dzięki czemu będzie mógł korzystać za pośrednictwem sieci z naszej 

biblioteki muzycznej zgromadzonej na komputerze, dysku sieciowym czy konsoli. 

Muzyka popłynie również z głośników przez Bluetooth lub po wpięciu pendri-

ve’a w port USB z zapisanymi plikami w formacie: MPS, WMA, WAV, AAC/+. Listę 

możliwości zamyka standardowa płyta CD, która ciągle jest obecna wśród fanów 

muzyki.

Brak Apple Music. Jest Spotify
W tym cały ogromie możliwości zabrakło mi jednej rzeczy — wsparcia dla Apple 

Music. Niestety, użytkownicy tego serwisu nie będą mogli bezprzewodowo odtwa-

rzać muzyki przez AirPlay. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć 

się do Fergusona kablem (3,5 mm AUX) i użyć go jako zewnętrznego głośnika. 

Świetnie działa także przesyłanie muzyki po Bluetooth. iOS odnajduje Fergusona 

bez żadnych problemów, dzięki czemu dźwięki z TIDAL-a oraz Apple Music mogą 

pojawić się w okrągłych głośnikach cyfrowego radia. Za to mamy wsparcie dla 

Spotify i jest ono wyśmienite. Ferguson natychmiast melduje się na liście urządzeń 

gotowych do odtwarzania muzyki. Na wyświetlaczu pojawia się okładka albumu 

i komplet informacji o odtwarzanym utworze.
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Sterowanie nie jest  
mocnym atutem Fergusona
Zarządzanie radiem odbywa się na wyświetlaczu TFT o przekątnej 2,8 cala. Jakość 

obrazu nas nie porwie. Odczuwa się również opóźnienia przy przejściach pomiędzy 

różnymi obrazami, jakie pojawiają się na wyświetlaczu. Do samej nawigacji również 

trzeba się przyzwyczaić. I chociaż na początku zastosowane rozwiązanie porusza-

nia się po menu przy użyciu pokrętła, które równocześnie steruje głośnością, było 

dość uciążliwe, to z czasem można się do tego przyzwyczaić. Ponieważ wszystkie 

przyciski nawigacyjne na dole są identyczne, łatwo się można pomylić podczas 

sterowania odtwarzanym dźwiękiem. Najsłabszym elementem Fergusona jest pilot. 

Zarówno jakość wykonania, jak i układ przycisków przysparza więcej trudności niż 

przyjemności z obsługi urządzenia. Również sposób komunikacji pilota z radiem 

po IR (podczerwień) wymaga precyzyjnego wycelowania pilotem w odbiornik.  

Na szczęście możemy do kontroli używać iPhone’a. Służąca do tego aplikacja UNDOK 

ma wszystko, czego potrzebujemy do obsługi muzyki.
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YFerguson i400s

838,00 zł

www. ferguson-digital.eu

 + Dobra jakość wykonania i ciekawa 
stylistyka

 + Wsparcie dla wielu formatów 
muzycznych

 + Ogromna ilość stacji radiowych

 − Brak wsparcia dla AirPlay
 − Niska jakość 
wyświetlacza

 − Mało wygodny pilot 
sterowania
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CENA

OCENA

Brzmienie warte swojej ceny
Czego możemy się spodziewać w kwestii jakości dźwięku od radioodtwarzacza? 

Radio gra gdzieś w tle naszego rytmu dnia. Nie jest urządzeniem, które ma skupiać 

naszą uwagę na detalach muzyki czy budzić respekt niskimi tonami. Ferguson 

i400s nie będzie tu karmił zmysłów audiofilów, ale na tle radioodbiorników wypada 

naprawdę dobrze. Dźwięk z Fergusona przyjemnie wypełnia przestrzeń nasze-

go pomieszczenia i staje się dobrym kompanem w wykonywaniu codziennych 

obowiązków. Doskonale się sprawdzi jako mikrosystem do sypialni. Dźwięk jest 

spójny i gładki dzięki czemu potrafi zbudować przyjemny klimat, a w tej grupie 

cenowej nie jest to zawsze oczywiste.

Na pewno nie jest to urządzenie, które ma być głównym źródłem dźwięku w naszym 

domu. Jest natomiast świetnym urządzeniem do budzenia nas o poranku ulubio-

ną muzyką. Sam Ferguson pozycjonuje model i400s jako radio internetowe.  

To zdecydowanie zbyt skromna ocena tego sprzętu. Ferguson i400s naszpikowany 

jest elektroniką i ma bogate wsparcie dla formatów muzycznych. W mojej ocenie 

to prawdziwe „radio na sterydach” które potrafi zaskoczyć swoimi możliwościami.

http://ferguson-digital.eu/audio/radio-internetowe-ferguson-i400s-spotify-z-tunerem-dab-fm-cd-bt-wi-fi/
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YUBIKEY 4
ARTUR JOPEK
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Nie jest żadną nowiną, że o  bezpieczeństwo naszych danych należy dbać. 

Cyberprzestępcy stale udoskonalają metody podszywania się pod popularne serwi-

sy, by wykraść informacje o nas i przejąć nasze konta. Często słyszymy o kolejnych 

takich sytuacjach. Znamy zagrożenia i zazwyczaj wiemy, jak się przed nimi chronić, 

a jednak zdarza się, że przez nieuwagę sami stajemy się ofiarami.

Swego rodzaju panaceum na tego typu ataki jest zastosowanie do logowania 

weryfikacji dwuskładnikowej. Dzięki niej za pośrednictwem SMS-a lub aplikacji 

autoryzującej otrzymamy specjalny, jednorazowy kod, którym potwierdzimy nasze 

uprawnienia dostępu do serwisu. Niestety, wszelkie te działania spełzną na niczym, 

jeśli wprowadzimy te dane na odpowiednio spreparowanej stronie internetowej. 

Nie zawsze sprawdzamy dokładnie adres w przeglądarce. Wtedy niejako na tacy 

podamy włamywaczowi nasze hasło i kod weryfikacyjny… Jak się zatem przed taką 

sytuacją uchronić? Oczywiście być czujnym i sprawdzać każdy szczegół podczas 

logowania. Można również kupić specjalny klucz, który będzie nas skutecznie chro-

nić przed przejęciem naszych kont. Właśnie takie urządzenie trafiło do redakcji Mój 

Mac Magazynu i bliżej się mu przyjrzymy.

YubiKey 4, 
bo o nim mowa, wygląda jak pendrive, w rzeczywistości to sprzętowy klucz USB oferu-

jący silne uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA). Jest on dziełem szwedzkiego 

startupu Yubico. Umożliwia autoryzację użytkownika po wprowadzeniu odpowied-

nich danych logowania, a następnie podłączeniu urządzenia do portu USB. Przesyła 

ono wtedy odpowiedni klucz do oprogramowania i na jego podstawie zezwala użyt-

kownikowi na dostęp konta. W przeciwieństwie do tradycyjnego uwierzytelniania 

dwuskładnikowego za pomocą SMS YubiKey nie wymaga połączenia sieciowego 
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ani dostępu do naszego telefonu. Wystarczy tylko jego obecność w porcie urządze-

nia. Potem należy tylko dotknąć okrągłego klawisza z logotypem firmy (niestety nie 

posiada wbudowanego czytnika linii papilarnych), aby potwierdzić uwierzytelnie-

nie. W przypadku gdy nieświadomie będziemy logować się na sfałszowaną stronę, 

urządzenie nie pozwoli na podanie drugiego składnika hasła dzięki współpracy 

z przeglądarką. Tym samym atakujący zdobędzie tylko jeden składnik i nie będzie 

w stanie przechwycić dostępu do naszego konta.

Wsparcie dla zabezpieczenia  
za pośrednictwem YubiKeya 
oferuje wiele popularnych serwisów wspierających U2F. Jest to otwarty standard 

uwierzytelniania, który umożliwia użytkownikom bezpieczny dostęp do dowolnej 

liczby usług online za pomocą jednego urządzenia. Dzieje się to natychmiast, bez 

żadnych sterowników. Urządzenie instaluje się w systemie jako klawiatura. Dzięki 

temu jest uniwersalny i współpracuje nie tylko z macOS, ale także z Windowsem 

czy Linuxem. Z pomocą YubiKeya możemy zalogować się do naszej usługi bez 

problemu na obcym komputerze. Wystarczy go wsunąć do portu USB, nieważne, 

jaki system operacyjny będzie na nim zainstalowany. Istotne jest jednak to, z jakiej 

przeglądarki korzystamy. Obecnie uwierzytelnianie działa bez żadnych modyfi-

kacji i problemów na Chromie i Operze. Jeśli zatem korzystacie z usług Google, 

Facebooka, Dropboxa czy GitHuba lub z popularnych CMS, jak Wordpress, Drupal 
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czy Joomla, warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu w postaci YubiKeya. 

Oczywiście to tylko niektóre z nich. Szczegółową listę partnerów wspierających 

standard U2F znajdziecie tutaj.

YubiKey możemy wykorzystać także 
do logowania się do naszego systemu operacyjnego. Dzięki jego możliwościom 

oprócz zabezpieczenia naszych kont w popularnych serwisach zapewnimy bezpie-

czeństwo swoim komputerom. To bardzo proste. Wystarczy zainstalować aplikację 

YubiKey PIV Manager, nadać PIN i już będziemy mogli bezpiecznie logować się do 

naszego komputera. Co ciekawe YubiKey 4 pozwoli zabezpieczyć także zdalne logo-

wanie do systemu za pośrednictwem szyfrowanego protokołu komunikacyjnego 

ssh. Wyciągnięcie klucza z portu USB zerwie połączenie.

To jeszcze nie koniec szerokich umiejętności naszego YubiKeya. Urządzenie daje 

nam do dyspozycji dwa sloty konfiguracyjne. Każdy slot działa niezależnie od drugie-

go i można go zaprogramować w trzech różnych trybach:

 > Yubico OTP (generuje jednorazowe 128-bitowe szyfrowane hasła AES),

 > OATH-HOTP (generuje ustalony przez użytkownika 6—8-cyfrowy kod zmienia-

jący się zgodnie z licznikiem uwierzytelnienia)

 > Hasło statyczne.

Daje to możliwość wykorzystania tych dwóch slotów na sześć różnych sposobów. 

Hasła są generowane przez krótsze (dla pierwszego slotu) i dłuższe (dla drugiego) 

naciśnięcie kółka z logotypem.

 https://www.yubico.com/solutions/
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YYubiKey 4

40 $

www.yubico.com

 + Wsparcie wśród wielu firm
 + Dwa sloty do konfiguracji
 + Prosta obsłga

 − Jeśli go zgubimy możemy 
mieć problem z zalogowa-
niem się naszego konta
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Powyższe funkcjonalności to tylko namiastka funkcji realizowanych przez tak niepo-

zorne urządzenie, jakim jest YubiKey 4. Jego możliwości są znacznie szersze i nie 

starczyłoby stron tego Magazynu na ich szczegółowe opisywanie. To naprawdę 

fantastyczny sprzęt, który zapewni poczucie bezpieczeństwa zarówno zwyczaj-

nym użytkownikom, jak i ekspertom traktującym bezpieczeństwo jako priorytet. 

Prostota działania powoduje, że nie jest to sprzęt tylko dla wąskiej grupy specjalistów.  

Oni bowiem YubiKeya już z pewnością posiadają i doceniają jego szerokie możli-

wości konfiguracji. Niech rekomendacją będzie fakt, iż z urządzeń firmy Yubiko 

korzystają pracownicy Google i Facebooka.

Jedynym mankamentem klucza jest to, że w przypadku jego utraty możemy mieć 

problem z zalogowaniem się do własnego konta. Można dokupić drugi zapasowy 

klucz lub zapewnić sobie awaryjny sposób logowania. Nie ma — niestety — produk-

tów odpornych na sytuacje losowe. Reasumując, jest produkt warty polecenia 

i zdecydowanie warto go nabyć. Tym bardziej że cena (40 $) nie jest wygórowana 

jak na tego typu urządzenie. To stosunkowo niski koszt przy ewentualnych stratach 

związanych z przejęciem naszych kont i nieautoryzowanym ich wykorzystaniem. 

Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo jest bezcenne.

http://www.yubico.com
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XTORM AL421 
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Dziś możesz zabrać swój telefon na ekstremalną 

wyprawę. Nowy powerbank Xtorm to urządze-

nie, które pozwoli Ci dostarczyć dostatecznie 

dużo energii dla telefonu na długą wędrówkę, 

a w dodatku dzięki swojej wyjątkowej budowie 

jest wytrzymały i wodoodporny.

Wzmocniona  
konstrukcja
Xtorm w nowym modelu swojego powerbanku 

eliminuje problem „delikatnego” obchodzenia 

się z dodatkowym zasilaniem. Zazwyczaj urzą-

dzenia tego typu wrzucamy do plecaka, gdzie są 

narażone na różnego rodzaju otarcia i upadki. 

W modelu AL421 możemy całkowicie zapomnieć 

o  tych problemach. Karbowana powierzch-

nia obudowy jest odporna na zarysowania, a te, 

jeśli nawet się pojawią, nie będą tak rzucać się 

w oczy. Narożniki zostały dodatkowo wzmoc-

nione gumą, co zapewnia amortyzację podczas 

upadku. Nie dziwi zatem fakt, że sprzęt został 

oznaczony wojskowym certyfikatem wytrzyma-

łości MIL-STD-810.

Nie boi się wody 
i trudnych warunków
Ten sprzęt może pracować w naprawdę trudnych 

warunkach. Obok wspomnianej już wytrzyma-

łości na uszkodzenia mechaniczne zadbano 

również o  ochronę przeciw wodzie i  pyłom. 

Certyfikat IP68 daje gwarancję, że sprzęt może 

przebywać w  wilgotnej oraz mocno zanie-

czyszczonej przestrzeni. Porty ładujące USB są 

zamknięte klapką, która izoluje je od otocze-

nia. Wszystkie te funkcje sprawiają, że Xtorma 

będziemy mogli używać w dosłownie każdych 

warunkach.
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YXtorm AL421 

89,00 €

www.xtorm.eu

 + Duża pojemność energii
 + Wytrzymała konstrukcja
 + Funkcja latarki
 + Opcja włączenia trybu SOS
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Wydajny i potężny akumulator
Ten akumulator skrywa w sobie potężną moc. Dziesięć tysięcy miliamperogodzin 

to wystarczająca porcja energii na kilka ładowań telefonu. Po podłączeniu sprzętu  

do akumulatora włączamy przycisk na krawędzi Xtorma, aby rozpocząć uzupeł-

nianie energii naszych akcesoriów. Automatycznie zapalają się cztery diody na 

obudowie informujące nas o stanie naładowania powerbanku. W testach wyniki 

pokazały, że iPhone 6S Plus można było naładować aż cztery razy. Xtorm AL421 

ma dwa złącza USB o różnym natężeniu prądu (1 amper i 2,4 ampera). Nie stanowi 

problemu równoczesne ich użycie, co daje nam możliwość ładowania dwóch urzą-

dzeń równocześnie.

Przeżyj w ekstremalnych warunkach
Obojętnie, czy wybieramy się na plażę, czy będziemy zdobywać wysoki szczyt 

w środku zimy. Ten powerbank może nam towarzyszyć w każdych warunkach. 

Dodatkowym jego atutem jest funkcja latarki, dzięki której będziemy mogli wykorzy-

stać energię zgromadzoną w powerbanku jako źródło światła. Ponowne wciśnięcie 

przyciska latarki aktywuje sygnał SOS jaki będzie emitował akumulator. Dla wygody 

noszenia w komplecie znajdziemy karabińczyk, którym możemy przymocować go 

do plecaka. Wszystkie wspomniane atuty — wytrzymałość, wodoodporność i duży 

zasób mocy sprawiają, że Xtorm AL421 będzie naszym najlepszym towarzyszem 

w najbardziej ekstremalnych podróżach.

 https://www.xtorm.eu/en/power-banks/xtorm-power-bank-limitless-10-000/


Kliknij i pobierz za darmo 
e-book o rozwiązaniach QNAP .pl

https://www.backupacademy.pl/qnap-ebook/
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QNAP SAM W DOMU,  
CZYLI GDY NAJWAŻNIEJSZE 
JEST BEZPIECZEŃSTWO 
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Zbliża się dzień, gdy w telewizji, jak tradycja nakazuje, pojawi się film, który nawet 

Apple rozdawało za darmo, czyli „Kevin sam w domu”. Oznacza to, że wielu z nas 

opuści swoje domy, aby wyjechać do rodziny lub coraz częściej, tak jak we wspo-

mnianym filmie, aby wypocząć.

Niestety, nie każdy ma Kevina, który obroni dom przed złymi ludźmi. Na szczęście 

QNAP i w tej dziedzinie może przyjść nam z pomocą.

Zdalny dostęp do dokumentów podczas wypoczynku nie jest najważniejszy, ale 

dostęp do filmów i zdjęć podczas rodzinnych spotkań zawsze może się przydać. 

Również możliwość wysyłania fotografii na serwer QNAP będzie przydatna, gdy 

zabraknie miejsca w iPhonie i iCloud, a jeszcze tyle ujęć choinki do zrobienia.  

Te funkcje przydają się podczas wyjazdów i pisałem o tym wielokrotnie. Jednak nie 

to jest tematem odcinka.

QNAP jako stacja monitoringu
Kamery IP są coraz dostępniejsze. Ich ceny często spadają poniżej 200 zł i dzięki 

WiFi czy zasilaniu PoE (zasilanie w kablu Ethernet) są coraz łatwiejsze w instalacji 

również dla amatora. Jednak niezależnie od tego, czy będziemy tworzyć domowy 

system monitoringu podwórka, czy profesjonalne zabezpieczenie w firmie lub insty-

tucji, przydatny (lub konieczny) będzie centralny system rejestracji i zarządzania 

kamerami. W tej funkcji spełni się dobrze dobrany model NAS QNAP.

Zanim przejdziemy do wyboru QNAP lub ocenimy możliwości już przez nas posia-

danego, kilka słów o oprogramowaniu, o którym więcej napiszę za miesiąc. Jeszcze 
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w tym roku zostanie udostępniony nowy system monitoringu QNAP: QVR Pro. 

Przyniesie on wiele zmian i znacznie ułatwi konfigurację systemu i zarządzanie 

nim. Dodatkowo jeszcze bardziej zwiększy jego elastyczność i bezpieczeństwo.  

Do czasu udostępnienia QVR Pro możemy testować i używać jego wersji beta.

Wracając do sprzętu. Obecnie każdy QNAP może obsługiwać przynajmniej dwie 

kamery IP. Wraz z serwerem dostajemy, zależnie od modelu, darmową licencję  

na obsługę 2 lub 4 kamer. Więcej „kanałów” można dokupić w sklepie on-line.

Nie tylko liczba kamer, które będziemy chcieli zainstalować, ma znaczenie. Ważna 

jest metoda kompresji obrazu w nich stosowana oraz rozdzielczość. Tanie kamery 

często przesyłają obraz zakodowany w M-JPEG. Jest to technologia dość prymityw-

na, wymagająca dużej przepustowości i zajmująca sporo zasobów podczas zapisu, 

dlatego gdy planujemy więcej niż dwie kamery, warto pomyśleć o trochę lepszych 

modelach wysyłających obraz w postaci strumienia MPG4 lub H.264. Pozwoli to na 

zaoszczędzenie miejsca na QNAP-ie oraz odciążenie sieci, przez którą dane będą 

transmitowane. Infrastruktura sieciowa jest bardzo ważna. Popatrzmy na same licz-

by. Strumień wideo z kamery pracującej w M-JPEG o rozdzielczości 1280 × 720 pikseli 

to aż 31 Mb/s! Nawet rozdzielczość 640 × 480 pochłonie 10 Mb/s pasma. Przypomnę, 

że „stare” WiFi 802.11g w najlepszej sytuacji może przepuścić 50 Mb/s, a nowsze 

rozwiązania 802.11n pracujące na paśmie 2,4 GHz rzadko przekraczają w praktyce 
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100 Mb/s. W przypadku kabli Ethernet też nie jest dużo lepiej. Wciąż najpopularniej-

sza jest sieć 100 Mb/s. Powyższe dane pokazują, że już dwie proste kamery mogą 

pochłonąć prawie całą przepustowość infrastruktury. W rozwiązaniach domowych, 

gdy zazwyczaj mamy jedną sieć dla wszystkich urządzeń i użytkowników, może 

to być spory problem. Znacznie lepiej wygląda sytuacja przy zastosowaniu kamer 

pracujących w MPEG4 (strumień przy 1280 × 720 pikseli to około 5 Mb/s) i H.265 

(niecałe 3 Mb/s). Należy jeszcze pamiętać o tym, że kolejne strumienie są wymaga-

ne, jeżeli równolegle będziemy chcieli podglądać obraz z kamer na komputerach 

lub smartfonach.

Sposób kodowania  
obrazu przez kamery
ma również ogromny wpływ na wielkość danych. Jeżeli decydujemy się na używanie 

QNAP-a w roli rejestratora, musimy to uwzględnić. Proszę sobie wyobrazić, że dane 

z dwóch tanich kamer MJPEG w niskiej rozdzielczości, zapisywane całodobowo 

i przechowywane przez tydzień to prawie 2 Terabajty! Dwie kamery H.265 pracują-

ce w wyższej rozdzielczości (1280 x 960) w tym samym czasie wyprodukują niecałe 

600 GB. To też jest sporo. Na szczęście oprogramowanie do monitoringu w QNAP 

pozwala na ustawianie harmonogramów i zapisu tylko np. po wykryciu zdarzeń.
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Najprostsza konfiguracja  
do domu lub małego biura
Jak wspomniałem, każdy QNAP wyposażony jest w licencję na obsługę przynaj-

mniej dwóch kamer, jednak należy liczyć się z ograniczeniami wydajności. I tak 

najtańsze modele w optymalnych warunkach (kompresja w kamerach H.264 oraz 

przeznaczenie większości zasobów serwera do dla monitoringu) mogą obsłużyć do 

8 strumieni, ale już niewiele droższe domowe urządzenia 24, a nawet 40 strumieni. 

To sporo. Najsilniejsze konfiguracje radzą sobie z 80 strumieniami z kamer. Podane 

ilości zwiększą się (dla niektórych modeli) po wprowadzeniu oprogramowania  

QVR Pro, ale o tym za miesiąc.

Do obsługi jednej lub dwóch kamer
z powodzeniem możemy użyć modeli z procesorami ARM i najtańszych „Intelowych”, 

nawet jeżeli w tym samym czasie QNAP będzie używany jako serwer plików, nie 

powinniśmy zbytnio odczuć spadku komfortu pracy. Nadal przystępne cenowo 

modele ze średniej półki nie doznają uszczerbku na wydajności również przy  

4 i więcej strumieniach. Jedyne, z czym należy się liczyć, to wspomniane zużycie 

przestrzeni, którą zajmą dane z kamer. Podsumowując: jeżeli dysponujemy QNAP-

em z 1 GB RAM, to bez obaw możemy użyć go jako rejestratora w domu lub małej 

firmie. Modele z 4 GB RAM (tyle jest zalecane do optymalnej pracy nadchodzącego 

oprogramowania QVR Pro) pozwolą na rozbudowany monitoring nawet w średniej 

i dużej firmie.

O możliwościach, jakie daje oprogramowanie QVR Pro oraz jego klienckie aplikacje 

na macOS, Windows i systemy mobilne, napiszę za miesiąc.
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W poprzednim wydaniu MMM zajęliśmy się instalacją systemu, aktualizacją i przygo-

towaniem niezbędnych komponentów, które dziś wykorzystamy. Czas na omówienie 

procesu instalacji oprogramowania oraz pozostałych pakietów.

Homebrew
Homebrew powstał dzięki pomysłowi Maksa Howella i zakończonej sukcesem 

kampanii na Kickstarterze. Linuksowe dystrybucje posiadają znakomite systemu 

zarządzania pakietami, takie jak choćby DNF dostępny w Fedorze. Niestety macOS 

nie doczekał się domyślnie takiego rozwiązania; co więcej, nie zaimplementowano 

również mechanizmu pakietowania znanego z uniksowego systemu FreeBSD (choć 

i dla niego powstała alternatywa pod postacią MacPorts). Max zawiedziony powyż-

szym faktem postanowił stworzyć narzędzie, które ułatwiłoby instalację pakietów 

w systemie Apple.

Instalację menadżera wykonujemy poprzez wydanie polecenia w terminalu:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Mając dostęp do polecenia brew, możemy rozpocząć doinstalowywanie bądź aktu-

alizację niezbędnych nam pakietów, np.:

brew install bash git less nano rsync tree unzip vim wget zsh

Jeżeli są wśród Was osoby, które dokonały migracji na macOS z GNU/Linuksa,  

to zapewne zauważyliście, że narzędzia konsolowe wbudowane w system Apple 

nie są tak rozbudowane jak ich linuksowe odpowiedniki. macOS, dzieląc swój rodo-

wód z Uniksami, odziedziczył również ich oprogramowanie. Na szczęście dzięki 

Homebrew jesteśmy w stanie temu zaradzić:

brew install coreutils findutils gnu-{sed,tar,which} gnutls gzip

Należy zaznaczyć, że większość nowo zainstalowanych narzędzi będzie posiadać 

zmienioną nazwę poprzedzoną literką g, np. gcat, ggrep, gls etc. Dzięki temu zabie-

gowi zachowujemy dostęp do uniksowych odpowiedników; jeżeli nie zależy Wam 

na tym, możecie podczas instalacji użyć flagi ---with-default-names.

Ostatnim krokiem, o którym warto pamiętać, jest wyczyszczenie pamięci podręcz-

nej; w przypadku Homebrew nie będzie ona zajmowała wiele miejsca, lecz zawsze 

warto pozbyć się zbędnych plików — brew cleanup.

Cask
Cask (lub Homebrew-Cask) został stworzony przez społeczność związaną z Homebrew 

jako rozszerzenie umożliwiające w prosty sposób instalację graficznych aplikacji  

(na podobieństwo znanego Chocolatey dla Windows).

Przy pomocy Cask możemy zainstalować praktycznie wszystko to, czego nie uświad-

czymy w Mac App Store, w tym możliwość instalacji oprogramowania komercyjnego 

jak Capture One czy Microsoft Office. Istnieją jednak wyjątki, bowiem nie wszystkie 
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odnośniki do aplikacji są dostępne publicznie: Adobe, dla przykładu, wymaga zalogo-

wania się na konto w celu pobrania instalatorów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, 

by za pośrednictwem Cask zainstalować Adobe Creative Cloud i z jego poziomu 

doinstalować potrzebne oprogramowanie.

Dostęp do Cask otrzymujemy poprzez wydanie polecenia: brew tap caskroom/cask.

Instalowanie aplikacji przy użyciu Cask jest w pełni zautomatyzowane; Cask niwe-

luje konieczność odwiedzania kolejnych witryn, pobierania aplikacji i ręcznej ich 

instalacji. Dzięki przygotowanym przez społeczność skryptom instalacyjnym zaosz-

czędzamy mnóstwo czasu — Cask samoczynnie pobiera, instaluje, a nawet tworzy 

dowiązania symboliczne, np. w Sublime Text:

Instalację oprogramowania wykonujemy poprzez wydanie polecenia: brew cask 

install nazwa_aplikacji. Domyślnym katalogiem jest /Applications; można go jednak 

zmienić za pomocą flagi --appdir=/ścieżka/instalacji, dzięki czemu otrzymamy możliwość 

instalacji oprogramowania na innej partycji bądź zewnętrznym dysku twardym.

Istotną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest oczyszczenie pamięci podręcz-

nej; w przypadku Cask może ona osiągnąć gigabajty!
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Homebrew-cask-upgrade
Cask powstał w 2012 roku, jednak do chwili obecnej nie doczekał się mechani-

zmu umożliwiającego aktualizację zainstalowanych aplikacji. Lukę tę wypełnił 

brew-cask-upgrade.

Narzędzie instalujemy za pomocą polecenia: brew tap buo/cask-upgrade.

Obsługa jest banalnie prosta — wystarczy wydać polecenia brew cu. Otrzymamy 

w zamian podsumowanie dostępnych aktualizacji z prośbą o potwierdzenie:

Domyślnie narzędzie w procesie aktualizacji ignoruje aplikacje, które posiadają 

mechanizm automatycznych aktualizacji. Można jednak wymusić ich aktualiza-

cję poprzez dodanie flagi —a. Dodatkowa flaga —c pozwoli automatycznie wyczyścić 

pamięć podręczną po pobraniu i zainstalowaniu aktualizacji.

Wypada mi zaznaczyć, że nie zawsze warto aktualizować oprogramowanie tą meto-

dą. Za przykład ponownie może posłużyć Microsoft Office, którego plik instalacyjny 

jest zdecydowanie większych rozmiarów niż aktualizacje pobierane przez wbudo-

wane narzędzie do aktualizacji.
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Dodatkowe repozytoria
Cask dysponuje dodatkowymi repozytoriami umożliwiającymi instalację sterowników, 

wersji testowych czy fontów.

mas-cli
Jest aplikacją pozwalającą na dostęp do Mac App Store z poziomu konsoli; instalu-

jemy ją przy użyciu Homebrew: brew install mas.

Sposób działania jest nieco odmienny niż Homebrew czy Cask. Każda aplikacja 

umieszczana w Mac App Store otrzymuje swój własny unikatowy numer identy-

fikacyjny; instalację wykonujemy poprzez podanie tegoż numeru. Jak go znaleźć? 

mas-cli posiada funkcję wyszukiwania:

Jak widać, lista znalezionych elementów jest dość pokaźna, lecz mnie chodziło 

o pierwszy z nich — Apple Pages. Aby go zainstalować, muszę podać numer identy-

fikacyjny aplikacji, w tym przypadku to 409201541: mas install 409201541.

W następnym wydaniu połączymy wszystkie kropki w całość: stworzymy skrypt, 

który zautomatyzuje omówione przez nas czynności; poruszymy też kwestię przy-

wrócenia części ustawień użytkownika.

ZDJĘCIE:
str. 111 © yewkeo 
fotolia.com

https://github.com/caskroom/homebrew-cask/blob/master/USAGE.md#additional-taps-optional
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HOMEBRIGE  
NA DYSKACH NAS, 
HOMEKIT DLA PRACOWITYCH 
I OSZCZĘDNYCH
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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W sieci jest wiele przepisów, jak uruchomić Home Bridge, czyli pomost pomię-

dzy niewspieranymi urządzeniami a HomeKit na nanokomputerach Raspberry Pi 

i ich klonach. Pisał też o tym Kuba Baran w październikowym wydaniu Mój Mac 

Magazynu. Z tego powodu postanowiłem zacząć, a w zasadzie odświeżyć, opis insta-

lacji Home Bridge na dyskach NAS, które coraz częściej mamy w domach.

Swoją instalację uruchomiłem na dysku sieciowym QNAP i taką konfigurację opiszę. 

Bez większych zmian będą z opisu mogli skorzystać użytkownicy lepszych modeli 

Synology.

HomeBridge w kontenerze
Musimy zacząć od zainstalowania za pomocą App Center (jeżeli jeszcze nie mamy) 

dodatku Container Station (QNAP) lub jego odpowiednika (Docker) w Synology. 

Przed dodaniem kontenera dobrze jest przygotować na QNAP miejsce, gdzie będzie-

my trzymać jego konfigurację. Może to być zasób przeznaczony dla kontenerów lub 

nasz ulubiony, ale z wydzieloną teczką np. HomeBridge.

W Container Station klikamy w „Plusa”. W pole „szukaj” wpisujemy HomeBridge. 

W zakładce „Docker Hub” powinien nam się pojawić między innymi mój faworyt 

„marcoraddatz/home…”. Przy nim klikamy „utwórz”, wybieramy wersję „latest” lub 

„develop”, ja z racji, że tworzę własne i poprawiam inne dodatki do HomeBridge, zdecy-

dowałem się na „develop”. Ilość pamięci przeznaczonej dla kontenera z HomeBridge 

możemy ograniczyć. Mój zadowala się 256 MB.
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Przechodzimy do ustawień zaawansowanych. W „Sieci” (Network) koniecznie 

wybieramy tryb „Host”, inaczej kontener nie będzie miał pełnego dostępu do sieci,  

co uniemożliwi jego komunikację z akcesoriami. W „Foldery” (Shared folders) musi-

my „zamapować” utworzoną wcześniej teczkę do odpowiedniej ścieżki w kontenerze 

HomeBridge. Nad „Wolumin z hosta” klikamy „Dodaj” i wybieramy naszą teczkę 

(po lewej, tam gdzie „ścieżka”), a w „Punkt zamontowania” wpisujemy dokładnie 

tak jak tu „/root/.homebridge” (bez cudzysłowów oczywiście, ale z kropką przed 

homebridge). Sprawdzamy, czy mamy dla tej pary włączony odczyt i zapis i klikamy 

w „Utwórz”.

Jeżeli kontener z HomeBridge się utworzy i uruchomi, to w Konsoli pojawi się komu-

nikat o braku pliku konfiguracyjnego. Musimy go stworzyć i zainstalować dodatki 

(pluginy), bez czego, jak wspominałem miesiąc temu, HomeBridge nic nie potrafi.

HomeBridge  
— konfiguracja
Teraz musimy zacząć od dodania pierwszego „akcesorium” do pliku konfiguracyj-

nego oraz zainstalować dodatek do jego obsługi.

Opisane niżej pliki muszą być zapisane w katalogu głównym HomeBridge wskaza-

nym podczas jego konfiguracji, czyli np. w wybranym zasobie sieciowym w teczce 

HomeBridge.

Wszystkie dane konfiguracyjne znajdują się w pliku „config.json”. Można go edyto-

wać na przykład darmową wersją BBEdit lub po prostu systemowym TextEdit, ale 

koniecznie w trybie zwykłego tekstu (menu Format -> Zamień na zwykły tekst). 

Należy pilnować, aby nazwa pliku była „config.json” i nie pojawiły się za nią żadne 

dodatki typu .txt (sprawdzamy w Info, czy mamy włączone pokazywanie rozsze-

rzenia dla tego pliku).

Jeżeli zgodnie z zaleceniem z poprzedniej części macie już przygotowane pluginy 

(ich nazwy), których chcecie użyć do obsługi swoich urządzeń, należy je zainstalo-

wać za pomocą pliku „install.sh”. Jego również dotyczą wspomniane wyżej zasady 

edycji. Jeżeli chcemy zainstalować dodatek o nazwie „homebridge-mqtt-switch-ta-

smota”, to plik powinien mieć treść:

#!/bin/bash

npm install -g homebridge-mqtt-switch-tasmota

W kolejnych wierszach możemy dodać następne rozszerzenia do instalacji.

Wracamy do pliku „config.json”
Większość twórców pluginów podaje przykładowe konfiguracje, więc należy dokład-

nie je przeczytać i dostosować się do wskazówek autorów. Jak we wszystkich plikach 
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json, każdy przecinek ma znaczenie. Dobrze jest sprawdzić przygotowaną przez 

nas konfigurację np. za pomocą serwisu: http://jsonlint.com, aby nie narażać się na 

poprawianie prostych błędów.

Przygotowane pliki install.sh i config.json wgrywamy do teczki „HomeBridge” na 

wybranym i „podłączonym” do kontenera z HomeBridge zasobie i restartujemy lub 

uruchamiamy kontener.

Jeżeli nic nie popsuliśmy, 
to w konsoli kontenera z HomeBridge powinniśmy zobaczyć „pin” konieczny do 

sparowania z HomeKit. Jeżeli po uruchomieniu widzimy ten pin i nie ma za nim 

błędów, a kontener nadal pracuje, to możemy w iPhonie lub iPadzie uruchomić apli-

kację „Dom”. Pukamy w „plusa” i wybieramy „Dodaj akcesorium”. Zeskanowanie 

pinu za pomocą kamery raczej się nie uda, ale możemy podać go ręcznie. Przy 

dodawaniu dostaniemy informację, że urządzenie jest niewspierane, ale nie ma to 

wpływu na pracę systemu.

W pliku konfiguracyjnym kolejne urządzenia (ich konfiguracje) dodajemy, oddzie-

lając je przecinkami. Za ostatnim przecinka dodawać nie można.

Więcej o konfiguracji możecie się dowiedzieć z wpisów na blogu oraz z moich profilów 

na npm i github.

Powodzenia!

https://mojmac.pl/2017/03/18/inteligentny-dom-tanim-kosztem-homekit-mqtt-zrob-to-sam/
https://www.npmjs.com/~macwyznawca
https://github.com/MacWyznawca


120TESTY 120

HAZEL — KURS CZ. 10
MAREK TELECKI



121PORADY

Przyznam, że coraz większą trudność sprawia mi wymyślanie przykładów zasto-

sowań dla Hazela. Nie chodzi o jego ograniczenia, ale o fakt, że sam nie mam jakoś 

specjalnie wyrafinowanych potrzeb (w kwestii zarządzania plikami — rzecz jasna). 

Praktycznie 99% z nich zostało zaspokojonych. Poza tym chcąc pokazać magię 

programu, unikam prymitywnych działań bazujących na prostych, pojedynczych 

regułach. Z drugiej strony to właśnie od tych powtarzalnych, żmudnych, nudnych, 

monotonnych czynności Hazel ma nas uwolnić…

Logotypem programu jest leszczynowa miotełka, dlatego warto przybliżyć, jak 

z niej skorzystać w pracach porządkowych. Podejrzewam, że poniższy scenariusz 

w niewielkim stopniu będzie odzwierciedlał sytuacje na komputerach Czytelników. 

Opisany regułami workflow nie jest szczytem optymalizacji, jednak wierzę, że zilu-

strowane pomysły usprawnicie i wykorzystacie do sprostania innym wyzwaniom 

i rozwiązania innych problemów.

Poniżej stan pierwotny:

Założenie:

 > na dysku znajduje się drzewo katalogów z wieloma poziomami zagnieżdżenia,

 > nie wszystkie katalogi zawierają pliki,

 > celem automatyzacji jest przeniesienie folderów zawierających pliki do pozio-

mu 0 po to, by nie trzeba było się „przeklikiwać” przez kolejne podkatalogi,

 > puste katalogi zostaną usunięte,

 > aby nie stracić informacji o pierwotnej lokacji plików, nazwa katalogu w którym 

się znajdują będzie zawierać całą ścieżkę, tzn. nazwy wszystkich katalogów 

nadrzędnych.
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Można wykorzystać taki workflow np. do przywrócenia jednokatalogowego porząd-

ku przechowywania utworów muzycznych. Jak wiadomo, po zaznaczeniu w iTunes 

opcji „utrzymuj porządek w katalogu iTunes Media” pliki są segregowane w podka-

talogach Wykonawca > Album > Utwór. Ja do wizualizacji scenariusza skorzystałem 

z plików zdjęć rozrzuconych wielopoziomowo w obserwowanym przez Hazel 

KATALOGU GŁÓWNYM.

Ponieważ Hazel ma działać rekurencyjnie i zaglądać głębiej w podkatalogi, skorzy-

stamy ze znanej już z poprzednich odcinków kursu Reguły pomocniczej:

Umieścimy ją na końcu. Drugim krokiem będzie stworzenie nowej reguły, specjal-

nie dla tego zadania: „Zmiana nazwy wg zagnieżdżenia”. Działa ona wyłącznie na 

katalogach (Kind > is > Folder).

Jej zadaniem jest sprawdzenie, czy katalog nie znajduje się bezpośrednio 

w KATALOGU GŁÓWNYM (Subfolder Depth > is greater than > 0). Dla takiego obiektu 

zostanie utworzony niestandardowy token [Nazwa katalogu nadrzędnego], którego 

atrybutem jest dowolny łańcuch znaków: Anything […] — pobrany z nazwy katalogu 

nadrzędnego (obejmującego).



123PORADY

Token ten jest następnie dopisywany na początku obecnej nazwy katalogu podrzęd-

nego, a łańcuchy znaków rozdziela symbol [∙] (taki znak nie jest zabroniony w opisach 

katalogów i plików), by zapamiętać hierarchię drzewa katalogowego: „Rename > 

with pattern: > [Nazwa katalogu nadrzędnego][∙][name]”.

Ponieważ zmiana nazwy ma się odbywać przynajmniej raz i uwzględniać nazwy 

wszystkich nadrzędnych katalogów (poza głównym), należy na końcu umieścić 

akcję „Continue matching rules”.

Rezultat działania pierwszej reguły wykonanej (dzięki Regule pomocniczej) na 

podkatalogach wygląda następująco:

Najtrudniejsza część za nami. Trzeci krok to dodanie reguły: „Przenoszenie katalo-

gów podrzędnych do GŁÓWNEGO”.



124PORADY

Wszystkie podkatalogi (Kind > is > Folder) nie leżące bezpośrednio w KATALOGU 

GŁÓWNYM (Subfolder Depth > is greater than > 0) zostaną do niego przeniesione 

„Move > to folder: monitored folder”. Warto tu zaznaczyć opcję „If file exists: rename 

the file”, dzięki czemu unikniemy ryzyka nadpisania istniejącego obiektu o tej samej 

nazwie.

Rezultat działania reguły z kroku trzeciego:

Na koniec właściwe porządki, czyli usuwanie zbędnych, pustych katalogów. Regułę 

nazwiemy przekornie… „Kasowanie pustych katalogów”.
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Nie będzie to operacja kasowania w sensie ścisłym, ponieważ każdy weryfikowa-

ny katalog (Kind > is > Folder) nie zawierający podkatalogów bądź plików (Sub-file/

folder Count > is > 0) lub posiadający zerowy rozmiar na dysku (Size > is > 0 > bytes) 

zostanie przeniesiony do kosza (Move > to folder: Trash).

Po wykonaniu ostatniego kroku finalny wynik pracy Hazela przedstawia się 

następująco:

Myślę, że takie „spłaszczanie” struktury katalogu zawierającego podkatalogi, gdy nie 

przenosimy plików „do jednego wora”, a katalogi z plikami zachowują (w nazwie) 

informacje o tym, gdzie się wcześniej znajdowały, jest dużo bardziej rozsądne. 

Zdecydowanie odradzam stosowanie przedstawionego workflow na katalogach 

systemowych! Co chyba nie wymaga wyjaśnień.



https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/

	Nowości sprzętowe
	Przegląd aplikacji macOS
	Wywiad Z PackHelp
	Produkty Apple 
i zamieszanie 
z ich nazwami
	Przyszłość 
komputerów Apple
	Po co komu 
	Apple Pay?
	A11 Bionic przejawem pełzającej rewolucji
	Zepsuli 
Twittera
	PREZENTOWNIK 2017
	YOINK FOR IOS
	Twilight Struggle
	Cardhop
	AIRFLOW
	WIRECAST 8
	Netatmo Valve
	IPHONE X
	Ferguson 400i
	YubiKey 4
	Xtorm AL421 
	QNAP sam w domu, 
czyli gdy NAJWAŻNIEJSZE jest bezpieczeństwo 
	Automatyzacja 
W macOS CZ. II
	HomeBrige 
na dyskach NAS,
HomeKit dla pracowitych i oszczędnych
	Hazel — Kurs cz. 10

	Przycisk 4: 
	Przycisk 7: 
	Przycisk 2: 
	Strona 4: Off



