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To jest ten czas 
Słońce coraz wyżej. Do okien wdziera się ciepło. Jeśli dziś nie wyjdziesz z domu, 

aby rozpocząć swoją przygodę z bieganiem, to w tym roku najprawdopodobniej nie 

zrobisz tego wcale. Nic tak nie motywuje do działania jak doskonała pogoda, która 

dosłownie kusi, aby uciec z czterech ścian. Drugą dźwignią, która działa motywująco 

na naszą aktywność, jest obserwacja postępów i osiągnięć. Jeśli widzisz, że po kilku 

treningach twoja wydolność się zwiększa, możesz przebiec bez zadyszki dłuższy 

dystans, a waga pokazuje gwałtowny spadek masy Twojego ciała, to wiesz, że jesteś 

na właściwej ścieżce do osiągnięcia wytkniętego sobie celu. W tym wydaniu maga-

zynu pomożemy Ci w wyborze najlepszych aplikacji do pomiaru aktywności oraz 

kontroli zdrowia. Nasze urządzenia z iOS mają w sobie ogromny potencjał do wyko-

rzystania w sferze dbałości o nasze samopoczucie. Przekonacie się o tym, czytając 

również przegląd akcesoriów pomagających dbać o nasze zdrowie. Czas zatem 

ruszać w drogę z naszymi urządzeniami z iOS. A nam pozostaje tylko wytrwałość 

i samodyscyplina, której zresztą będą skutecznie pilnować nasi cyfrowi trenerzy.

Przyjemnej lektury wśród wyjątkowych treści życzy 

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

QNAP TS-253Be 

Verbatim ToughMAX USB 2.0

Router FRITZ!Box 6890 LTE
Router firmy FRITZ! pozwala na korzystanie z internetu 

dzięki technologii mobilnej lub DSL. Obsługiwana prędkość 

łącza to aż 300 Mbit/s. Dzięki portowi ISDN S0 router wspie-

ra obsługę cyfrowych telefonów i centralek abonenckich. 

Dodatkowo możemy wykorzystać router jako bazę DECT 

dla telefonów bezprzewodowych. Router działa w techno-

logii Wireless AC+N, oferując przepustowość 1733 Mbit/s 

w paśmie 5 GHz i 800 Mbit/s na 2,4 GHz).

www.pl.avm.de

Nowe serwery NAS firmy QNAP wyposażono w czte-

rordzeniowe procesory Intela Celeron® J3455 1.5GHz 

z obsługą do 8 GB pamięci. Nowością jest złącze PCIe. 

Dzięki temu zabiegowi możliwe jest rozszerzenie możli-

wości serwerów o nowe komponenty — szybsze pamięci 

czy karty sieciowe. Nowa linia urządzeń posiada wyjście 

HDMI oraz obsługę transkodowania wideo 4K. Serwer 

NAS pozwala na zapis i odczyt z dysków z prędkością 

225 MB/s. 

www.qnap.com

Dla wszystkich fanów ekstremalnych przeżyć ten dysk 

będzie doskonałym uzupełnieniem ekwipun-

ku trudnych wypraw. Przypadnie do gustu 

również użytkownikom, którzy chcą mieć 

dane zapisane na niezniszczalnym nośniku. 

Dysk wykonano z tworzywa KyronMAX™, 

które pozwoli nam zanurzyć sprzęt na głębo-

kość 30 metrów. Będzie działał bezawaryjnie nawet 

w temperaturach — 25 do 150 stopni Celsjusza.

www.verbatim.net.pl

https://pl.avm.de/
https://www.qnap.com/en/product/ts-253be
http://www.verbatim.net.pl
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Przegląd aplikacji
Lock Pro
Chcesz zablokować możliwość uruchomienia apli-

kacji? Lock Pro zrobi to w bardzo prosty sposób. 

Wskaż dowolny program, aby ten wymagał od 

użytkownika podania hasła, jakie wprowadzili-

śmy przy pierwszym uruchomieniu Lock Pro. 

Dodatkowo każda próba uruchomienia zabez-

pieczonej aplikacji jest skrupulatnie notowana 

w historii aktywności.

CENA: 42,99 zł

www.macosbytes.com

Nie ograniczaj się do jednej porcji tekstu w schowku. Teraz 

funkcjonalność aplikacji Paste, która zapisuje wszystkie 

skopiowane (command+C) przez nas elementy w pamięci 

do późniejszego wykorzystania, trafia również na platformę 

mobilną iOS. Program synchronizuje zawartość rozszerzo-

nego schowka pomiędzy wersją z macOS oraz urządzeniami 

mobilnymi poprzez chmurę Apple — iCloud.

CENA: Bezpłatny

Program w App Store

Jeden z najszybszych klientów FTP dla macOS 

doczekał się dużej aktualizacji. W drugiej odsłonie 

programu całkowicie przeprojektowano inter-

fejs. Dodano wsparcie dla ekranów Retina. Jedną 

z nowości jest Belka nawigacyjna, dzięki której 

łatwo będziemy mogli przechodzić między folde-

rami na serwerach.

CENA: 29,00 $

yummysoftware.com

Paste 2 dla iOS

Yummy FTP Pro 2

http://www.macosbytes.com
https://itunes.apple.com/us/app/paste-2/id1020667032
https://www.yummysoftware.com


https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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WYWIAD  
Z BRANDONEM BALLINGEREM,  
WSPÓŁTWÓRCĄ CARDIOGRAM
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Jaromir Kopp: Dziękuję, że znalazłeś czas, aby udzielić wywiadu do marcowego 

wydania Mój Mac Magazynu. Okazja jest szczególna, ponieważ tematem głów-

nym numeru jest zdrowie i aktywność fizyczna. Jaka była idea powstania aplikacji 

Cardiogram? Skąd ten pomysł?

Brandon Ballinger: Johnson Hsieh i ja wydaliśmy aplikację Cardiogram w lutym 2016 

roku, aby ratować życie dzięki popularnym czujnikom tętna, takim jak te wbudo-

wane w Apple Watch, Android Wear lub urządzenia Garmina. Twoje tętno dostarcza 

zaskakująco wielu informacji. Wszystko, począwszy od nieprawidłowych rytmów 

serca, przez cukrzycę, depresję, bezdech senny, po codzienny stres, może powodo-

wać zmianę tętna i rytmu serca. W dzisiejszym systemie opieki zdrowotnej istnieje 

duża luka w diagnozie — przykładowo jedna na trzy osoby z cukrzycą i cztery na pięć 

osób z bezdechem sennym nie wiedzą, że cierpią na te przypadłości. Przekształcając 

popularne urządzenia mierzące rytm serca w osobiste monitory zdrowia, widzieli-

śmy okazję do zamknięcia tej luki diagnostycznej i ratowania życia.

JK: Cardiogram wydaje się częścią systemu DeepHeart. Czy od początku aplikacja i sieć 

neuronowa były tworzone do współpracy ze sobą?

BB: Tak, DeepHeart i Cardiogram zostały zaprojektowane razem. Około 250 000 osób, 

korzystając z aplikacji Cardiogram, wygenerowało 30 miliardów pomiarów użytych 

do trenowania systemu DeepHeart, który może teraz wykrywać bezdech senny, 

nadciśnienie, cukrzycę i migotanie przedsionków. Wkrótce zobaczycie, jak zintegru-

jemy DeepHeart z Cardiogram i zamkniemy w ten sposób pełne koło, uruchamiając 

zwrotną komunikację z aplikacją.

JK: Jakie korzyści użytkownik może czerpać z aplikacji Cardiogram? Na co należy 

zwrócić szczególną uwagę?

https://itunes.apple.com/pl/app/cardiogram/id1000017994?ls=1&mt=8&at=10lcka&ct=mmm
https://itunes.apple.com/pl/app/cardiogram/id1000017994?ls=1&mt=8&at=10lcka&ct=mmm
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BB: Przeciętny użytkownik otwiera aplikację Cardiogram mniej więcej trzy razy dzien-

nie. Myślę, że użytkownicy uruchamiają ją tak często, ponieważ ich tętno zmienia się 

z minuty na minutę i odzwierciedla wszystko, co dzieje się w ludzkim życiu. Typowy 

użytkownik otwiera aplikację, aby sprawdzić swój sen, stres, sprawność fizyczną 

lub aby ocenić swój stan zdrowia — ludzie używają Cardiogramu, aby w pomóc 

sobie poradzić ze wszystkim, od bezdechu sennego przez cukrzycę po zespół stresu 

pourazowego.

JK: Zachęcacie w aplikacji do uczestniczenia w programie mRhythm Study (eHeart 

Study). Czy użytkownik może się dzięki temu dowiedzieć więcej o stanie swojego 

układu krążenia?

BB: Tak. W marcu 2016 r. Uruchomiliśmy badanie mRhythm razem z naszymi part-

nerami z UCSF [University of California San Francisco] i ich eHeart. W ramach tego 

studium ludzie czasami kwalifikują się do skorzystania z dodatkowych urządzeń 

diagnostycznych — na przykład mobilnych monitorów EKG „holter” lub całodobo-

wych pomiarów ciśnienia krwi. Czasem też są zapraszani do udziału w dodatkowych 

badaniach cząstkowych. Nasi partnerzy UCSF prowadzą obecnie dziesiątki różnych 

badań za pomocą swojej platformy.

JK: Domyślam się, że dane zebrane za pomocą aplikacji i ankiet pozwolą na opra-

cowanie nowych narzędzi diagnostycznych. Czy to jest główne zadanie projektu?

BB: Masz zupełną rację. Wydaje nam się, że z biegiem czasu akcesoria noszone staną 

się jednym z głównych sposobów, w jaki ludzie będą odkrywać ryzyko choroby, aby 

następnie zostać przeprowadzonymi przez proces diagnozy i leczenia.

JK: Jestem pod wrażeniem Twoich kolejnych publikacji o nowych schorzeniach, 

które analiza danych rytmu serca pochodzących z popularnych urządzeń może 



13WYWIAD

rozpoznać. Jak myślisz, kiedy wstępna diagnostyka oparta na takich danych może 

zacząć być stosowana w praktyce?

BB: Mamy nadzieję udostępnić nowe funkcje związane z diagnostyką w 2018 roku! 

Bądźcie czujni.

JK: Aplikacja Cardiogram jest dostępna za darmo i ma dobre oceny w App Store. 

Czy planujecie w przyszłości wprowadzenie jakichś opłat?

BB: Mamy nadzieję, że będziemy mogli bezpłatnie oferować aplikację Cardiogram 

w App Store i Google Play Store. Docelowo chcielibyśmy, aby koszty aplikacji i syste-

mu Cardiogram były pokrywane przez ubezpieczenie zdrowotne, tak samo, jak 

koszty każdego innego świadczeniodawcy.

JK: Mam już niemal 50 lat i za sobą epizod z arytmią serca. Przyjmowałem nawet 

przez jakiś czas leki. Na szczęście, gdy zacząłem dużo i intensywnie jeździć rowe-

rem, problemy z rytmem serca znikły. Jakie miałbyś rady dla naszych czytelników, 

aby zachowali jak najdłużej zdrowe serce?

BB: Gratulacje! Wygląda na to, że masz lepszą radę niż ja :) Jedną z rzeczy, których się 

nauczyliśmy, jest to, że wszystkie warunki zdrowotne wpływają na siebie nawzajem 

— na przykład arytmia może być spowodowana, niezdiagnozowanym bezdechem 

sennym lub wysokim ciśnieniem krwi. Jeden użytkownik naszej aplikacji obawiał 

się, że ma trzepotanie przedsionków, a gdy udał się do lekarza, jego skurczowe 

ciśnienie krwi wyniosło 180 (wartość alarmująca). Uważam więc, że warto myśleć 

o swoim zdrowiu jako systemie wzajemnie połączonym.

JK: Bardzo dziękuję za rozmowę i będę z całą redakcją kibicował rozwojowi Waszego 

projektu.



14TESTY 14

APLIKACJE MOBILNE  
W SŁUŻBIE ZDROWIA
PIOTR WITEK © xb100

http://fotolia.com
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Od chwili gdy Naczelny MMM zdradził temat przewodni obecnego numeru, w kontek-

ście MZdrowia po głowie plątały mi się jednoznaczne skojarzenia w rodzaju aplikacji 

fitness, kalkulatorów kalorii czy mobilnych końcówek do systemów telemedycz-

nych. Jednak im bardziej zbliżał się termin oddania niniejszego felietonu, tym 

większe opadały mnie wątpliwości. I to one w końcu zmusiły mnie do postawienia 

sobie zasadniczego pytania: Co aplikacje mobilne zmieniły w naszym podejściu 

do kwestii zdrowia oraz jego profilaktyki? I według mnie odpowiedź na to pytanie 

brzmi: Zmieniły wszystko i nic zarazem.

Formułując powyższą tezę, nie chciałbym stawiać się w pozycji eksperta. Jednak 

aby ten tekst w Waszym odczuciu nie pozostał jedynie zbiorem wydumanych teorii 

technologicznego geeka, na swoją obronę chciałbym jednak dodać, że dalsze opinie 

mimo wszystko bazować będą na moim podstawowym wykształceniu medycz-

nym, dodatkowych studiach na kierunku Promocja Zdrowia, sześcioletniej pracy 

w służbie zdrowia oraz niespełna dwóch latach praktyk zawodowych w różnych 

ośrodkach, od szpitali specjalistycznych po zwykłe przychodnie. Stanowią one 

również sumę spostrzeżeń i obserwacji z okresu około dwudziestu lat śledzenia 

przeze mnie rozwoju technologii mobilnych.

Zatem dlaczego zmieniły wszystko?
Zacznę od tak prostej rzeczy jak dieta. Ćwierć wieku temu najpopularniejsze z diet 

ograniczały się do rezygnacji z tego czy tamtego składnika. Ewentualnie zalecały 

spożywanie któregoś, np. tłuszczu w szczególnie dużych ilościach. Diety polegające 

na liczeniu kalorii były oczywiście dobrze znane, ale kto wtedy wiedział, ile kalorii 

ma dana rzecz na talerzu? Dziś poza fanatykami zdrowego żywienia i dietetykami 
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też nikt tego nie wie. Za to mamy aplikacje, które nie tylko powiedzą nam, ile kalo-

rii mieści się w konkretnej ilości danego produktu, ale również podadzą nam one 

jego skład chemiczny, policzą za nas spożyte kalorie, skontrolują indeks glikemicz-

ny, przypomną o następnych posiłkach czy nawet oszacują poziom nawodnienia 

organizmu.

Teraz sięgnijcie, proszę, pamięcią do Waszego dzieciństwa i przypomnijcie sobie 

zwykłe epizody związane z chorobą i wizytą u lekarza. Mierzenie temperatury ciała, 

ciśnienia krwi czy ważenie były czymś normalnym wtedy i dziś. Sam proces w ogóle 

się nie zmienił. Jeśli jednak pamiętacie kogoś, kto zmuszony został do systematycz-

nej kontroli stanu własnego zdrowia, to od razu staną Wam przed oczami zeszyty 

w niebieską kratkę zapisywane całymi ciągami cyfr oznaczających np. poziom 

ciśnienia tętniczego krwi. A dziś? Dzisiaj aplikacje mobilne z urządzeń peryferyj-

nych, najczęściej bezprzewodowych, mogą zbierać informacje o naszej masie ciała, 

ciśnieniu tętniczym, rytmie serca w spoczynku czy też z określonych pór dnia i nocy. 

Obliczać indeks masy ciała (BMI) oraz liczbę spalonych kalorii, czas snu i aktywno-

ści. Alarmować po wykryciu bezdechu sennego lub nietypowej zmienności rytmu 

zatokowego serca. Kontrolować zażywanie leków, ich ilość oraz częstotliwość, np. 

wziewów z inhalatora, informować o poziomie cukru lub alkoholu we krwi, a także 

jej nasyceniu tlenem. Co więcej, same nam mogą przypomnieć o wykonaniu tych 

pomiarów, kolejnej wizycie u lekarza czy też o zażyciu lub podaniu leku naszemu 

dziecku albo innej osobie znajdującej się pod naszą opieką.
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Dostępna dla wszystkich systemowa aplikacja Zdrowie jest w stanie w jednym miejscu 

gromadzić większość tych informacji. Dodatkowo z wersji na wersję rozbudowywana 

jest ona o nowe funkcje umożliwiające nam m.in. dbanie o zdrowie reprodukcyjne 

czy przekazanie za pośrednictwem naszej Karty Medycznej służbom ratowniczym 

najważniejszych informacji o naszym stanie zdrowia, jak grupa krwi, zażywane 

lekach, uczulenia na konkretne substancje itp., itd. Co więcej, w wybranych krajach 

poprzez Apple Watch nawiąże ona połączenie alarmowe SOS ze służbami ratunkowy-

mi oraz poinformuje wskazane osoby o tym, że potrzebujemy pomocy, jednocześnie 

przesyłając im nasze dane lokalizacyjne.

Mobilne aplikacje to także cała gama poradników, jak postępować w różnych sytu-

acjach związanych z zagrożeniem zdrowia. Jak udzielać pierwszej pomocy, jak 

wykonać resuscytację, jak opatrzyć ranę oraz jak dotrzeć do najbliższego szpita-

la, przychodni, apteki czy lekarza o konkretnej specjalizacji. Programy w naszym 

smartfonie udzielą odpowiedzi na pytanie o przeciwwskazania i zamienniki dla 

danego leku, poinformują o smogu lub potencjalnych alergenach w powietrzu oraz 

wyjaśnią, czym i dlaczego dla naszego organizmu niezbędne są takie substancje jak 

miacyna czy ryboflawina. W dodatku niektóre programy są w stanie nawet nas zdia-

gnozować, przeprowadzając obszerny wywiad medyczny, a inne po prostu zbadają 

nam wzrok czy słuch.

Mobilne aplikacje zadbają także o nasze dobre samopoczucie, nie tylko przypomi-

nając o zachowaniu odpowiedniego cyklu snu. W ciągu dnia skontrolują poziom 
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naszego stresu, wykonają z nami relaksacyjne ćwiczenia oddechowe, zbadają tempe-

raturę pomieszczenia i wilgotność powietrza. Korzystając z funkcji inteligentnego 

domu, ustawią optymalne warunki dla naszego organizmu, dopasują oświetlenie lub 

przeprowadzą ćwiczenie z koloroterapii, a do tego zaproponują oraz natychmiast 

odtworzą odpowiednio nastrojową i uspokajającą muzykę.

Więc dlaczego nie zmieniły nic?
Otóż dlatego nic, że większość osób posiadających smartfon nadal tylko sięga po 

ten symboliczny zeszyt w kratkę i za jego pomocą stara się dbać o swoje zdrowie. 

Spodziewam się, że najczęściej wykorzystywanymi przez użytkowników iPhone’ów 

funkcjami prozdrowotnymi nadal pozostają ustawiane w kalendarzu terminy wizyt 

u lekarza, przypomnienia o porach zażywania leków oraz sprawdzanie w aplikacji 

Zdrowie całodziennej aktywności.

Osobiście jestem przekonany, że w dużej mierze jest to jedynie kwestia pokoleniowa. 

Uważam, że z dekady na dekadę ten stan rzeczy będzie ulegał zmianie równole-

gle z wkraczaniem osób aktualnie aktywnie używających technologii mobilnych 

w wiek wymagający wzmożonej profilaktyki i kontroli stanu zdrowia. Oczywiście 

na tę sytuację duży wpływ mają również ceny urządzeń peryferyjnych, bez których 

wiele z wyżej wymienionych funkcji w ogóle się nie aktywuje. I nie mam tu na myśli 

EKG umożliwiającego lekarzowi za pomocą iPhone’a wykonanie elektrokardiogra-

mu, ale te wszystkie monitorujące smartopaski, elementy inteligentnego domu oraz 

urządzenia medyczne w rodzaju ciśnieniomierzy, glukometrów, termometrów, 

wag kuchennych czy łazienkowych itp. Dopóki ich cena nie spadnie do akcepto-

walnego poziomu, dopóty popularyzacja rozwiniętych i kompleksowych systemów 

MZdrowia, przynajmniej w Polsce postępować będzie bardzo wolno.

Z moich obserwacji wynika, że obecnie jedynie osoby bardzo dbające o swoją kondy-

cję fizyczną oraz osoby z różnego typu niepełnosprawnościami pełnymi garściami 

czerpią z dobrodziejstw oferowanych przez aplikacje mobilne z obszaru MZdrowia. 

Obie te grupy użytkowników mają ponadprzeciętną świadomość potrzeb i ograni-

czeń własnego ciała. Korzystając z całej gamy programów, konsekwentnie stosują 

profilaktykę prozdrowotną. Kontrolują skład i ilość spożywanych pokarmów, proce-

sy przebiegające w ich organizmach, systematycznie monitorują parametry życiowe, 

aby natychmiast wychwycić ewentualne nieprawidłowości i zareagować na nie. 

W konsekwencji poprawiają swoje samopoczucie, podnoszą wydajność organi-

zmów, co z kolei w przyszłości zaowocuje dłuższym i zdrowszym życiem.

Z tego miejsca nikogo nie zamierzam nakłaniać do używania tej czy tamtej proz-

drowotnej aplikacji. Zachęcam jednak gorąco, aby oddając się lekturze niniejszego 

numeru Mój Mac Magazyn, zadać sobie pytanie, czy profilaktyka prozdrowotna 

to coś, z czym warto czekać na odpowiedni moment? W końcu, jak pisał wieszcz, 

„Ślachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz…”.
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BATTERY GATE

JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Gdy tylko emocje związane z prezentacją nowych iPhone’ów zaczęły opadać, rozpę-

tała się burza, której skutki autoryzowane serwisy Apple będą odczuwać do końca 

roku.

Zaczęło się… w zasadzie trudno określić kiedy. Masowe doniesienia o spowolnieniu 

pracy iPhone’ów pojawiły się wraz z instalacją iOS 11. Jest to o tyle dziwne, że jak 

się później okazało, funkcja, jak ją ładnie Apple nazywa, „optymalizacji wydajności” 

pojawiła się już w iOS 10.2.1. Jednak większość ofiar spowolnienia pracy iPhone’ów 

narzekało na iOS 11, właśnie w nim widząc powód problemów. Prawda okazała się 

inna.

Pisaliśmy o tym,  
zanim stało się to modne
Piątego października 2017 w naszym serwisie ukazał się artykuł zatytułowany 

„iOS 11 spowolnił iPhone? To może oznaczać problem z jego baterią”. Powstał on po 

rozmowie z Arturem Kustrą zajmującym się amatorsko serwisem urządzeń Apple. 

To on pierwszy skojarzył wyraźne spowolnienie pracy niektórych iPhone’ów ze 

stanem ich baterii. Kiepsko działające smartfony wracały do życia po wymianie 

ogniw. Napisaliśmy o tym pierwsi w Polsce, a być może nawet pierwsi na świecie.

Afera rozpętała się na dobre dopiero na początku listopada, gdy podobnego odkrycia 

dokonały zagraniczne blogi. Dopiero po nagłośnieniu sprawy, tuż przed święta-

mi, poznaliśmy oficjalne stanowisko Apple. Firma przyznała się, że, wprowadziła 

optymalizację wydajności, aby zapobiec nagłym i niespodziewanym wyłączeniom 
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iPhone’ów, podczas gdy gwałtownie wzrasta ich zapotrzebowanie na energię. 

Postawiono bezpieczeństwo ponad komfortem. Dlaczego taki zabieg był koniecz-

ny? Już wyjaśniam.

Prawa Ohma nie przeskoczysz
Jednym z ważniejszych parametrów baterii jest oporność wewnętrzna. Rośnie 

ona wraz z wiekiem i zużyciem baterii. Może też wzrosnąć z powodów uszkodzeń 

mechanicznych, przemrożenia lub innych okoliczności. Jeżeli oporność wzrasta, 

to nawet gdy bateria ma sporą pojemność i ładunek, to za sprawą prawa Ohma (kto 

spał na lekcjach fizyki w podstawówce, niech zajrzy do Wikipedii) przy wzroście 

poboru prądu jej napięcie spada. Gdy spadnie poniżej krytycznej wartości, iPhone 

się wyłącza nagle i niespodziewanie. Miałem takie przypadki i zapewniam Was,  

że to nic fajnego. Zamiast zrobić zdjęcie czy wysłać wiadomość lub zapisać trasę, 

mój iPhone wyłączał się, pozostawiając mnie dość bezradnym wobec tego faktu. 

Dlatego w moim odczuciu działanie Apple miało sens.

Gniew ludu i pozwy
Jednak wielu użytkowników odebrało to zabezpieczenie jako celowe działanie mają-

ce na celu przymuszenie ich do zakupu nowych urządzeń. Użytkownicy wspierani 

przez żądnych krwi, a raczej pieniędzy, adwokatów ruszyli do sądów.

©
 if
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it.
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Tuż po świętach Apple zaproponował wszystkim posiadaczom iPhone’ów 6, 6s, 

SE, 7 oraz wersji z „plusami” pogwarancyjną tańszą wymianę baterii. Zamiast  

369 zł wystarczy, że zapłacą 129 zł. Akcja trwa do końca roku, a autoryzowane 

serwisy mają pełne ręce roboty. Apple chwilami nie nadąża z dostarczaniem baterii. 

Według analityków ta akcja będzie kosztowała firmę od 1 do 3 miliardów dolarów, 

bo cena wymiany baterii nie pokrywa nawet całości kosztów pracy serwisu.

Zmiany w iOS
To nie koniec efektów „afery”. Apple w końcu zrozumiało, że nie wszyscy użytkow-

nicy lubią, gdy decyduje się za nich i w iOS 11.3 wprowadziło nowe funkcje związane 

z baterią. Użytkownicy będą informowani dokładnie o jej stanie oraz o ewentu-

alnym wpływie tego stanu na wydajność urządzenia. Jeżeli system zarejestruje 

niespodziewane wyłączenie spowodowane kiepską kondycją baterii, to uruchomi 

funkcje optymalizacji wydajności. Dodatkowo w ustawieniach pojawi się możliwość 

jej wyłączenia i przywrócenia pełnej szczytowej wydajności. Optymalizacja włączy 

się znów przy kolejnej zapaści iPhone’a.

Na koniec przypominam, że jeżeli Wasz iPhone jest po okresie ochrony gwaran-

cyjnej, a kwalifikuje się do preferencyjnej wymiany baterii, to możecie skorzystać 

z tego raz i macie czas do końca roku. Jeżeli Wasz głód wiedzy na temat „battery 

gate” jeszcze nie został zaspokojony, to zapraszam do naszego serwisu www.

https://mojmac.pl/tag/afera/
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW 
DBAJĄCYCH O ZDROWIE
REDAKCJA MMM © vege

http://fotolia.com
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CENA 329,00 zł WWW polar.com

POLAR OH1
Polar OH1 to optyczny sensor do pomiaru tętna zakładany na 

ramię, który łączy w sobie uniwersalność, wygodę i łatwość 

obsługi. Idealnie dopasowuje się do ręki i monitoruje 

tętno dzięki zaawansowanej technologii optycz-

nego pomiaru tętna opartej na 6 diodach LED. 

Ten niewielki sensor przesyła w czasie rzeczy-

wistym dane o tętnie do wielu popularnych 

aplikacji treningowych na telefony z syste-

mami Android i iOS. Wbudowana pamięć 

umożliwia zapisanie nawet 200 godzin 

danych treningowych, a czas pracy na bate-

rii na jednym ładowaniu wynosi 12 godzin 

(ładowanie poprzez USB). Wszystkie zare-

jestrowane dane można zsynchronizować 

z aplikacją i serwisem internetowym Polar 

Flow. Dzięki Polar OH1 już nic nie stanie na Twojej 

drodze do osiągnięcia celów. 

https://www.polar.com/pl/produkty/akcesoria/optyczny-sensor-do-pomiaru-tetna-Polar-OH1
http://zcupertino.pl
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APPLE WATCH SERIES 3 + BEATSX

Rozpocznij wiosenne aktywności z doskonałym samowystarczalnym duetem. 

Apple Watch Series 3 oraz BeatsX pozwolą Ci cieszyć się treningiem bez kabli 

i innych dodatkowych urządzeń. Apple Watch dzięki wbudowanym czujnikom 

dostarczy Ci wszystkich potrzebnych informacji dotyczących pokonanego 

dystansu, tętna czy przewyższeń. Możesz zsynchronizować z nim dowolną 

playlistę z Twojej biblioteki muzycznej lub z Apple Music i zapisać ją w pamię-

ci urządzenia, a słuchawki BeatsX dzięki inteligentnemu chipowi W1 połączą 

się bezprzewodowo z Twoim zegarkiem. Pozwolą cieszyć się doskonałym 

dźwiękiem na trasie Twoich treningów by nie zabrakło Ci motywacji do poko-

nywania kolejnych kilometrów. Zapomnij o przeszkadzających przewodach 

i konieczności zabierania ze sobą telefonu. Apple Watch Series 3 oraz BeatsX 

to doskonała zgodność i pełna swoboda. 

Apple Watch
Series 3 od 1199,00 zł cortland.pl

BeatsX 679,00 zł cortland.pl

https://www.cortland.pl/watch.html
https://www.cortland.pl/beats.html
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ORAL-B  
GENIUS 9000N
Zdrowe zęby to podstawa dobrego samopoczucia. Warto zatem stale dbać o stan 

naszego uzębienia, bo nikt przecież nie lubi nieplanowanych wizyt u dentysty. Mamy 

jednak sposób na to, aby mycie zębów nie było dla Ciebie już nigdy tylko nudnym 

obowiązkiem. Dzięki wyposażonej w Bluetooth elektrycznej szczoteczce do zębów 

Oral-B Genius 9000N można dbać o zęby zdecydowanie lepiej. Szczoteczka łączy 

się bezprzewodowo z aplikacją Oral-B App, która pozwoli Ci skorzystać z wielu 

dodatkowych funkcji. Są to między innymi wbudowany program intensywnej 

pielęgnacji lub możliwość stworzenia własnego, spersonalizowanego programu 

higieny jamy ustnej. Szczoteczka wykrywa położenie, co pozwala mieć pewność, 

że nie zapomnisz o żadnym zakamarku. Co więcej, kontroluje siłę nacisku,  

by zapobiec podrażnieniom, oraz zmniejsza prędkość szczotkowania i ostrzega, 

gdy szczotkujemy zbyt mocno.

CENA 599,00 zł WWW oralb-blendamed.pl

https://www.oralb-blendamed.pl/pl-pl/produkty/szczoteczki-elektryczne/oral-b-genius-9000
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Jeśli tenis jest Twoją prawdziwą pasją, to najwyższy 

czas zaopatrzyć się w doskonały analizator zamachu 

Zepp Tennis 2. Jedyne, co musisz zrobić, to zamon-

tować go na końcówce rączki Twojej rakiety 

i zaopatrzyć się w aplikację, która zajmie się reje-

strowaniem treningów, prowadzeniem statystyk 

i  porównywaniem Twoich wyników z  osią-

gnięciami innych graczy. Czujnik rejestruje 

najważniejsze wskaźniki jakości każdego zamachu,  

na przykład: typ uderzenia, prędkość i rota-

cja piłki oraz miejsce optymalnego odbicia. 

Te dane pozwolą Ci dopracować tech-

nikę i wznieść się na wyższy poziom 

gry. Bardzo ciekawą funkcją jest 

możliwość automatycznego zareje-

strowania każdej wymiany uderzeń 

w  trakcie meczu w  formie klipu 

wideo. Jednym słowem — raj dla 

tenisistów. 

CENA
359,95 zł

WWW
zepp.com

http://www.zepp.com/en-us/tennis/


28PRZEGLĄD PRODUKTÓW

CENA 2 399,00 zł WWW wahoofitness.com

WAHOO FITNESS KICKR SNAP 
Planowałeś kilkudziesięciokilometrową wycieczkę treningową na rowerze, ale 

pogoda znów pokrzyżowała Ci plany? Z pewnością dałbyś radę pokonać prze-

ciwności losu i deszcz nie jest dla Ciebie żadną wymówką, ale nie warto narażać 

swojego bezpieczeństwa i zdrowia. Na takie właśnie okazje idealnym rozwiąza-

niem jest Wahoo Fitness KICKR SNAP. To inteligentny trenażer rowerowy, który 

zapewni Ci mocny „wycisk” treningowy w zaciszu czterech ścian. Niestraszne 

nam będą nawet najgorsze warunki atmosferyczne i nasz trening zawsze zostanie 

wykonany. KICKR SNAP zapewni Ci wrażenia podobne do treningu na świe-

żym powietrzu. Pozwala regulować opór na koło tak, by symulować wrażenia 

z pokonywania stromych podjazdów czy szybkich zjazdów. Urządzenie dosko-

nale współpracuje z wieloma aplikacjami i parametry wykonanego treningu bez 

problemów powędrują do pamięci Twojej ulubionej.

https://eu.wahoofitness.com/devices/bike-trainers
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SMART ROPE PURE  
TANGRAM FACTORY
Jeśli myślisz, że skakanka to tylko durna zabawka dla małych dziewczynek,  

to jesteś w błędzie. To doskonałe i zarazem skuteczne narzędzie treningowe 

dla całego ciała i organizmu. Podczas treningu ze skakanką pracują prak-

tycznie wszystkie mięśnie Twojego ciała, co sprawia, że nawet krótki trening 

może dać Ci więcej niż długie bieganie. Aby skakanie na skakance było dla 

Ciebie przyjemne, warto dorzucić do niej szczyptę technologii i już mamy 

ciekawy produkt. Smart Rope PURE firmy Tangram Factory to właśnie inteli-

gentna skakanka, która pozwoli nam zarejestrować liczbę wykonanych skoków.  

Ale to oczywiście nie wszystko, jednocześnie monitorowane są czasy treningów 

oraz spalanie kalorii. Wszystkie dane są synchronizowane w czasie rzeczywi-

stym i trafiają do aplikacji Smart Gym. Oprócz samej technologii producent 

zadbał także o wygodę użytkowania. Dwa zestawy łożysk kulowych w każdej 

rączce gwarantują płynny i naturalny ruch.

CENA 289,95 zł WWW tangamfactory.com

http://www.tangramfactory.com/smartropepure/en/
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EVERLAST PIQ ROBOT ™ BLUE 
Walki bokserskie potrafią zachwycać widzów. Szybkość i siła uderzeń wyprowa-

dzanych z obu stron ringu bywa szokująca. Od razu nasuwa się pytanie, czy można 

analizować parametry ciosów, tak by trenując tę dyscyplinę, zbliżać się drobnymi 

krokami do jej mistrzów. Adepci sportów walki i tym razem nie zostali opuszcze-

ni przez technologię. Specjalnie dla nich Everlast i PIQ stworzyli Boxing Sensor. 

Urządzenie, które pozwala bokserom rejestrować i analizować wszystkie parame-

try swoich sesji treningowych. Między innymi rozpoznawanie ciosów, prędkość 

i siłę G przy uderzeniu. To doskonały sposób na poprawianie swojej techniki i do-

pracowywanie elementów, które są naszymi mankamentami. Wszystkie te dane 

mogą analizować w specjalnie przygotowanej aplikacji. Firma PIQ stworzyła wo-

kół swojego produktu społeczność online dla bokserów. Mogą obserwować swoje 

postępy i rzucać sobie wyzwania. 

CENA
99,00 $

WWW
piq.com

https://piq.com/boxing
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CENA
289,00 zł

WWW
quadlockcase.com

QUAD LOCK DO IPHONE’A 
Sezon rowerowy można już uznać za rozpoczęty. Za chwilę ruszymy tłum-

nie na trasy i  ścieżki rowerowe. Najwyższy czas zadbać o  odpowiednie 

akcesoria, które zabezpieczą Twój telefon podczas rowerowych przejażdżek.  

Tym bardziej, że może on z powodzeniem służyć za komputer treningowy. Jeśli 

jesteś posiadaczem iPhone’a X, 8 czy starszych modeli, powinieneś zaintereso-

wać się dopasowanym do nich produktem firmy Quad Lock. To stabilny i mocny 

uchwyt absorbujący drgania wywołane pokonywanymi nierównościami tere-

nu. Nie musisz się obawiać, że podczas nawet bardzo karkołomnego skoku Twój 

telefon nagle się odczepi. Jeśli jednak będziesz chciał szybko skorzystać z apara-

tu lub sprawdzić maila, uchwyt zwolni się bez żadnych problemów. Oprócz 

bezpiecznego połączenia Quad Lock pozwala na ułożenie telefonu w poziomie 

lub w pionie, co ułatwia obsługę wielu aplikacji treningowych i map. Dzięki 

kompaktowym wymiarom będzie idealnie pasował do większości dostępnych 

na rynku mostków rowerowych.
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35 APLIKACJI 
WSPIERAJĄCYCH  
NASZE ZDROWIE
REDAKCJA MMM © vege

http://fotolia.com
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Strava
To chyba najlepszy z serwisów fitnessowych dla rowerzystów. Jednak 

nie tylko dla nich. Ostatnio zyskuje coraz większe uznanie wśród biega-

czy. Obsługuje również wiele innych dyscyplin.Jego największą zaletą 

jest otwartość, dzięki niej wiele innych aplikacji, urządzeń i serwisów, 

np. Garmin, Polar, Wahoo, może z nim współpracować. Sam serwis poza 

zbieraniem danych zapewnia ich analizę i porównywanie. Dużo funkcji 

mamy już w wersji darmowej. Istnieje również ogromna ilość dodat-

ków, jak wyszukiwanie spotkanych na trasie użytkowników, segmenty,  

na których można porównać wyniki z  innymi czy systemy analizy 

statystycznej. Aplikacja na iOS jest bardzo przyzwoita i obsługuje wiele 

akcesoriów (pulsometry, liczniki kadencji), ma też wersję zegarkową. Trasy 

możemy wzbogacać zdjęciami.

Cena: Bezpłatna

www.strava.com

https://www.strava.com/
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Runkeeper
Wielodyscyplinarna aplikacja i serwis do gromadzenia danych o aktywno-

ści. Jak większość tego typu serwisów i aplikacji, z pomocą GPS rejestruje 

trasę wraz z profilem. Jeżeli dysponujemy pulsometrem lub mamy Apple 

Watch, do zapisu aktywności dołączone są informacje o rytmie serca.

Aplikacja i serwis pozwalają przeglądać wyczyny naszych znajomych, 

ustalać treningi i przypomnienia o nich oraz analizować już odbyte. Ilość 

dostępnych funkcji zależy od tego, czy używamy serwisu w wersji darmo-

wej, czy abonamentowej.

W serwisie co jakiś czas pojawiają się wyzwania, których wykonanie 

pozwala np. na zamówienie specjalnej koszulki. Program oczywiście 

jak większość tego typu programów współpracuje z aplikacją Zdrowie 

i umieszcza w niej dane aktywności, rytmu serca oraz odczytuje parame-

try zdrowotne.

Cena: Bezpłatna

wwww.runkeeper.com

https://runkeeper.com
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Pillow
Większość z nas przesypia niemal 1/3 życia. Dobry sen jest nam bardzo 

potrzebny, a problemy z nim często zwiastują kłopoty zdrowotne. Dlatego 

warto wiedzieć o naszym śnie możliwie dużo.

Aplikacji monitorujących sen jest wiele, bazują one na wykrywaniu ruchów 

naszego posłania, co czynią za pomocą sensorów w iPhone. Obecnie coraz 

częściej jest do tego wykorzystywany Apple Watch. Obie metody wykorzy-

stuje Pillow. Na iPhonie ponadto potrafi rejestrować odgłosy, dzięki czemu 

możemy sprawdzić, czy czasem doniesienia o rzekomym chrapaniu nie 

są prawdziwe. Program na zegarku rejestruje również puls.

Oczywiście, jak większość tego typu aplikacji, potrafi ona wykryć odpo-

wiednią fazę snu i w miarę łagodnie nas obudzić.

Zapis rytmu serca i dokładniejsza analiza snu wymagają jednorazowego 

zakupu.

Cena: Bezpłatna

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/pillow-smart-sleep-tracking/id878691772?l=pl&mt=8&at=10lcka&ct=mmm
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Wahoo Fitness
To wyjątkowo interesująca aplikacja, ze względu na obsługę bardzo wielu 

sensorów, zwłaszcza rowerowych. Działa praktycznie z każdym sprzętem 

Bluetooth LE, czy ANT+, gdy mamy odpowiedni mostek, np. RFLKT+.

Obsługuje wiele dyscyplin i rodzajów aktywności, pozwala na skonfi-

gurowanie wielu różnych zestawów akcesoriów związanych z naszymi 

rowerami czy innym sprzętem. Działa z ekranami zewnętrznymi, jak 

np. Wahoo RFLKT, dzięki czemu iPhone może być bezpiecznie schowa-

ny. Jednak ma bardzo dobry i czytelny tryb „na kierownicy”, gdy iPhone 

umieścimy na niej.

Zarejestrowane dane można wyeksportować do wielu popularnych serwi-

sów, jak Strava, Runkeeper, MyFittnesPal, Nike+ i oczywiście Zdrowie.

Program jest darmowy i nie wymaga użycia firmowych akcesoriów.

Cena: Bezpłatna

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/wahoo-fitness/id391599899?l=pl&mt=8&at=10lcka&ct=mmm
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Zdrowie
To systemowe centrum gromadzenia informacji o naszym zdrowiu i aktyw-

ności fizycznej. Dodatkowo obsługuje kartę medyczną, gdzie podajemy 

np. informacje o przyjmowanych lekach lub schorzeniach oraz kontak-

ty alarmowe. Z aplikacją zdrowie współpracują inne programy mierzące 

aktywność czy parametry zdrowotne. Urządzenia, jak wagi, termometry, 

pulsometr, ciśnieniomierze czy glukometry mogą zapisywać pomiary. 

Aplikacje mogą też odczytywać niektóre dane (za naszą zgodą), jak np. 

programy dietetyczne naszą masę ciała, wzrost i dzienną aktywność.

Zdrowie wiele danych może uzyskać z Apple Watch. Poza danymi aktyw-

ności potrafi z analizy pulsu uzyskać informacje o zmienności rytmu 

zatokowego albo o pułapie tlenowym. Niebawem Zdrowie uzyska możliwość 

gromadzenia i przekazywania danych klinicznych, jednak 

to wymaga współpracy z ośrodkami medycznymi.
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Cardiogram
To wyjątkowy program. Już niebawem, o czym mówi w wywiadzie zamiesz-

czonym w tym wydaniu magazynu współautor programu, Cardiogram 

będzie w stanie zdiagnozować ryzyko wielu chorób tylko za pomocą danych 

pochodzących z pulsometru Apple Watch.

Cardiogram za pomocą swojej aplikacji na Apple Watch systematycz-

nie zbiera dane o spoczynkowym rytmie serca. W połączeniu z pulsem 

podczas aktywności oraz naszymi podstawowymi informacjami zdrowot-

nymi przechowywanymi w aplikacji Zdrowie stanowi to bogate pole do 

badań diagnostycznych. Informacje służą do „uczenia” sieci neuronowej 

DeepHeart, która już potrafi przewidzieć ryzyko wielu chorób, jak aryt-

mia, bezdech senny, nadciśnienie czy nawet cukrzycę. Autor obiecuje, że 

niebawem Cardiogram zacznie nas informować o wykrytych zagroże-

niach. Zachęcam do przeczytania wywiadu!

Cena: Bezpłatna

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/cardiogram/id1000017994?ls=1&mt=8&at=10lcka&ct=mmm
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Endomondo
To jedna z najpopularniejszych aplikacji treningowych. Pozwala monito-

rować szereg wykonywanych przez nas aktywności za pomocą modułu 

GPS wbudowanego w nasz telefon. Spacery, biegi czy przejażdżki rowe-

rowe — wszystkie one będą zapisywane w pamięci programu. Łącznie 

do wyboru mamy ponad 40 dyscyplin. Da nam to możliwość śledzenia 

wszystkich naszych osiągnięć i cieszyć uzyskanymi się rekordami. Dzięki 

temu będziemy zyskiwać motywację do dalszego wysiłku i pokonywa-

nia swoich słabości. Szereg danych statystycznych pozwoli nam oceniać 

nasze postępy w czasie. Endomondo jest także serwisem społecznościo-

wym zrzeszających osoby uprawiające obsługiwane dyscypliny. To kolejny 

czynnik motywujący nas do wzmożonego wysiłku i pracy nad naszą 

kondycją. Naszymi wynikami możemy pochwalić się naszym znajomym 

na Facebooku i Twitterze.

Cena: Bezpłatna

Program w App Store

https://itunes.apple.com/us/app/id333210180?mt=8
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2. Nike+ Run Club
Nike już od czasów iPoda współpracowało z kalifornijskim gigantem 

w kwestii aplikacji treningowych. Apple Watch sygnowany przez Nike 

kontynuuje tę tradycję i wyposaża zegarek w swoją aplikację Nike+ Run Club. 

Oczywiście aplikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników iPho-

ne’a i Apple Watcha. Pozwala na zarządzanie swoją aktywnością fizyczną. 

Bardzo ciekawy design i przyjazna obsługa powodują, że błyskawicz-

nie stajemy się jej niewolnikami. Oprócz zapisywania i analizy naszych 

biegów możemy słuchać muzyki dopasowanej do planowanego tempa czy 

ustalać plany treningowe. Dla zwiększenia naszej motywacji stworzono 

wyzwania, które zachęcają nas do pokonywania kolejnych barier. Warto 

zaznaczyć, że aplikacja zainstalowana na zegarku pozwala korzystać ze 

wbudowanego czujnika GPS bez konieczności łączenia się z telefonem.

Cena: Bezpłatna

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/nike-gps/id387771637?mt=8
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Aktywność
Właściciele zegarków Apple Watch mają możliwość skorzystania z natyw-

nej aplikacji Aktywność. Pozwala śledzić nasze poczynania każdego dnia. 

Dba o  to, abyśmy przekraczali dzienną ilość spalonych kalorii, będąc 

w ciągłym ruchu. Ćwiczyli przynajmniej 30 minut dziennie i zrywa-

li z siedzącym trybem życia. Apple stworzyło aplikację, która namawia 

nas do codziennego zamykania kręgów aktywności. W ten tak prosty 

sposób przyczynia się do zwiększenia naszej aktywności fizycznej każde-

go dnia. Zbiera dane o naszych treningach i pozwala nam je analizować. 

Oczywiście za skuteczne zamykanie naszych kręgów możemy liczyć na 

nagrody w postaci odznak. Pojawi się także coraz więcej wyzwań motywu-

jących nas do działania. Wszystkie nasze osiągnięcia możemy udostępniać 

znajomym posiadającym Apple Watcha. Więcej o programie Aktywność 

przeczytacie w dalszej części numeru.



42TEMAT MIESIĄCA

Cyclemeter
Jeśli bieganie nie jest Waszą ulubioną aktywnością i preferujecie jazdę na 

dwóch kółkach, powinniście się zainteresować aplikacją Cyclemeter firmy 

Abvio. Chociaż potrafi ona także śledzić spacery, biegi i inne aktywności, 

to została stworzona właśnie dla entuzjastów jazdy na rowerze.

Aplikacja działa na iPhonie, Apple Watchu, a nawet na iPadzie. Pozwala 

na nie tylko na towarzyszenie w  wycieczce rowerowej, ale także na 

kompleksowy trening. Możemy ustalać plany treningowe, zliczać okrą-

żenia i wykonywać interwały. Na dodatek interfejs aplikacji jest bardzo 

przyjazny i intuicyjny. Nie wymaga także rejestracji i logowania. Nasze 

dane treningowe są synchronizowane przez iCloud. Jeśli poważnie trak-

tujemy naszą pasję rowerową, ta aplikacja powinna się znaleźć w pamięci 

naszego telefonu i zegarka.

Cena: Bezpłatna

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/cyclemeter-cycling-running-gps/id330595774?mt=8
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LifeSum
Sama aktywność fizyczna to nie wszystko, najważniejsza jest dobra dieta 

i zdrowy tryb życia. Warto zatem zadbać o prawidłowe odżywianie. Bez 

względu na to, czy chcemy stracić na wadze, czy po prostu być zdrowsi, 

aplikacja LifeSum po zebraniu niezbędnych danych zarekomenduje nam 

odpowiednią dietę. Dzięki aplikacji będziemy mogli analizować nasze 

nawyki żywieniowe. Znajdziemy w niej przepisy, będziemy mogli zliczyć 

kalorie w spożywanych posiłkach. Skaner kodów kreskowych pozwoli 

nam na łatwe oszacowanie ilości spożytych kalorii. Lifesum integruje się 

z HealthKit, dzięki czemu można eksportować dane żywieniowe i ćwiczenia 

z Lifesum do aplikacji Zdrowie oraz importować dane dotyczące kondy-

cji i masy ciała oraz ciała w drugą stronę. Oczywiście sam program nie 

pomoże nam schudnąć czy też zmienić swoje nawyki. To jedynie dobry 

oręż w walce o zdrowie. Reszta należy już tylko do nas.

Cena: Bezpłatny, zakupy w aplikacji

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/lifesum-diet-food-tracker/id286906691?l=pl&mt=8
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Runtastic
Aplikacja Runtastic GPS Running & Fitness pozwala śledzić nasze aktyw-

ności. Wbrew swojej nazwie oprócz biegania czy jazdy na rowerze potrafi 

monitorować także sporty zimowe, jak choćby narciarstwo. Możemy anali-

zować wiele danych, na przykład pokonaną odległość, czas, prędkość, 

wysokość czy spalone kalorie. Wszystko to dzięki czujnikom zamonto-

wanym w naszym iPhonie. Wbudowany odtwarzacz muzyczny pozwoli 

cieszyć się naszymi ulubionymi dźwiękami podczas treningu, co doda 

nam energii. W Runtastic możemy ustalić sobie cele treningowe cel na 

cały rok, tworzyć zapiski, a  nawet śledzić „przebieg” naszych butów 

do biegania. Oczywiście program dysponuje aplikacją na Apple Watch.  

Nic tylko ruszyć w trasę.

Cena: Bezpłatna

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/runtastic-running-fitness/id336599882?platform=appleWatch&preserveScrollPosition=true#platform/appleWatch
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Intervals
Trening interwałowy to podstawa sukcesu w wielu dyscyplinach sporto-

wych. Interwał to czas, w którym dane ćwiczenie wykonuje się najpierw 

z wysoką, później z mniejszą intensywnością. Jednak nie wszystkie apli-

kacje monitorujące dysponują możliwością ustalania tego typu treningu 

bądź posiadają ją tylko w wersjach dodatkowo płatnych. Na pomoc przy-

chodzi nam program Intervals, który pomoże nam „skonfigurować” tego 

typu trening. Możemy dowolnie ustalać czasy bądź odległości do pokona-

nia w kolejnych fazach treningu oraz liczbę powtórzeń. Nadamy im także 

wygodne dla nas nazwy. Zakończenie każdej fazy jest dobrze sygnalizo-

wane. Dodatkowym atutem aplikacji jest pełna integracja z Apple Watch. 

Teraz w łatwy sposób możemy przeprowadzać treningi interwałowe nawet 

bez iPhone’a. Zdecydowanie polecamy.

Cena: Bezpłatny

Program w App Store

https://itunes.apple.com/us/app/intervals-interval-timer/id957586938?mt=8
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Fit Journey  
— Not Just Weight
Jeśli tracimy czasem kontrolę nad naszą wagą, nadszedł najwyższy czas, 

aby ten stan zmienić. Z pomocą przychodzi aplikacja Fit Journey. Pomaga 

nam śledzić naszą wagę, tkankę tłuszczową i ciało za pomocą wykresów 

i zdjęć. Tak, zdjęć. Możemy robić zdjęcia naszej sylwetki, by w czasie trenin-

gów kulturystycznych bądź odchudzania móc porównywać nasz wygląd 

w czasie. Waga sama w sobie nie zawsze jest dokładnym odzwierciedle-

niem zmian w kształcie naszego ciała. Tracąc tłuszcz, zyskujemy mięśnie, 

podczas gdy waga może pozostać taka sama. Fit Journey umożliwia reje-

strowanie dziennej masy ciała, pomiaru tkanki tłuszczowej i ciała. Można 

go używać nawet do dokumentowania diety, robienia notatek czy zapi-

sywania wskazówek treningowych. Taki pamiętnik treningowy będzie 

doskonałym motywatorem do dalszych działań.

Cena: Bezpłatna, Zakupy w aplikacji

Program w App Store

https://itunes.apple.com/us/app/fit-journey-not-just-weight/id536800927?mt=8
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SixPack
Sześciopak to zupełnie zasadne skojarzenie opakowania puszek z mięśnia-

mi brzucha. Jest dumą posiadacza i marzeniem wielu osób. Oczywiście nie 

ma rzeczy niemożliwych, a marzenia trzeba spełniać. Aby wypracować 

doskonałą rzeźbę mięśni brzucha, potrzeba jedynie czasu, determinacji 

i oczywiście dobrej aplikacji. A do tego celu doskonale nadaje się aplikacja 

Runtastic Six Pack! Każdy trening zawarty w aplikacji może być wyko-

nany w domu bez dodatkowego sprzętu. Wystarczą więc dobre chęci, 

a dodatkowe filmy instruktażowe z ćwiczeniami pomogą nam zająć się 

resztą i poprawić naszą ogólną kondycję. Warto skorzystać z aplikacji, 

nawet jeśli nasz brzuch wymaga większych nakładów pracy. Ponieważ 

każde ćwiczenie mięśni brzucha pomoże nam schudnąć i przybliży nas 

do wymarzonej sylwetki.

Cena: Bezpłatna, Zakupy w aplikacji

Program w App Store

https://itunes.apple.com/us/app/runtastic-six-pack-abs-workout/id685857245?mt=8
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Abs Workout
To kolejna koncentrująca się na naszym kochanym brzuchu aplikacja. 

Tym razem otrzymujemy spory zestaw bezpłatnych planów treningowych 

zawierających konkretne ćwiczenia, które poprawią nasze umięśnie-

nie. Każde ćwiczenie zawiera opis, instrukcje wykonania i podgląd 3D. 

Wszystko to pozwoli wykonać prawidłowo i bezpiecznie każdy trening. 

Plany treningowe zawarte w Abs Workout są tworzone ręcznie przez 

ekspertów, możemy więc być spokojni o ich bezpieczeństwo i skuteczność. 

Każdy plan jest tak skonstruowany, aby stopniowo zwiększać intensyw-

ność ćwiczeń i z każdym kolejnym dniem zbliżać się do pożądanego celu. 

Ponadto wszystkie spalone kalorie i treningi wykonane w ABS Workout 

możemy śledzić za pomocą aplikacji Zdrowie.

Cena: Bezpłatna, Zakupy w aplikacji

Program w App Store

https://itunes.apple.com/us/app/abs-workout-daily-fitness-routines-for-quick-six-pack/id426364250?mt=8
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Home Workout
Nie zawsze musimy zapisywać się na siłownię czy do klubu fitness, aby 

dbać o naszą sylwetkę. Treningi na zewnątrz w zimowe wieczory przy 

przekroczonych normach pyłów zawieszonych w powietrzu również nie 

będą pomagać. Jest jednak sposób na to, by się „dobrze zmęczyć” bez 

wychodzenia z domu. Wystarczy zainstalować na naszym iPhonie apli-

kację Home Workout. Zadba ona praktycznie o wszystkie partie naszych 

mięśni: brzuch, klatkę piersiową, nogi, ramiona i pośladki. Wszystkie trenin-

gi zostały przygotowane przez praktyków, a żaden z nich zupełnie nie 

wymaga sprzętu. Wystarczy poświęcić kilka minut dziennie, by skutecz-

nie zadbać o swoje ciało. Poza tym możemy sporo oszczędzić na karnecie 

na siłownię. Oczywiście w ciepłe dni polecamy zdecydowanie treningi na 

świeżym powietrzu, gdyż nic nie zastąpi nam kontaktu z naturą.

Cena: Bezpłatna

Program w App Store

https://itunes.apple.com/us/app/home-workout-no-equipments/id1313192037?mt=8
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DietMap
Czas przejść na dietę? Każdy moment jest dobry. Tylko jak się do tego 

zabrać? Wystarczy skorzystać z aplikacji DietMap. To program, który dopa-

suje indywidualną dietę do naszych potrzeb. Wszystkie zawarte w aplikacji 

plany żywieniowe tworzone są przez wykwalifikowanych dietetyków. 

Dzięki temu możemy się spodziewać konkretnych rezultatów i smacz-

nych posiłków. Wszystkie one posiadają proste przepisy przygotowania, 

a program automatycznie generuje listę potrzebnych produktów. Możemy 

także dodawać własne dania. Dodatkowo przypomnienia o posiłkach nie 

pozwolą nam zapomnieć o regularnym odżywianiu. Jeśli jednak coś 

pójdzie nie tak i zejdziemy na złą drogę podjadania, to program automa-

tycznie dostosuje się do wprowadzonych zmian i przygotuje dla nas nowy 

plan odchudzania.

Cena: Bezpłatna, zakupy w aplikacji

Program w App Store  

https://itunes.apple.com/pl/app/dietmap-zdrowa-dieta/id914018344?platform=iphone&preserveScrollPosition=true&platform=iphone#platform/iphone&platform=iphone
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Squarts
Jeśli wykonanie w jednej serii dwudziestu przysiadów przyprawia nas 

o zadyszkę, to oznacza, że warto popracować nad kondycją. Pomoże nam 

w tym program Squats Trainer. Jest to osobisty trener Squats, który pomo-

że wykonać więcej niż 200 przysiadów za jednym razem! Potrzebujemy 

na to niecałych trzech miesięcy i musimy wykonać 3 treningi w tygodniu. 

Z czasem nasze możliwości będą znacząco rosły i liczba wykonywanych 

przysiadów będzie się zwiększać. Aplikacja pokazuje nam nasze postę-

py, a dzięki temu motywacja do pokonywania naszych słabości wzrasta. 

Nagrodą za wysiłek włożony w trening oprócz doskonałej wydolności 

naszego organizmu będzie idealnie ukształtowana ta część ciała, gdzie 

„plecy tracą swą szlachetną nazwę”. Warto zacząć pracę nad sobą już dziś, 

by dopracować swoją sylwetkę na zbliżające się wakacje.

Cena: Bezpłatna

Program w App Store

https://itunes.apple.com/us/app/squats-trainer-fitness-workout-training-for-200-squats/id768766144?mt=8


52TEMAT MIESIĄCA

Seven — 7 Minute Workout
Ta aplikacja to klasyka gatunku. Zasada jej działania jest prosta i zawiera 

się w jej nazwie. Polega na wykonywaniu zaledwie 7-minutowego treningu 

każdego dnia. Wystarczy tylko zmobilizować się do działania, a na efek-

ty nie będziemy musieli czekać długo. Treningi są oparte na badaniach 

naukowych, aby zapewnić maksymalne korzyści w jak najkrótszym czasie. 

Seven wspiera nas w konsekwentnym wykonywaniu treningów poprzez 

spersonalizowane plany treningowe. Zapewnia to maksymalne wykorzy-

stanie naszego czasu. Bez względu na to, czy chcemy schudnąć czy też 

wzmocnić naszą siłę, program Seven pozwoli nam osiągnąć wymarzony 

cel. Wystarczy ustawić go w aplikacji i podać nasze dane, a otrzymamy 

efektywny plan treningowy. Przyjazny i intuicyjny interfejs oraz dobrze 

opisane ćwiczenia to dodatkowe atuty aplikacji.

Cena: Bezpłatna, zakupy w aplikacji

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/seven-7-minute-workout/id650276551?l=pl&mt=8


53TEMAT MIESIĄCA

Workout for Women
Pomimo że wiele aplikacji treningowych jest uniwersalnych i mogą z nich 

korzystać zarówno panowie, jak i panie, każda z płci ma swoje specy-

ficzne potrzeby. Dlatego właśnie powstał program wspierający ćwiczenia 

specjalnie dla płci pięknej. Szata graficzna i same plany treningowe są 

dopasowane dla kobiet. Działanie opiera się również na zasadzie 7-minu-

towego treningu i pozwala osiągać wymarzone cele treningowe dzięki 

idealnie dostosowanym ćwiczeniom. Wszystkie są dokładnie opisane, a na 

dodatek możemy zobaczyć krótki filmik ze sposobem wykonania każdego 

z nich. Przypomnienia nie dają zapomnieć o naszych treningach, a samo 

obcowanie z aplikacją jest bardzo przyjemne. Nie pozostaje nam nic inne-

go, jak tylko trenować!

Cena: Bezpłatna

Program w App Store

https://itunes.apple.com/us/app/workout-for-women-fitness-app/id839285684?mt=8


54TEMAT MIESIĄCA

Daily Workouts  
Fitness Trainer
To kolejna aplikacja, która pretenduje do miana naszego personalnego 

trenera. Dysponuje bazą z niespełna setką ćwiczeń, które pomogą nam 

pracować z naszą sylwetką. Znajdziemy tu ćwiczenia modelujące brzuch, 

pośladki nogi i ramiona. Dostępne są również treningi cardio oraz ogól-

ne. Przed rozpoczęciem naszych zmagań z niepokornym ciałem możemy 

zdecydować, jak długo będziemy to robić. Możemy wybrać 10, 20 lub 30 

minut. Wszystko zależy od tego, jak dużo mamy czasu. Nie musimy się 

obawiać o to, czy wszystko nam idzie dobrze, bo w aplikacji jest dostępny 

film pokazujący, jak wykonywać każde ćwiczenie. Dodatkowo na ekranie 

są widoczne instrukcje oraz timer odliczający czas do zakończenia trenin-

gu. Wystarczy tylko chcieć i poświęcić te kilkanaście minut dziennie,  

by wzmocnić swoje ciało i zadbać o prawidłową sylwetkę.

Cena: Bezpłatna, zakupy w aplikacji

Program w App Store

https://itunes.apple.com/us/app/daily-workouts-fitness-trainer/id469068059?mt=8


55TEMAT MIESIĄCA

MyFitnessPal
MyFitnessPal to program monitorujący posiłki. Wystarczy wpisać nazwę 

dania, a jeśli spożywamy produkt przetworzony, zeskanować kod kresko-

wy z opakowania. Baza danych jest ogromna i trudno o produkt, który by 

nie został odnaleziony. Jeśli tak się stanie możemy sami go dodać, przepi-

sując dane z informacji o produkcie zamieszczonej na etykiecie. Można też 

tworzyć i zapisywać własne przepisy czy dania. Na górze ekranu dostaje-

my raport w postaci dziennego celu kalorii, tych spożytych i spalonych na 

ćwiczeniach, i ilości, którą możemy jeszcze przyswoić. Oczywiście nasze 

treningi możemy zarejestrować w programie, gdyż program integruje 

się z popularnymi aplikacjami do mierzenia aktywności. Aplikacja ma 

również funkcje społecznościowe. Poza wpisami z posiłków, ćwiczeń czy 

pomiarów wagi możemy dodawać własne komentarze i udostępniać tak 

tworzony dziennik znajomym użytkownikom MyFitnessPal.

Cena: Bezpłatny, zakupy w aplikacji

Program w App Store

https://itunes.apple.com/us/app/myfitnesspal/id341232718?mt=8


56TEMAT MIESIĄCA

DietaPL
Dobrze jest zacząć żyć aktywnie, warto zastanowić się także nad zmianą 

nawyków żywieniowych. Zdrowa dieta jest podstawą dobrego samopo-

czucia i oczywiście smukłej sylwetki. Bez względu na to, czy pragniemy 

stracić na wadze, czy po prostu mądrze się odżywiać, warto poznać apli-

kację Dieta PL.

Możemy wybrać dietę, która będzie do nas najlepiej pasować. Do wyboru 

mamy między innymi dietę 1000 kCal, wegetariańską, bezglutenową czy 

tygodniową (producent chwali się, że można z nią zrzucić 1,5 kg w ciągu 

jej trwania). W każdej z diet mamy dostęp do przepisów na każdy posiłek 

przez wszystkie dni tygodnia. Przepisy są proste i niezbyt kosztowne oraz, 

co ważne, nie wymagają eksperckiej wiedzy kulinarnej przy ich przygoto-

wywaniu. Dodatkowo doskonale zaprojektowany interfejs oraz bogactwo 

zdjęć potraw powodują, że chcemy do aplikacji Dieta PL wracać bardzo 

często.

Cena: Bezpłatna

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/dieta/id911397480?l=pl&mt=8


57TEMAT MIESIĄCA

Water Minder
Picie wody może przynieść wiele pozytywnych skutków. Ludzki orga-

nizm w większości składa się właśnie z niej. Dlatego tak bardzo ważne 

jest uzupełnianie jej niedoborów. A w tym pomoże nam bardzo fajna apli-

kacja, która będzie nam przypominać o spożywaniu wody. Water Minder 

to program, który oprócz przypominania nam o wypiciu szklanki wody 

pozwala nam śledzić historię wypitych przez nas płynów.

Możemy także ustalić swój cel nawadniania organizmu w oparciu o para-

metry naszego ciała, a Water Minder będzie nas skutecznie motywował 

do jego osiągnięcia. Dodatkowo aplikacja wspiera Apple Watch, co jest 

bardzo wygodne. Pomyślicie sobie pewnie, że taka aplikacja jest zbyteczna,  

bo przecież można sobie ustawić przypomnienie i sprawa załatwiona. 

Niby tak, ale zanim wyrobicie sobie własne zdanie, pobierzcie i wypróbuj-

cie Water Minder.

Cena: Bezpłatny

Program w App Store

https://itunes.apple.com/us/app/water-minder-drinking-water/id1201742039?l=es&mt=8


58TEMAT MIESIĄCA

Pedometer++
Nie samym bieganiem czy jeżdżeniem człowiek żyje. Dla tych, którzy uważa-

ją, że spacerowanie jest dla nich jedyną właściwą aktywnością również 

mogą mieć swoją aplikację. Pedometer++ to aplikacja do liczenia kroków. 

Pozwala nam śledzić przebyte przez nas kroki i obserwować nasze 

postępy każdego dnia, Możemy to robić, korzystając 

z samej aplikacji na iPhonie, z widżetu lub 

aplikacji dla Apple Watch. Liczba kroków 

wraz z przebytym dystansem oraz piętra-

mi, na które się wdrapaliśmy, jest bardzo 

przyjaźnie przedstawiona na głównym 

ekranie w postaci kolorowych słupków. 

Dzięki temu będziemy mogli łatwo prześle-

dzić dystanse z ostatnich dni. Dodatkowo 

w ustawieniach aplikacji możemy ustalić 

sobie dzienny cel, który planujemy osią-

gnąć. Krokomierz integruje się też bez 

żadnych problemów z aplikacją Zdrowie.

Cena: Bezpłatna, Zakupy w aplikacji

Program w App Store

https://itunes.apple.com/us/app/pedometer/id712286167?mt=8


59TEMAT MIESIĄCA

Calorie Counter  
by FatSecret
Calorie Counter to kolejny „zliczacz” pochłoniętych przez nas kalorii. 

W prostym i przemyślanym interfejsie możemy łatwo dodawać kolejne 

posiłki i wykonane przez nas aktywności oraz ćwiczenia. To bardzo przy-

datne narzędzie do pracy nad swoim ciałem i odchudzania. W aplikacji 

znajdziemy między innymi łatwy w użyciu dziennik żywności do planowa-

nia naszych posiłków, skaner kodów kreskowych, by łatwo rozpoznawać 

spożywane przez nas produkty i ich wartość kaloryczną, oraz kalendarz 

naszej diety, aby zobaczyć spalone kalorie. To tylko niektóre z ciekawych 

funkcji aplikacji, która z pewnością pomoże nam kontrolować przebieg 

naszej diety i dbać o prawidłową ilość przyjmowanych kalorii. FatSecret 

jest w pełni zintegrowany z aplikacją Zdrowie oraz posiada wsparcie dla 

Apple Watch, a co nie bez znaczenia, jest w pełni darmowy.

Cena: Bezpłatna

Program w App Store

https://itunes.apple.com/be/app/calorie-counter-by-fatsecret/id347184248?mt=8


60TEMAT MIESIĄCA

Fitness AR
Prześledzenie trasy swojej aktywności w rzeczywistości rozszerzonej? 

Brzmi trochę dziwnie i wydaje się nierealne, ale nic nie stoi na przeszkodzie 

i możemy za pomocą aplikacji Fitness AR wykonać taką operację. Wycinek 

przestrzeni zarejestrowanej przez aplikację Strava (z nią bowiem aplika-

cja współpracuje najlepiej) możemy położyć na przykład… na stole. Dzięki 

możliwościom ARKit możemy dobrze bawić się po treningu, obserwując 

nasze poczynania. Trójwymiarową mapę terenu 3D możemy umieścić 

w dowolnym miejscu. Twórcy aplikacji zachęcają nas także do tworzenia 

filmów z naszych wycieczek za pomocą funkcji nagrywania ekranu na 

iOS. Po rozpoczęciu nagrywania w AR możemy komponować przebieg 

akcji poprzez przesuwanie, powiększanie i śledzenie trasy. 

To bardzo ciekawy pomysł.

Cena: Bezpłatna

Program w App Store

https://itunes.apple.com/us/app/fitness-ar/id1274233318?mt=8


61TEMAT MIESIĄCA

Runtastic  
Sit-Ups Trainer PRO

Przysiady są jednymi z najbardziej popularnych ćwiczeń siłowych wykony-

wanych dla uzyskania płaskiego brzucha. Są w tej materii bardzo skuteczne 

i jeśli marzycie o sześciopaku, to trzeba zacząć je robić już dziś. Aplikacja 

Runtastic Sit-Ups Trainer PRO pomoże nam osiągnąć nawet tak ambitny 

cel, jakim jest wykonanie stu przysiadów w jednej serii. Nasze przysiady 

są automatycznie rozpoznawane przez aplikację za pomocą akcelerome-

tru iPhone’a dzięki temu nie musimy ich liczyć. Mamy do wyboru plan 

treningowy z trzema poziomami zaawansowania. Jest on tworzony przez 

profesjonalistów, by jak najszybciej osiągać zamierzone cele. Dodatkowo 

możemy analizować nasze rekordy i statystyki, aby zyskiwać motywację 

do następnej sesji treningowej. Możemy je także porównywać z innymi 

użytkownikami.

Cena: 8,99 zł

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/runtastic-sit-ups-trainer-pro/id570183057?mt=8


62TEMAT MIESIĄCA

Aura
Żyjemy w ciągłym biegu, od „dedlajnu” do „dedlajnu”. Stres jest naszym chle-

bem powszednim i nieodłącznym elementem naszej cywilizacji. Drenuje 

nas do reszty, wpływając niezmiernie negatywnie na nasze zdrowie. Aby 

z nim walczyć i czuć się lepiej, nie zawsze musimy uciekać się do farma-

ceutyków i suplementów diety. Wystarczy parę minut medytacji z aplikacją 

Aura. W zależności od naszego nastroju aplikacja dopasuje do nas 3-minu-

tową sesję, którą mamy do dyspozycji w pełni bezpłatnej wersji. Pozwoli 

nam także wyznaczyć swoje cele i będzie nam o nich przypominać.

Warto się czasem zatrzymać na chwilę, zamknąć oczy i oczyścić nasz 

umysł. Te kilka minut z pewnością pozwoli nam poczuć się po prostu 

lepiej, a o to właśnie chodzi.

Cena: Bezpłatna, Zakupy w aplikacji

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/aura-mindfulness-meditation/id1114223104?mt=8


63TEMAT MIESIĄCA

Gain Trainer
To aplikacja przeznaczona dla trenerów osobistych. Pozwala planować 

treningi klientów i zarządzać nimi (planami, nie klientami), kontrolo-

wać postępy podopiecznych i być z nimi w kontakcie. Trenerzy mogą 

tworzyć własne programy ćwiczeń od podstaw, zapisywać je i tworzyć 

szablony. Mają także do dyspozycji bibliotekę z ponad 1600 ćwiczeniami 

obejmującymi trening siłowy, CrossFitTM, Pilates, jogę, TRXTM, ćwicze-

nia korekcyjne, cardio i wiele innych. Każde ćwiczenie zawiera ruchome 

GIF-y z instrukcjami głosowymi tworzone również przez profesjonalnych 

trenerów. Dzięki aplikacji firmy Gain osoby zajmujące się sportem zawodo-

wo mogą łatwo koordynować treningi swoich podopiecznych i zdobywać 

nowych. Warto również wspomnieć o tym, że Gain Trainer integruje się 

z także HealthKit, aby informować trenerów o innych aktywnościach, 

w których uczestniczyli klienci.

Cena: Bezpłatny

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/gain-trainer/id1104812587?mt=8


64TEMAT MIESIĄCA

Nutreins
Znana sentencja mówi, że człowiek jest tym, co je. Chyba każdy to słyszał. 

Ze wszystkich stron otaczają nas informacje o tym, że nasza dieta powinna 

być jak najbardziej zbilansowana i bogata w potrzebne naszemu organi-

zmowi substancje odżywcze. Ale skąd mamy wiedzieć, ile jest na przykład 

cukru w jabłku? Jest na to proste rozwiązanie. Wystarczy zaopatrzyć 

się w aplikację Nutreins. Dzięki niej dowiemy się, co tak naprawdę jemy. 

W bazie aplikacji znajdziemy setki tysięcy produktów spożywczych rozło-

żonych na czynniki pierwsze. Witaminy, minerały, aminokwasy, tłuszcze, 

kwasy tłuszczowe, cukry, sterole i inne związki chemiczne nie będą już dla 

nas żadną zagadką. Aplikacja będzie szczególnie użyteczna dla osób, które 

ze względu na chorobę muszą unikać niektórych składników. Nutreins 

pozwoli nam stworzyć listę naszych ulubionych potraw, a my będziemy 

pewni, że ich skład jest dla nas bezpieczny.

Cena: 23,99 zł

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/nutrients-nutrition-facts/id396836856?mt=8


65TEMAT MIESIĄCA

Smog Alert
Problem jakości powietrza w Polsce jest bardzo istotny i na szczęście 

dostrzegany. Bardzo dobrze, że wiele się o nim mówi. Być może pójdą za 

tym konkretne regulacje i wzrośnie świadomość społeczeństwa. Jednak 

dziś sami musimy dbać o siebie i nie narażać naszego zdrowia. Możemy 

to robić, chroniąc się maseczkami antysmogowymi lub po prostu unika-

jąc spacerów w dni, w których normy są znacząco przekroczone. Aby ta 

profilaktyka była skuteczna, warto zainstalować aplikację Smog Alert. 

Pokazuje nam ona stan powietrza dla większości polskich (i nie tylko) 

miast, w których są zainstalowane odpowiednie czujniki. Możemy także 

otrzymywać powiadomienia o stanie powietrza z najbliższej nam stacji 

pomiarowej. Dzięki temu zawsze będziemy wiedzieć, że normy zostały 

przekroczone i warto zostać w domu.

Cena: Bezpłatna, Zakupy w aplikacji

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/smog-alert/id1195593740?l=pl&mt=8


66TEMAT MIESIĄCA

Sleep Cycle
Spokojny sen to podstawa zdrowego stylu życia. Świat jest zdecydowanie 

piękniejszy, jeśli jesteśmy wyspani i zrelaksowani. Nie możemy jednak 

spać wiecznie, trzeba wstać do pracy, szkoły czy na uczelnię. Co zrobić, 

żeby zawsze wstawać wypoczętym? Rozwiązanie jest prostsze, niż myśli-

my, wystarczy zaprząc do pracy Sleep Cycle.

To inteligentny budzik, który analizuje nasz sen i budzi nas w najlżejszej 

fazie snu. Dzięki temu łatwo i przyjemnie rozpoczniemy każdy kolejny 

dzień. Aplikacja do analizy snu wykorzystuje… dźwięk i drgania. Wystarczy 

położyć telefon w pobliżu naszego łóżka i ustalić 30-minutowy okres, 

którym chcemy wstać z łóżka. Aplikacja dobierze odpowiedni moment 

i obudzi nas. Proste i skuteczne, a zarazem poparte badaniami i sprawdzo-

ną wiedzą o śnie.

Cena: Bezpłatny, zakupy w aplikacji

Program w App Store 

https://itunes.apple.com/us/app/sleep-cycle-alarm-clock/id320606217?mt=8


67TEMAT MIESIĄCA

BabyApp — Ciąża i poród
Czas, w którym spodziewamy się przyjścia na świat naszego dziecka, 

należy do najlepszych momentów w życiu każdego człowieka. Ale ciąża 

to nie tylko sama radość. To masa obowiązków i informacji, które trzeba 

przyswoić. Na szczęście nawet na ciążę jest aplikacja!

BabyApp — Ciąża i poród to doskonały asystent ciążowy. Pomoże nam 

kontrolować wszelkie ważne terminy, dbać o wagę ciężarnej i dostar-

cza nam praktycznych porady na czas ciąży i porodu. Aplikacja pomoże 

szczęśliwym rodzicom przebrnąć przez każdy tydzień bez stresu, że zapo-

mnieli ważnych badaniach i przygotuje na to, co nieznane, czyli pierwsze 

dni z maleństwem. Dzięki poradom ekspertów w formie filmików, łatwo 

przyswoicie wiedzę o tym, jak przeżyć poród i zajmować się dzieckiem. 

Polecamy wszystkim debiutującym rodzicom.

Cena: Bezpłatna

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/babyapp-ci%C4%85%C5%BCa-i-por%C3%B3d/id1207303090?mt=8
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70RECENZJE | iOS

Dobra zabawa za darmo
Rzadko kiedy poświęcam swój czas grom free-to-play. Zazwyczaj są one albo proste 

i banalne, albo wymagają poświęcenia olbrzymich ilości czasu lub pieniędzy. Poza 

tym jestem im przeciwny z przyczyn, nazwijmy to, ideologicznych. Wiele świetnych 

gier zostało zniszczonych przez ten model monetyzacji. Nie będę tutaj wytykał palca-

mi, ale prawdopodobnie wielu z nas spotkało się z tego typu produkcjami i dobrze 

wie, co mam na myśli.

Dla nowej odsłony Train Conductor postanowiłem uczynić wyjątek. Po pierwsze 

dlatego, że miałem dobre doświadczenia z poprzednimi wersjami (bardzo podobał 

mi się w nich prosty, ale jednocześnie wciągający model rozgrywki, idealny dla 

ekranu dotykowego), a po drugie dlatego, że zaintrygowały mnie nieco zrzuty ekra-

nu zdradzające mocno podrasowaną grafikę. Czy warto zatem było poświecić czas 

tytułowi wyprodukowanemu przez Voxel Agents?

Rozgrywka
Rdzeń rozgrywki pozostał niezmieniony, podrasowano jedynie niektóre jej elemen-

ty. Tak samo jak w poprzednich odsłonach nasze zadanie polega na wyznaczaniu 

tras pociągów, przy czym musimy unikać zderzeń między nimi. W teorii proste, 
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w praktyce sporo trudniejsze i wymagające niezłej dozy refleksu, szczególnie na 

wyższych poziomach trudności. I diabelnie wciągająco-uzależniające.

Usprawnienia pojawiły się w kilku miejscach i wszystkie generalnie oceniam pozy-

tywnie. Po pierwsze różnice między planszami są dużo większe i nie polegają tylko 

na dodaniu większej ilości torów. Niektóre posiadają przeszkody terenowe, inne 

mają nietypowe ułożenie, są wreszcie zupełnie zwariowane konstrukcje zupełnie 

odbiegające od tego, czego moglibyśmy się spodziewać (np. Paryż). Po drugie, doda-

no specjalne wydarzenia. Niektóre z nich polegają na wywoływaniu kraks, celem 

innych jest przebijanie kolorowych balonów, a niektóre po prostu wyznaczają liczbę 

punktów do zdobycia czy pociągów do przeprowadzenia.

W każdym razie jest przyjemnie i wciągająco.

Ocena rozgrywki: 5/6

Grafika
Krótko mówiąc — bardzo ładna. Nieco kreskówkowa, ale bez przesady. Jest taka 

słodka, bajkowa. Bardzo miła dla oka. Plansze, podobnie jak modele pociągów są 

wykonane z dużą pieczołowitością i przywiązaniem do detali. Podoba mi się wyko-

rzystanie efektu paralaksy — wyraźnie widać, jak obiekty na ekranie przemieszczają 
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się, gdy przechylamy telefon. Całość działa zdecydowanie płynnie — grę testowałem 

na iPhonie 7 i iPadzie 10.5.

Jedyną wadą jest tu zużycie baterii — w czasie grania urządzenie dość mocno się 

nagrzewa, a procenty szybko spadają

Ocena grafiki: 5/6

Dźwięk
Pasuje do grafiki. Nie jest jakiś wybitny, ale podkreśla ładnie bajkowość i kresków-

kowość gry. Nieco powyżej przeciętnej, ale można się obyć bez niego.

Monetyzacja
Gra jest za darmo, ale możemy w niej wydać pieniądze na kilka różnych rzeczy. 

Pierwszą z nich jest usunięcie reklam dodające jednocześnie opcję jednego cofnięcia 

gry, gdybyśmy popełnili błąd. Drugim są dodatkowe modele pociągów. Trzecim zaś 

są paczki z dodatkowymi torami, które umożliwiają szybsze odblokowanie nowych 

miast (plansz). I to wszystko.

Duży plus dla twórców za to, że granie bez żadnego z tych płatnych dodatków cały 

czas sprawia przyjemność. Można potraktować je raczej jako formę dobrowolnego 

wsparcia twórców. Losowość przy przydzielaniu kafli nie przeszkadza, gdyż dosta-

jemy je raczej często.
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Uważam, że twórcy dosyć dobrze zbalansowali to, ile chcieliby zarobić, z tym, jak 

bardzo uciążliwe byłoby to dla gracza. Mimo dosyć częstego powtarzania plansz nie 

czuć, że zajmujemy się „farmieniem” monetek, za które odblokowujemy nowe kafle. 

To duża zaleta tej produkcji. Uważam, że model nie jest idealny, ale jest to gigantycz-

ny postęp w stosunku do tego, co oferuje większość twórców gier F2P.

Ocena monetyzacji: 5/6

Podsumowanie
Train Conductor World jest jedną z tych gier, które warto mieć zainstalowane na 

telefonie, by zabić kilka chwil nudy, np. w oczekiwaniu w kolejce u lekarza. Idealna 

na kilku-, góra kilkunastominutowe sesje. Proste i przejrzyste zasady połączone 

z naprawdę ładną oprawą i nieinwazyjnym modelem płatności sprawiają, że warto 

się tym tytułem zainteresować. Przy obecnym stanie rynku gier mobilnych uważam, 

że jest to wzór dla innych twórców mobilnych tytułów.

Ocena końcowa: 5/6

WITRYNA

CE
CH

YTrain Conductor World

Bezpłatna

Gra w App Store

 + Wciągająca rozgrywka
 + Ładne wykonanie
 + Nieinwazyjny model F2P
 + Świetnie wykorzystuje ekran dotykowy

 − Nieco zbyt drogie 
mikropłatności

 − Spore zużycie baterii

NAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/us/app/train-conductor-world/id932228293?mt=8
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AKTYWNOŚĆ
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Aktywność to program, który stanowi uzupełnienie aplikacji Zdrowie. Wspólnie 

korzystają w wielu danych gromadzonych w iPhonie przez Apple Watch i niektó-

re aplikacje. Choć nie ma on tylu funkcji co inne programy „fitnessowe” pełniące 

podobną funkcję, to od czasu, gdy mam Apple Watch, korzystanie z niego stało się 

dla mnie codziennością.

OK, to do czego służy  
i co potrafi Aktywność?
Po pierwsze mobilizuje właśnie do aktywności. Z opowieści zatwardziałych leni 

wiem, że nawet oni starają się „zamykać kręgi” i zdobywać kolejne odznaki. Dalszej 

mobilizacji sprzyja możliwość udostępniania swoich wyników znajomym i śledze-

nia ich postępów. Kolejna funkcja to przeglądanie „treningów” i danych zebranych 

podczas ich odbywania.

Jak to działa?
Przed użytkownikiem Apple Watch i aplikacji Aktywność postawiono trzy zada-

nia. Najważniejsze jest wykonanie limitu spalonych kalorii podczas aktywności. 
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Apple Watch sam rozpoznaje, gdy jesteśmy aktywni, jednak uruchomienie aplika-

cji Trening na zegarku dodatkowo włącza stały pomiar pulsu i jeżeli mamy Apple 

Watch S2 lub nowszy — pomiar trasy za pomocą GPS dla aktywności „zewnętrz-

nych”. Kolejny krąg do zamknięcia to czas treningów. Tu również możemy liczyć na 

automatykę lub uruchomić pomiar ręcznie. Aby zamknąć zielony krąg, wystarczy  

30 minut aktywności na dobę. Ostatni z kręgów, niebieski, odpowiada za ilość godzin 

„na nogach”. Trzeba zebrać ich 12. Na szczęście nie oznacza to, że przez 12 godzin 

nie możemy siedzieć ani leżeć. Wystarczy, że podczas każdej z nich spędzimy kilka 

minut w ruchu, właśnie „na nogach”.

Najbardziej doceniane przez Apple jest zamykanie kręgu czerwonego, czyli limitu 

kalorii podczas aktywności. Limit jest wyznaczany indywidualnie i dla większości 

z nas oscyluje w okolicach 400—460 kcal. Możemy go samodzielnie skorygować, 

uwzględniając własne preferencje. Wykonanie w ciągu doby wyznaczonego limitu 

kalorii podczas aktywności zamyka krąg.

Nagrody zdobywamy za zamknięcie trzech kręgów dziennie, za cały tydzień osobno 

dla poszczególnych wyzwań oraz za wszystkie trzy ekstra. Kolejna nagroda wpada, 

jeżeli zamkniemy w miesiącu wszystkie kręgi aktywności (czerwone). Premiowane 

są też okresy, podczas których nie mamy przerw w wykonywaniu założeń spalo-

nych kalorii.
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Treningi
Możemy w aplikacji Aktywność przeglądać wykonane treningi, nie tylko te z Apple 

Watch, ale również eksportowane do aplikacji Zdrowie przez inne programy, np. 

Strava, Wahoo Fitness, RunKeeper czy wiele innych. Wykonaną trasę na mapie 

zobaczymy jednak tylko gdy została zarejestrowana przez zegarek. Pokonane prze-

wyższenia pojawię się, gdy mamy Apple Watch s3 z wbudowanym barometrem lub 

udaliśmy się na trening z naszym iPhone’em (modele 6 i nowsze).

Niestety, treningi możemy eksportować tylko w formacie obrazka. Nie wyślemy 

danych do popularnych serwisów fitnessowych. Prawdopodobnie ze względów 

bezpieczeństwa również nie zobaczymy na mapach tras naszych znajomych, 

z którymi dzielimy się osiągnięciami. Możemy za to wysyłać do nich „motywujące” 

wiadomości lub opinie o ich wysiłkach. Dostajemy sporo gotowych i często dowcip-

nych propozycji do szybkiego przesłania wprost z zegarka.

Choć może Wam się to wydawać dziwne, jeszcze raz podkreślę, że „zamykanie 

kręgów” może wejść w krew i stać się naszym codziennym wyzwaniem, które 

z chęcią realizujemy. To jest główny powód, dla którego wysoko cenię system moni-

toringu i promowania aktywności stworzony przez Apple.
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BARTENDER  
— ZAPANUJ NAD IKONKAMI 
NA PASKU MENU
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Obszar obok zegara na pasku menu jest swego rodzaju paskiem stanu naszego 

komputera. To tu wyświetlana jest godzina, status WiFi, Bluetooth, ikona głośności 

i wiele innych przydatnych informacji. W tym miejscu umieszczają swoje ikony 

instalowane programy, aby błyskawicznie informować użytkownika o swoim statu-

sie. Im więcej aplikacji posiadamy, tym bardziej zatłoczony staje się pasek menu. 

Jak sobie z tym poradzić?

Przepełnienie paska menu może się niektórym wydawać problemem przesadzo-

nym, ale mnie to bardzo przeszkadza. Ikonki aplikacji znajdują się tam, żebyśmy 

mieli szybki podgląd na ich stan — na przykład synchronizację Dropboxa czy podłą-

czenie do VPN. Służą one również jako skróty do menu owych aplikacji. Niestety, 

kiedy na pasku znajdzie się zbyt wiele ikon, trudno wyłowić z tłumu tę właściwą 

i całe rozwiązanie traci sens.

Można oczywiście wyłączyć ikonki mniej potrzebnych programów, ale wtedy traci-

my do nich szybki dostęp, więc to tylko połowiczne rozwiązanie. Na szczęście 

zawsze można liczyć na pomysłowość programistów firm trzecich. Nie zawiedli oni 

i tym razem, gdyż powstała aplikacja Bartender. Pozwala ona ukrywać nieużywane 

ikony na pasku menu.

Bartender, jak sama nazwa wskazuje, umiejętnie miesza ikonki i serwuje nam te, 

których akurat potrzebujemy. Możemy wybrać aplikacje, które będą się pokazywa-

ły w menu zawsze, które nie będą się pojawiały nigdy, a które tylko w momentach 
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aktywności. Dzięki temu o naszą uwagę walczą tylko te ikonki, które są ważne, 

a reszta skrywa się pod przyciskiem Bartendera na końcu paska menu.

Dla mnie to rozwiązanie idealne, bo nie muszę cały czas widzieć ikonki 1Password, 

ale od czasu do czasu chciałbym ją kliknąć, żeby się zalogować do mojego sejfu. 

Dzięki Bartenderowi jest ona oddalona o jeden klik i nie zmniejsza widoczności 

bardziej przydatnych dla mnie ikon, jak chociażby zegarek czy Dropbox.

Przydaje się też opcja wyświetlania ikon tylko wtedy, gdy z programem coś się dzie-

je. Dzięki temu dowiemy się szybko chociażby o nowych mapach do nawigacji czy 

dodaniu plików do OneDrive. Aplikacja daje nam spore możliwości personalizacji. 

W ustawieniach możemy wybrać wspominaną już metodę pokazywania ikonki 

każdego programu, a także ustawić, jak długo ma być ona widoczna w przypadku 

wyświetlania z powodu aktywności.

Funkcją, której bardzo mi brakuje jest możliwość ustawiania kolejności ikonek 

widocznych na pasku menu. Niestety, nie jest to możliwe i trzeba się zdać na przy-

padkową kolejność, co mi odrobinę przeszkadza. Miejmy nadzieję, że w przyszłych 

wersjach funkcja ta zostanie dodana.

Bartender działa bardzo dobrze i nie sprawia najmniejszych problemów. Pomimo 

że aplikacja ingeruje w ustawienia systemu, to działa bardzo stabilnie. Nie zużywa 

ona nadmiernych zasobów ani nie zalicza niespodziewanych restartów.

Jeśli tak jak ja chcecie cieszyć się niezaśmieconym paskiem menu i nie chcecie 

rezygnować z wygody posiadania w nim ikon wielu programów, to warto zainwe-

stować w aplikację Bartender. Nie jest ona droga, a znacząco ułatwia życie osobom 

intensywnie korzystającym z komputera i — co za tym idzie — z wielu aplikacji.
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ARTUR JOPEK
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To nie jest pierwszy produkt stworzony przez Apple, który miał zachwycić dźwię-

kiem. iPod Hi-Fi był na rynku niespełna półtora roku i w niesławie zakończył swoją 

próbę podbicia serc użytkowników iPodów. Po jedenastu latach Apple podejmuje 

drugą próbę wprowadzenia urządzenia muzycznego na rynek. HomePod ma jednak 

znacznie więcej zalet niż swój poprzednik. Chociaż nie ma w nazwie synonimu 

doskonałego brzmienia „Hi-Fi”, to mimo swoich niewielkich rozmiarów brzmie-

niem zaskakuje.

W stylu Apple
HomePod natychmiast wnosi do naszego mieszkania minimalistyczny styl Apple. 

Niewielkich rozmiarów głośnik ma tak uniwersalną konstrukcję, że pasuje do każde-

go wnętrza. Owalny kształt niby niczym nie zaskakuje, ale materiał i struktura 

wykonania głośnika mówią dużo o skrupulatnym wykonaniu urządzenia. 172 mili-

metry wysokości i 142 milimetry średnicy sprawiają, że będziemy mogli umieścić 

go nawet w niewielkiej półce. Muzyczny walec z każdej strony posiada głośniki, 

dzięki czemu nie musimy przejmować się kierunkiem umiejscowienia głośnika. 

Zapomnijmy również o jakimkolwiek złączu. Jedyny przewód, jaki podłączamy do 

HomePoda, to kabel zasilania, który sam w sobie wygląda bardzo ciekawie i stanowi 

niebanalny element dekoracyjny całego sprzętu. Tu całe sterowanie muzyką odby-

wa się z poziomu iOS, AirPlay i HomeKita.

Sterowanie przez dotyk i słowo
Głośnik możemy obsługiwać na dwa sposoby. Najwygodniej jest powiedzieć „Hej, 

Siri…” i szepnąć „play music”. Niestety asystent głosowy nie mówi w naszym języ-

ku, ale każdy z nas zna lub będzie w stanie nauczyć się kilku zwrotów po angielsku, 
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aby zarządzać odtwarzaniem muzyki. Co ciekawe, Siri całkiem dobrze radzi sobie 

z polskimi nazwami zespołów. Trudności pojawiają się, gdy nazwy albumów mają 

polskie „ś”, „ć”. Siri obsługuje piosenki zakupione w iTunes oraz całą kolekcję muzycz-

ną Apple Music. Jeśli korzystamy ze Spotify czy Tidal, to dźwięk doHomePoda 

możemy przesłać przez AirPlay z iPhone’a lub iPada. Odtwarzać muzykę możemy 

również poprzez dotykanie górnej powierzchni głośnika. Jedno dotknięcie urucha-

mia odtwarzanie muzyki. Wówczas pojawiają się na wyświetlaczu przyciski do 

kontrolowania głośności. Dwa stuknięcia powodują przeskok do następnego utwo-

ru. Potrójne dotknięcie powierzchni zawróci nas do poprzedniej piosenki.

Inteligencja
HomePod ma być urządzeniem „inteligentnym”. O odtwarzaniu muzyki przy pomocy 

Siri już wspominałem. Jednak umieszczenie w głośniku czipa A8 znanego z iPho-

ne’a 6 sprawia, że możliwości komunikacji z tym sprzętem są znacznie większe. 

Niestety z uwagi na brak wsparcia języka polskiego ta funkcjonalność jest praktycz-

nie bezużyteczna dla osób, które nie znają angielskiego. Niemniej jednak nawet przy 

podstawowej znajomości języków obcych będziemy mogli otrzymać komunikatyw-

ną informację. Niestety, próba dotarcia do najświeższych informacji nie powiodła 

się. Możemy jednak sprawdzić pogodę, dowiedzieć się, jaki zespół gra dziś mecz 

lub sprawdzić, czy akcje na giełdzie idą w górę. Ze względu na brak wsparcia Siri 
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dla naszego języka musimy zapomnieć o możliwości tworzenia notatek, wysyłania 

SMS-ów czy tworzenia przypomnień. To wszystko HomePod potrafi robić bardzo 

sprawnie, ale w języku angielskim.

Część inteligentnego domu
HomePod od samego początku był tworzony z  myślą o  inteligentnym domu.  

Po skonfigurowaniu głośnika, które polega na zbliżeniu telefonu do HomePoda 

i potwierdzeniu dodania go do naszego ekosystemu urządzeń, głośnik pojawia się 

w aplikacji Dom. Domyślnie staje się centrum naszego cyfrowego mieszkania. Nie 

tylko połączy nas ze źródłami muzycznej rozrywki. Jesteśmy w stanie poprzez 

komendy głosowe sterować elementami urządzeń podłączonych do naszego domo-

wego systemu HomeKit. HomePod staje się również nadzorcą scen, które możemy 

zaprojektować. Będzie on kontrolował naszą lokalizację i na tej podstawie spraw-

dzał, czy chcemy zapalać światło, gdy wchodzimy do domu lub wyłączamy gniazdka 

na piętrze, kiedy wyjeżdżamy na weekend.

Zaskakująca moc
Krążyły plotki, że HomePod był przygotowanym już od pięciu lat jako poboczny 

projekt inżynierów zajmujących się dźwiękiem w Makach. Chcieli stworzyć głośnik, 

który będzie brzmiał lepiej niż te sprzedawane przez Bose, JBL czy Harman Kardon. 
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Inżynierowie zmierzali do stworzenia produktu, który mógłby spełnić wymagania 

audiofili. Dodatkowo szumne zapowiedzi na prezentacji podczas WWDC w ubiegłym 

roku tylko zaostrzyły apetyt na produkt, który będzie przyzwoitym urządzeniem 

audio. Długo przyszło mi czekać na weryfikację tych gromkich obietnic. Już po pierw-

szym uruchomieniu HomePoda wiedziałem, że dźwięk jest dobry. Jednak zanim 

zaczniemy wyrokować, należy pozwolić urządzeniu pograć kilka dni, by zawiesze-

nia przetworników odpowiednio się ułożyły i nabrały sprężystości. Urządzenie stale 

odtwarzało muzykę i po paru dniach przystąpiłem do testów. 

HomePod jest produktem masowym. Ma grać jak najbardziej atrakcyjnie dla szerokiej 

rzeszy użytkowników i tak właśnie jest. Brzmienie jest przyciemnione z dominu-

jącym, mocnym, ale kontrolowanym basem. Nawet przy najwyższych poziomach 

głośności nie traci on swojej sprężystości. Oczywiście fizyki nie oszukamy, toteż nie 

spodziewajmy się pomruków rodem z subwoofera, ale narzekanie na to, co prezentuje 

HomePod przy swojej kubaturze, byłoby nieuczciwe. Na dominacji basu tracą nieco 

wyższa średnica i wysokie tony, którym brakuje nieco blasku i wybrzmień. Dźwięk 

jest szybki i dynamiczny.  HomePod mimo swoich gabarytów może spokojnie nagło-

śnić spore pomieszczenie. Przekaz jest czysty i klarowny, nawet gdy dobrniemy do 

końca skali głośności. Oczywiście im mniejsze i lepiej zaadaptowane akustycznie 

pomieszczenie, tym lepsze doznania akustyczne uzyskamy z naszym HomePodem. 
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349,00 $

www.apple.com

 + Zaskakująca jakość brzmienia
 + Wsparcie dla inteligentnego domu
 + Sterowanie muzyką przez Siri

 − Brak wsparcia dla języka 
polskiego w asystencie 
głosowym
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Wiele zależy od źródła dźwięku. Niestety, Apple Music nie grzeszy doskonałą jako-

ścią streamowanego materiału. Testy z wykorzystaniem TIDAL-a Hi-Fi dały nieco 

lepsze rezultaty.

Zaskakująco dobry
To jakość dźwięku miała odróżniać HomePoda od innych inteligentnych asystentów 

i to z pewnością się Apple udało. Głośnik z nadgryzionym jabłkiem może spokojne 

konkurować z produktami firm z muzycznym rodowodem. Jednak nie zapominajmy, 

że to nadal inteligentny głośnik, a nie audiofilski system muzyczny. Ten niepozor-

ny głośniczek ma duszę i naprawdę potrafi zagrać. Gdyby dodać do niego wsparcie 

dla asystenta głosowego w naszym języku, HomePod dla polskich użytkowników 

sprzętu Apple byłby niemal idealnym uzupełnieniem nagłośnienia w domu opar-

tym na systemie inteligentnego domu HomeKit. Dziś jednak bez znajomości języka 

angielskiego posiadacz HomePod traci niemałą zaletę — wsparcie dla komend Siri 

i możliwości asystowania nam w codziennych sprawach poprzez tworzenie przy-

pomnień, notatek i zdobywanie informacji.

https://www.apple.com/homepod/
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TURRET
MARANTZ PROFFESIONAL
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Dziś coraz trudniej jest zaspokoić gusta użytkowników internetu. Staliśmy się 

wybredni, bo autorzy stron internetowych, YouTuberzy i podcasterzy chcąc przy-

ciągnąć naszą uwagę, muszą dbać o każdy detal swojej twórczości w sieci. Musimy 

zaoferować doskonałą jakość dźwięku, wideo i treści, aby nas oglądano. Dobór 

odpowiedniego sprzętu wcale nie należy do łatwych rzeczy. Chcąc przygotować 

nasze studio nagrań, musimy zmierzyć się z wiedzą na temat typów mikrofonów, 

oświetlenia, formatów zapisu. Marantz Professional w jednym urządzeniu skumu-

lował wszystko, co jest potrzebne do łatwej i wygodnej pracy z dźwiękiem i wideo 

w internecie. Turret stworzony przez Marantz Professional to wyjątkowy produkt, 

który może okazać się świetną propozycją dla autorów internetowej rozrywki.

Dźwięk i wideo  
dla twórców internetowych
Turret jest urządzeniem, które łączy w sobie dwa elementy: wideo i dźwięk. W intry-

gującej konstrukcji zamknięto najważniejsze elementy potrzebne do przygotowania 

materiału w wysokiej jakości brzmienia i obrazu. Jeśli Marantz Professional podej-

muje się stworzenia produktu, to o jakość dźwięku nie powinniśmy się martwić. 

Turret ma wszystko, co powinien mieć sprzęt do nagrywania audio. Zadbano tu 

o mikrofon kardioidalny zapewniający nagrywanie głosu bez rejestracji niepożąda-

nych dźwięków z boku mikrofonu. W zestawie znajdziemy Pop Filtr chroniący nas 
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przed nadmiernym „dmuchaniem w mikrofon” 

podczas mówienia. Pomyślano również o koszycz-

ku w którym zamontowano mikrofon, dzięki czemu 

gumowe uchwyty tłumią drgania mikrofonu. 

Przypadkowe uderzenie w stół nie przeniesie do 

nagrywanego materiału nieoczekiwanego łoskotu 

drgającego blatu.

Kamera pozwala rejestrować obraz w  jakości 

1080p (Full HD). To standard, jeśli chodzi o publi-

kację filmów na YouTube. Można tu wytknąć dość 

ciemny obiektyw kamery który nie pozwoli nagry-

wać filmów w  małym oświetleniu. Jednak ten 

mankament całkowicie niweluje pierścień świa-

tła ledowego otaczający kamerę. Oświetlenie jest 

tak mocne, że musimy się  wystrzegać, aby nie 

„przepalić” kręconego filmu. Do regulacji natęże-

nia oświetlenia służy pokrętło znajdujące się na 

przednim panelu, dzięki temu będziemy w stanie 

precyzyjnie określić moc oświetlenia. Marantz 

wyposażył nas w filtry dodatkowo zmiękczające 

światło, które będzie padać na naszą twarz.

Prowadź audycję  
w każdych warunkach
Turret jest wręcz stworzony do prowadzenia 

audycji na żywo. Najważniejsze przyciski, jakie 

przydadzą się nam w  prowadzeniu nagrania, 

znajdziemy na wyciągnięcie dłoni. Wyłączenie 

transmisji wideo i przesyłania głosu są doskonale 

widoczne nie tylko ze względu na ich podświe-

tlenie, ale również  wyróżniający się rozmiar. 

Ruchome ramię z  dużym zasięgiem umożliwi 

wygodne prowadzenie audycji w kilka osób. Nie 

powinniśmy się również martwić o miejsce na 

dysku. Materiał audio i wideo zajmują dużo prze-

strzeni dyskowej, jednak możliwość podłączenia 

do Turreta dwóch urządzeń na USB daje nam 

sposobność rozbudowy zestawu o  zewnętrzny 

nośnik danych, na którym zapiszemy rejestrowa-

ną audycję.
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YTurret

1299,00 zł

www.pl.horn.eu

 + Podświetlane przyciski
 + Mikrofon wyposażony w filtr pop  

oraz koszyczek
 + Stylowy wygląd
 + Łatwy sposób obsługi

 − Brak przycisku wyłączNAZWA

CENA

OCENA

Turret to kompletny zestaw  
twórcy internetowego
Nie znajdziemy wiele podobnych produktów na rynku. Dodatkowo Marantz 

Proffesional stworzył sprzęt, który przyciąga wzrok, wyjątkowo dobrze się prezen-

tując na naszym biurku. W jednym urządzeniu mamy kompletne studio twórców 

internetowych. W pierwszej chwili możemy pomyśleć, że cena psuje tu cały entu-

zjazm dla tego urządzenia. Szybka kalkulacja pokazuje, że kwota tysiąca trzystu 

złotych wcale nie jest wygórowana w stosunku do tego, co otrzymujemy w zesta-

wie. Turret jest gotowy do pracy natychmiast po wyjęciu z opakowania. Docenimy 

również fakt, że w macOS wystarczy go podłączyć, aby system natychmiast rozpoznał 

urządzenie i pozwolił nam z niego korzystać do rejestrowania materiału w dowolnej 

aplikacji oraz prowadzenia audycji „na żywo”.

https://pl.horn.eu/pl/PL/MARKI/MARANTZ_PRO/MIKROFONY_I_AKCESORIA/TURRET?s1=1
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MOSHI VERSACOVER  
DLA IPADA PRO 10.5”

MACIEJ WINIARSKI
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Origami na wynos
Etui dla iPada to trudny temat. W przeciwieństwie do iPhone’a trudno znaleźć 

takie, które byłoby ładne, a jednocześnie funkcjonalne, zapewniające dobrą ochronę 

i niewiele ważące, nawet jeśli pominiemy aspekt ceny. Apple niestety nie wypu-

ściło swojego Smart Case (który mimo pewnych wad bardzo dobrze sprawdzał 

się w codziennym użytkowaniu) dla iPada Pro z 10,5-calowym ekranem. Sytuację 

utrudnia to, że Pro 10.5 to nowy, dosyć drogi model wprowadzający zupełnie nowe 

wymiary obudowy. Pierwotnie swojego Pro używałem z etui Speck, jednak drażniło 

mnie ono swoją plastikowością, grubością i pękaniem tworzywa w okolicy tylnego 

aparatu. Po trzech wymienionych przez sprzedawcę egzemplarzach stwierdziłem, 

że czas na spróbowanie czegoś innego i udałem się na łowy do internetu. Po dosyć 

długich i intensywnych poszukiwaniach zdecydowałem się na produkt firmy Moshi. 

Jak wypadł on w miesięcznym teście użytkowania?

Design
Etui dostępne jest w dwóch kolorach — grafitowym i pastelowym różowym. Jest 

to ograniczenie w stosunku do innych, bardziej popularnych wersji wymiarowych, 

które są dostępne. Ja, jak widać po zdjęciach, wybrałem tę pierwszą, bardziej rozsąd-

ną i mniej rzucającą się w oczy opcję.

Pierwszym, co przykuwa uwagę, jest charakterystyczna okładka, która nie jest ani 

sztywna, ani nie jest podzielona na pasy w stylu Smart Covera. Zastosowanie takiego 
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specjalnego podziału okładki umożliwia składanie etui w różne pozycje, ale o tym 

będzie za chwilę. Wierzch okładki jest wykonany ze sztywnego tworzywa o szorst-

kiej, ale dosyć miłej w dotyku fakturze, strona wewnętrzna jest pokryta mikrofibrą.

Tylna część etui to dosyć przyjemny, dosyć gładki i przezroczysty plastik. Mimo 

swojej twardości nie sprawia taniego wrażenia. Jest on na tyle gruby, że chroni 

wystający aparat przed zaczepieniem o coś czy zarysowaniem, a jednocześnie jest 

na tyle cienki, że nie zmniejsza drastycznie przyjemności z używania urządzenia 

i nie zwiększa jego masy. Przy bocznej krawędzi znajduje się metalowa, polerowa-

na plakietka z logo Moshi (rysuje się, niestety) Całość uzupełniają ciemne brzegi 

wykonane z gumopodobnego, ciemnego i dosyć elastycznego tworzywa.

Ocena designu: 4+/6

Dostępne pozycje
Wg producenta dostępne są trzy ustawienia kąta, pod jakim znajduje się iPad — do 

pisania, do czytania i do przeglądania internetu. Oprócz tego do pisania nie bardzo 

rozróżniam, które jest które, jednak faktem jest, że wybór jest większy niż w typo-

wym etui typu folio. Podoba mi się nieco większy niż np. Smart Cover kąt do pisania. 

Uważam, że jest on dużo wygodniejszy i sprawia, że nie musimy się pochylać nad 

klawiaturą. Gdy siedzimy przy biurku. Także bliski 90° kąt do oglądania (zapewne) 

jest szczególnie komfortowy, gdy mamy możliwość postawienia iPada na poziomie 

oczu (np. na parapecie czy półce przy biurku.
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Fantastyczną możliwością, niedostępną w przypadku większości etui jest też opcja 

ustawienia iPada w pozycji pionowej (kąt wynosi wtedy ok. 45°). Fajnie się on spraw-

dza, przy np. przeglądaniu stron internetowych czy czytaniu książek.

Ocena dostępnych pozycji: 6/6

Wygoda użytkowania
Co tu dużo mówić, jest bardzo duża. Początkowo pewną trudność może sprawiać 

składanie okładki w celu uzyskania upragnionego ustawienia. Czasami zajmowało 

mi to więcej czasu, niżbym sobie życzył. Na pewno nie jest to tak banalne jak w przy-

padku innych etui. Plusem jest jednak to, że na okładce znajdują się szare kropki, 

pod którymi kryją się magnesy. Aby złożyć etui, należy zetknąć te kropki.

Versacover najlepiej sprawdza się, jeżeli używamy go na twardej i płaskiej powierzch-

ni (biurko, stół itp.). Pisać na kolanach praktycznie się nie da. Plusem jest, że na tych 

twardych powierzchniach etui jest stabilne — nawet w przypadku największych 

kątów nie sprawia wrażenia, jakby miało się zaraz przewrócić. W poziomie jest na 

tyle stabilne, że można się nawet pokusić o użycie w łóżku do odtwarzania wideo.

Etui jest też stosunkowo lekkie, waży niecałe 200 gramów. Dużą, moim zdaniem, 

zaletą, jest też to, że magnesy przylegają także do tyłu obudowy, co jest bardzo 

wygodne, gdy używamy iPada w powietrzu, bez żadnej pozycji. Mała rzecz, a cieszy. 

Podobnie jak fakt, że magnes w okładce jest na tyle mocny, że można do niego 

przyczepić Apple Pencil. Na mieście bym się raczej nie odważył go nosić tak przy-

twierdzonego, ale jest to dla niego dobre miejsce, gdy iPad leży na biurku zamknięty 

i ładuje się przez noc.

Ocena wygody użytkowania: 5/6
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YMoshi VersaCover

od 37,00 €

www.moshi.com

 + Unikalny wygląd
 + Dużo opcji ustawienia
 + Dobra ochrona iPada
 + Przemyślana konstrukcja

 − Tylko dwie wersje 
kolorystyczne

 − Okładka nie zawsze przy-
lega idealnie do ekranu

NAZWA

CENA

OCENA

Wady
Chciałbym napisać, że ich nie ma, ale to byłaby nieprawda.Po pierwsze w więk-

szości ustawień część wewnętrzna, pokryta mikrofibrą, styka się z powierzchnią, 

na której stoi iPad. Znacząco zwiększa to podatność na zabrudzenia. Zabrudzenia, 

które mają później kontakt z ekranem.

Drugą wadą jest to, że okładka często nie przylega na górze i dole tabletu. Wynika to 

z tego, że iPad jest wyposażony w magnes tylko przy lewej krawędzi, a w tym etui 

z założenia jest także odginana dolna i górna krawędź. Może to powodować dostanie 

się między okładkę a ekran iPada piasku czy innych drobinek o podobnej wielkości.

Nie podoba mi się również sposób, w jaki rozwiązano kwestię przycisków na krawę-

dzi iPada. Uważam, że trudno jest je znaleźć (szczególnie Power), a do tego chodzą 

zbyt „miękko”. Pewną wadą jest także utrudniony dostęp do portu Smart Connect, 

który prawdopodobnie uniemożliwia korzystanie ze Smart Keyboard.

Podsumowanie
Moshi VersaCover kosztuje według cennika producenta 55 euro. Nie jest to mało, 

ale i nie bardzo dużo (biorąc pod uwagę cenę iPada). Uważam, uwzględniwszy 

jakość, możliwości i wygodę użytkowania, że jest warte swojej ceny. Także dlate-

go, że otrzymujemy produkt niesztampowy, wyróżniający się z tłumu. Pomysłowo 

zaprojektowany, a przy tym dobrze chroniący naszego iPada (drop testów nie prze-

prowadzałem). Szkoda, że producent przewidział tylko dwie wersje kolorystyczne 

dla iPada Pro 10.5”.

By uniknąć nieporozumień dodam, że swoją sztukę kupiłem taniej, bo za ok. 37 euro 

w niemieckiej wersji pewnego znanego sklepu internetowego.

Ocena końcowa: 5+/6

https://www.moshi.com/versacover-for-ipad-10-5-inch
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VERBATIM STORE ’N’ GO 
SECURE PORTABLE
ARTUR JOPEK
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Dyski przenośne są doskonałym uzupełnieniem naszego komputera. To mobilny 

magazyn danych lub doskonały sposób na przechowywanie kopii zapasowych. 

Dzięki nowym standardom przesyłania danych urządzenia te są szybkie i wydajne. 

Jednak w ferworze codziennej pracy i przemieszczania się łatwo możemy je zgubić.

Warto się zastanowić, co się stanie się, gdy nasz dysk wpadnie w niepowołane ręce. 

W zależności od tego, jak ważne dane na nim trzymamy, może to być nieprzyjemne 

doświadczenie. Dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiednich, gwarantują-

cych spokojny sen urządzeń pozwalających na przechowywanie naszych danych. 

Oczywiście możemy sami zadbać o bezpieczeństwo naszych plików i zaszyfrować 

zawartość dysku, ale lepiej, jeśli ktoś to za nas zrobi. Tym „ktosiem” jest bohater 

naszego testu Verbatim Store ’n’ Go Secure Portable o pojemności 1TB.

Wygląd
Verbatim Store ’n’ Go Secure Portable waży 283g i mierzy 23,5 x 76 x 11 mm. Jego 

rozmiar nie odbiega znacznie od innych dysków przenośnych. Tym, co na pierwszy 

rzut oka wyróżnia produkt Verbatima wśród innych dysków, jest umiejscowienie 

na górnej pokrywie klawiatury numerycznej. Jest ona wkomponowana bardzo 

dyskretnie i nie rzuca się zbytnio w oczy.

Dysk dostarczony został w klasycznym pudełku, w którym oprócz instrukcji znala-

złem przewód USB-C do USB-A oraz przejściówkę do USB-C. Zadowoli to zarówno 

użytkowników nowych MacBooków i MacBooków Pro oraz posiadaczy urządzeń 

niewyposażonych w  nowe złącze. Sam dysk został wykonany bardzo dobrze. 

Obudowa z dobrej jakości plastiku połączona z aluminiową ramką prezentuje się 
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solidnie i jest dobrze spasowana. Urządzenie już po wyjęciu z pudełka jest gotowe 

do pracy, choć warto je przedtem sformatować, gdyż jest dostarczone z systemem 

plików FAT 32. Chyba że będziemy korzystać z dysku w środowiskach wymagają-

cych tego typu systemu.

Bezpieczeństwo
Wróćmy teraz do intrygującej klawiatury numerycznej. Zasada jej działania jest 

bardzo prosta. By uzyskać dostęp do danych, musimy wprowadzić ustalony przez 

nas kod (do 12 znaków) i nacisnąć klawisz otwartej kłódki. Jeśli wprowadzone 

przez nas liczby będą poprawne — zapali się zielona dioda i możemy już przepro-

wadzać operacje na naszych plikach. W przypadku, gdy nasz Verbatim wpadnie 

w niepowołane ręce, dysk twardy zablokuje się i będzie wymagać formatowania po  

20 nieudanych próbach podania hasła. Ryzyko, że ktoś trafi w naszą kombinację, 

jest bardzo niskie. Chyba że zostawimy domyślne hasło składające się z czterech 

zer bądź ustalimy nieśmiertelne 1234.

Dane są szyfrowane sprzętowo w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem 256-bito-

wego algorytmu AES. Hasła nie są przechowywane w pamięci komputera czy 

systemu operacyjnego, dzięki czemu jest to rozwiązanie bezpieczniejsze od szyfro-

wania programowego. Jest jeszcze jedna zaleta tego rozwiązania. Zaszyfrowany 

dysk możemy podłączyć do różnych urządzeń korzystających z zapisanych na nim 

multimediów, np. telewizor, odtwarzacz Blue Ray itp. Po podaniu hasła nasze zdjęcia 

czy muzyka będzie bez problemu odczytana. W przypadku woluminu szyfrowane-

go programowo nie byłoby to możliwe.

Korzystanie z klawiatury do odblokowywania dysku jest początkowo kłopotliwe 

i często o nim zapominałem. Jednak po kilku dniach użytkowania procedura ta 

„wchodzi w krew” i jest już naturalnym odruchem.
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YVerbatim Store ’n’ Go 
Secure Portable

00,00 zł

www.verbatim.net.pl

 + Jakość wykonania
 + Przejściówka na USB-C w komplecie
 + Wygodne zabezpieczenie danych

 − Mocno świecące diodyNAZWA

CENA

OCENA

Wydajność
Urządzenie wyposażono w szybki interfejs USB 3.1. Jest on oczywiście kompa-

tybilny ze swoimi poprzednikami. Zastosowany w testowanym modelu dysk to 

klasyczny dysk talerzowy, więc nie wykrzeszemy z niego szerokich możliwości 

zastosowanego interfejsu. Maksymalne transfery są ograniczone możliwościami 

zamontowanego dysku twardego i bez względu na to, czy korzystamy z USB 3.1 czy 

3.0, transfer, jakiego możemy się spodziewać, oscyluje wokół 110 MB/s przy zapi-

sie i odczycie. Dysk podczas pracy jest praktycznie niesłyszalny, a fakt, że pracuje, 

sygnalizuje zestaw diod z klawiatury. Diody te podczas transferu danych świecą 

bardzo intensywnie. To moim zdaniem spory mankament produktu firmy Verbatim. 

Zwyczajnie odwracają uwagę, chyba że ktoś bardzo lubi tego typu ozdoby.

Podsumowanie
Verbatim Store ’n’ Go Secure to doskonały wybór nie tylko dla osób wysoce cenią-

cych sobie bezpieczeństwo swoich danych. Każdy, kto korzysta z przenośnych 

dysków „w terenie”, powinien rozważyć zakup tego urządzenia. Chyba nikt z nas 

nie chciałby, aby ktoś zupełnie przypadkowy lub mający zdecydowanie złe intencje 

mógł swobodnie buszować po zawartości jego dysku twardego.

https://www.verbatim.net.pl/pl/prod/store-n-go-secure-portable-hdd-with-keypad-access-1tb-53401/
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LACIE D2 THUNDERBOLT 3
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Wyjątkowy wygląd. Dbałość o szczegóły. Duża ilość miejsca na nasze dane. Te trzy 

cechy najlepiej obrazują linię dysków z serii d2, które wykorzystują najnowszy port 

Thunderbolt 3 do przesyłania danych, gwarantując najwyższą szybkość przesyła-

nia plików.

Wygląd przyciąga wzrok
Wygląd LaCie nie zmienia się od lat. Nie musi. Pulsująca, niebieska dioda na obudo-

wie dysku już od lat jest synonimem niezawodnych nośników danych. Model d2 ma 

smukłą obudowę, która na biurku nie zajmuje dużo miejsca. Aluminium świetnie 

komponuje się z komputerami Apple i zapewne dlatego ta marka zawsze szła krok 

w krok z użytkownikami komputerów tej marki. Jednak zastosowanie tego mate-

riału nie miało jedynie na celu stworzenia efektownego wyglądu i trwałej obudowy. 

Tu ważną kwestią jest odprowadzenie ciepła z szybko wirującego dysku. Niemniej 

jednak LaCie d2 wnosi do naszej pracy elegancję w swoim wyjątkowym stylu.

Wyposażony  
w najszybsze złącze na rynku
Dziś synonimem szybkiego przesyłu danych jest złącze Thunderbolt 3. Dysk LaCie 

d2 wyposażono w dwa takie porty zapewniając nam najszybszy z możliwych 
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transfer danych na poziomie zapisu i odczytu — 240 MB/s. Ta szybkość pozwoli 

nam pracować z dyskiem przy obróbce wideo oraz podczas edycji zdjęć, które będą 

zapisane na zewnętrznym nośniku danych. Obok portów Thunderbolt 3 znajdziemy 

również najnowszą wersję złącza USB-C 3.1. Testowany przez nas dysk miał 8 TB 

danych, jednak maksymalna pojemność stosowana w tym modelu wynosi 10 TB. 

Jeśli będzie to dla nas przestrzeń zbyt mała, to dzięki wykorzystaniu technologii 

Thunderbolt będziemy mogli podłączyć nawet pięć dysków, zwiększając miejsce 

na pliki. W pudełku znajdziemy również przewód, który zapewni nam maksymalne 

wykorzystanie prędkości nowego złącza.

Komfort pracy
LaCie swój dysk zaprojektowało z myślą o wygodzie naszej pracy. Trudno wyobrazić 

sobie komfortową pracę, jeśli stojące na biurku urządzenie jest zbyt głośne. Niestety 

dyski talerzowe nie są bezszelestne, ale można podjąć próbę zminimalizowania 

odgłosów ich pracy. LaCie d2 wyposażono w gumową podstawę, której zadaniem 

jest absorbowanie drgań. Dzięki temu wibracje nie są przenoszone na powierzch-

nię biurka.

Dysk ten pozwoli nam zachować względny porządek w naszej przestrzeni pracy. Raz 

na zawsze pozbędziemy się zbędnych kabli. Jeden przewód łączący nasz komputer 

z LaCie d2 będzie pomostem do dużej przestrzeni dyskowej, a równocześnie stanie 

się źródłem zasilania.
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WITRYNA

CE
CH

YLaCie d2  
Thunderbolt 3

od 1900,00 zł

www.lacie.com

 + Świetna budowa
 + Wyciszenie pracy
 + Duża pojemność
 + Szybkość zapisu 240 MB/s
 + 5 lat gwarancji

NAZWA

CENA

OCENA

Bezpieczeństwo  
ponad wszystko
W obudowie testowanego przez nas urządzenia znajduje się jeden dysk o pojemno-

ści 8 TB. Można się wahać, czy to rozwiązanie faktycznie da nam gwarancję ochrony 

naszych danych. Zazwyczaj praktykuje się droższe rozwiązanie, gdzie stosuje się 

dwa dyski klonujące swoją zawartość. LaCie poszedł w tej linii dysków inną drogą. 

Przez pięć lat mamy gwarancję na bezawaryjne działanie urządzenia. Dodatkowo 

w tym samym okresie nasze dane objęte są systemem ochrony i odzyskiwania 

danych — Rescue Data Recovery Services. Nieważne, w jakich okolicznościach 

nasze dane „znikną” z dysku. Producent zrobi wszystko, abyśmy odzyskali je bez 

żadnego uszczerbku dla naszej pracy.

https://www.lacie.com/gb/en/professional/d2/


Kliknij i pobierz za darmo 
e-book o rozwiązaniach QNAP .pl

https://www.backupacademy.pl/qnap-ebook/
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PROTOTYPOWANIE  
W ZAWODZIE UX DESIGNERA
EDUWEB
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W kolejnym artykule z serii poświęconej coraz popularniejszej branży UX designu 

zajmiemy się prototypowaniem. Jest to jeden z kluczowych elementów przygotowy-

wania gotowego projektu, a na UX designerów czeka szereg dobrze dostosowanych 

do ich potrzeb narzędzi umożliwiających szybkie i intuicyjne prototypowanie. 

Dlaczego nie należy omijać tego etapu, na czym on polega oraz jakich aplikacji użyć, 

by gotowy prototyp spełniał wszystkie wymagania?

Dla przypomnienia — zadaniem User Experience Designera jest zaprojektowanie 

pozytywnych doświadczeń użytkownika danej strony czy produktu. To on odpo-

wiada za to, czy po nawiązaniu interakcji z witryną lub innym projektem klienta 

użytkownik będzie z tej interakcji zadowolony. W dużej mierze UX Designer stoi 

za pozytywnym wizerunkiem marki klienta, a nieprzemyślane lub nieintuicyjne 

pod względem UX przedsięwzięcie może okazać się fiaskiem. Praca UX designera 

składa się z wielu etapów, takich jak research, tworzenie person, a często również 

prototypowanie i wireframing, pozwalające przekazać idee oraz wnioski wyciągnię-

te z researchu reszcie zespołu.

Czym jest prototypowanie?
Główną przyczyną nieporozumień na temat prototypowania jest to, że jego definicja 

jest bardzo niejednoznaczna. Prototyp strony internetowej lub produktu może być 

zarówno serią odręcznych szkiców na kartce, rozbudowanym projektem interfejsu 

przygotowanym w odpowiednim programie lub interaktywną symulacją gotowej 
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witryny. Jest to ogólnie pojęta wizualizacja i próbna wersja projektu. Prototyp można 

przedstawić klientowi lub reszcie zespołu jako swego rodzaju szkic, zobaczyć, czy 

spełnia ich oczekiwania, przetestować, czy interakcje odbiorcy z prototypem prze-

biegają płynnie oraz czy należy iść w tym kierunku.

Odpowiednio przygotowane prototypy pozwalają zaoszczędzić wiele czasu 

oraz funduszy całego zespołu, bo umożliwiają wykrycie niewielkich usterek lub 

nawet zadecydowanie o całkowitej zmianie koncepcji na wczesnym etapie pracy. 

Dopracowanie prototypu pozwala na przygotowanie lepiej dopasowanego do potrzeb 

użytkownika gotowego produktu. Z tego też powodu na ogół prototyp powstaje wielo-

krotnie, wprowadzane są poprawki, następnie testuje się je i znów dopracowuje.

Proces prototypowania
Mimo że istnieje wiele narzędzi oraz aplikacji, które pozwalają w krótkim czasie 

przygotować interaktywne prototypy, na ogół większość projektów rozpoczyna się 

od serii szkiców, które pozwalają nakreślić ogólną koncepcję witryny czy aplikacji. 

Jest to szybkie — i oczywiście najtańsze — rozwiązanie stosowane podczas spotkań 

czy burzy mózgów. Poszczególne ekrany, zarys interfejsu czy układ strony po obra-

niu odpowiedniego kierunku można następnie przenieść do wybranego programu.
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Adobe XD
Adobe XD nie jest narzędziem przeznaczonym jedynie do prototypowania — używa-

jąc go, można przygotować gotowe projekty UI strony czy aplikacji. Pozwala także 

na przygotowywanie prostych, interaktywnych prototypów. Choć istnieje na rynku 

dopiero od dwóch lat, zdobył sympatię UX designerów dzięki umożliwieniu wygod-

nej pracy z użyciem wektorów oraz precyzyjnych projektów, które można w nim 

tworzyć. Aplikacja zawiera szereg praktycznych skrótów i opcji, które sprawiają, 

że prototypowanie staje się znacznie prostsze i bardziej intuicyjne. W kontekście 

prototypowania Adobe XD najczęściej wykorzystuje się do projektowania flow, czyli 

koncepcji podróży użytkownika przez serwis, a niezwykle szybkie działanie apli-

kacji pozwala naszkicować dosłownie setki ekranów w ramach jednego prototypu 

i szybko się po nich poruszać. Następnie można nawet stworzyć proste przejścia 

na zasadzie kliknięć (tzw. Rapid Prototyping).

Flinto
Gdy już powstanie zdetalowany, statyczny projekt UI, możemy także przygotować 

tak zwany interaktywny prototyp, który zawiera szczegółową symulację goto-

wych elementów interfejsu i tak zwanych mikrointerakcji (np. to, co się dzieje,  
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gdy użytkownik najedzie na przycisk). Dla wielu UX designerów to właśnie Flinto 

jest ulubionym narzędziem do tworzenia interaktywnych prototypów. Jedną 

z najczęściej wymienianych zalet jest doskonała integracja tej aplikacji ze Sketchem.  

To rozbudowane i dopracowane narzędzie, które pozwala na przygotowanie precyzyj-

nych prototypów i gotowych symulacji. Warto wspomnieć o tym, że Flinto umożliwia 

również projektowanie przejść, które świetnie prezentują funkcjonalność przygo-

towywanego projektu i podgląd bezpośrednio na urządzeniu np. iPhonie. Pozwala 

zaprojektować nawet rozbudowane, wieloelementowe części aplikacji czy witryny.

Principle
Innym popularnym narzędziem, które wybierają UX designerzy szukający najlepszej 

aplikacji do prototypowania, jest Principle. Obecnie projektowanie interaktywnych 

prototypów jest standardem w przygotowywaniu UI/UX projektu, a Principle jest 

do tego doskonałym narzędziem. Umożliwiają precyzyjne zaprezentowanie pomy-

słów designera, a animacje oraz mikrointerakcje tworzone w Principle są na bardzo 

wysokim poziomie. Co ważne — pliki ze Sketcha można również zaimportować 

bezpośrednio do Principle. Principle jest aplikacją przygotowaną specjalnie z myślą 

o użytkownikach urządzeń Apple, dostępną jedynie w wersji dla systemu Mac OS.
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Framer
O Framerze ostatnimi czasy jest bardzo głośno — i nie bez powodu. To jedno z najlep-

szych narzędzi wykorzystywanych przez UX oraz UI designerów do tworzenia 

interaktywnych, responsywnych prototypów. Umiejętność obsługi Framera staje 

się standardem wśród najlepszych projektantów, a dodatkowo — narzędzie to jest 

przyjazną i intuicyjną metodą nauki programowania. Dużą zaletą Framera jest 

również jego pełna integracja ze Sketchem i Figmą, często wykorzystywanymi 

w pracy designera. Importowanie projektów z tych aplikacji do Framera jest szyb-

kie i bezproblemowe.

Prototypowanie
jest nieodłącznym elementem pracy UX designera, a nauka aplikacji umożliwiają-

cych szybkie i wygodne przygotowanie interaktywnych prototypów jest znacznie 

mniej skomplikowana, niż może się wydawać. Jeżeli chcesz opanować najczęściej 

wykorzystywane przez UX designerów narzędzia, których znajomość przyspie-

szy i ułatwi Twoją pracę — mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Na platformie 

edukacyjnej eduweb.pl znajdziesz opracowane przez specjalistów kursy, które prze-

prowadzą Cię krok po kroku przez tajniki pracy z Flinto, Principle czy Framerem. 

Wskazówki prowadzących pomogą Ci uniknąć najczęstszych błędów osób rozpoczy-

nających swoją przygodę z prototypowaniem, a podczas trwania kursu przygotujesz 

od podstaw praktyczne projekty, które pomogą Ci wcielić w życie nowo nabyte 

umiejętności.

Specjalnie dla czytelników Mój Mac
Tylko teraz przygotowaliśmy specjalną zniżkę 15% na materiały do nauki 

wszystkich trzech powyższych narzędzi, ważną do 31 marca.

Jak zrealizować rabat?

Wpisz kod: PROTOTYP w pole Chcę zrealizować Kartę podarunkową na stronie 

zakupu jednego z trzech kursów. Sprawdź:

Kurs Flinto — Tworzenie Interaktywnych Prototypów

Kurs Principle — Projektowanie Interakcji

Kurs Framer — Tworzenie Interaktywnych Prototypów

ZDJĘCIA:
picjumbo.com

https://eduweb.pl/kursy/uzytecznosc/flinto-tworzenie-interaktywnych-prototypow.html?utm_source=magazyn&utm_medium=mojmac&utm_campaign=Flinto&utm_term=art_partner
https://eduweb.pl/kursy/uzytecznosc/principle-projektowanie-interakcji.html?utm_source=magazyn&utm_medium=mojmac&utm_campaign=Principle&utm_term=art_partner
https://eduweb.pl/kursy/uzytecznosc/framer-tworzenie-interaktywnych-prototypow.html?utm_source=magazyn&utm_medium=mojmac&utm_campaign=Framer&utm_term=art_partner
http://picjumbo.com
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JAK JEŹDZIĆ ROWEREM 
DALEKO I PRZYJEMNIE
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Choć mam już prawo jazdy od niemal czterech lat, to praktycznie z niego nie korzy-

stam, a rower jest wciąż moim głównym środkiem transportu. Zawsze lubiłem jazdę 

na rowerze i potrafiłem pokonać, jak mi się za młodu wydawało, długie trasy po  

20 kilometrów. Jednak robiłem to źle.

Okazało się, że choć lat mi przybywa, to mogę teraz przejechać sto kilometrów na 

amatorskiej damce z amortyzatorem, i to w niezłym tempie, osiągając prędkość 

średnią w okolicach 28—30 km/h. Oczywiście sprzyja mi częste jeżdżenie na zaku-

py do pobliskiego miasteczka, ale abym mógł się tak przechwalać, musiało zajść coś 

jeszcze. Zmieniłem styl jazdy.

Potęgowanie przyjemności
Często mówi się o łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Tak też traktowałem swoją 

jazdę rowerem. Przyjemność, bo ją lubię, a pożytek, bo zawsze starałem się jechać 

w jakimś celu. A to na zakupy, a to w odwiedziny czy do klienta. Jednak można połą-

czyć celowe z przyjemnym i z pożytecznym. Tak też zrobiłem i wykorzystałem moje 

zamiłowania applowsko-technologiczne. Najpierw skromnie. Zacząłem używać 

iPhone’a 3G do rejestrowania tras za pomocą aplikacji i GPS. Następnie, gdy miałem 

już iPhone’a 4s wyposażonego w Bluetooth LE, do zestawu dołączyłem pulsometr. 

Jednak przełom nastąpił później.

Jak technologia  
pozwala zdrowiej i wydajniej jeździć?
Moje zainteresowanie wzbudził zestaw składający się z wodoszczelnej obudowy na 

kierownicę dla iPhone’a oraz licznika prędkości i kadencji Bluetooth LE, działającego 



114PORADY

z iPhone’em. Nie bardzo wiedziałem, co to jest kadencja i po co się ją mierzy, a ponie-

waż miałem napisać recenzję tego zestawu, postanowiłem uzupełnić swoją wiedzę.

Kadencja okazała się bardzo ważnym parametrem, opisanym ilością obrotów 

korby, czyli pedałów na minutę. Większość fachowców i trenerów radzi, aby amator 

podczas normalnej jazdy rowerem przy zastosowaniu zwykłych, platformowych 

pedałów wykonywał przynajmniej 80 obrotów korby na minutę. Przed pierwszą 

jazdą byłem spokojny o taki wynik. Zawsze mi się wydawało, że szybko pedałuję. 

Tylko czasem brakowało mi przełożeń w mojej damce i bardzo często jeździłem na 

trzeciej największej tarczy. Wyobraźcie sobie mój szok, gdy okazało się, że iPhone 

nie chce wykazać kadencji większej niż 60, częściej oscylując w okolicach 40-50 

obrotów na minutę. Sprawdziłem dokładnie, czy aby na pewno wszystko działa, 

jak należy, i czy rzeczywiście powinienem kręcić tak szybko. Niestety — wszystko 

działało, a 80 obrotów nie chciało przestać być zalecane jako skromne minimum. 

Postanowiłem coś z tym zrobić.

Początki przestawiania się na szybsze obroty były bardzo trudne. Moje nogi odmawia-

ły tak szybkiego kręcenia. Postanowiłem, że na początek będę się starał utrzymywać 

70 obrotów. Po dwóch tygodniach zacząłem dochodzić do 80, jednak średnia z trasy 

rzadko przekraczała 70. Zawziąłem się i nie odpuszczałem. Pierwsze efekty pojawiły 

się już po miesiącu. Choć nadal musiałem zerkać na wskazania kadencji z licznika, 

wyświetlane na iPhonie, to zacząłem się przyzwyczajać do szybszego pedałowania, 

a trzecia tarcza była już używana jedynie przy jeździe z górki lub z wiatrem. Okazało 

się, że nagle potrafię przejechać 60 km, nie dość, że szybciej niż rok wcześniej,  

to jeszcze bez takiego zmęczenia. Poczułem, że zmiana trybu jazdy przynosi bardzo 

odczuwalne efekty.



115PORADY

Choć nadal moja damka była wyposażona w zwykłe pedały, to udało mi się pierwszy 

raz stanąć na podium w amatorskim maratonie kolarskim. Przedtem dojechanie do 

mety było dla mnie wielkim wyczynem.

Wracając do kadencji. Co daje szybkie kręcenie? Mniej więcej to samo co w samo-

chodzie. Wiadomo, że moment obrotowy i moc silnika rosną wraz z obrotami 

(oczywiście do pewnych granic, zwłaszcza moment). Nie ruszy się z piskiem opon, 

gdy silnik nie będzie odpowiednio rozkręcony. Podobnie jest z kolarzem. Szybsze 

obroty to większa moc.

Są też inne zalety, przede wszystkim zdrowotne. Gdy szybko kręcimy korbą, to 

używamy mniejszej siły nacisku. Dzięki temu, zamiast kolana zużywać, zaczynamy 

wręcz im pomagać. Sprawdziłem to na sobie. Dolegliwości podczas chodzenia po 

schodach ustąpiły właśnie gdy trwale przestawiłem się na wyższe kadencje. I tak 

już jeżdżę od niemal pięciu lat i nie narzekam na kolana.

Obecnie w mojej damce używam pedałów SPD, czyli zatrzaskowych, a kręcę często 

nawet ze średnią zbliżającą się do 90 obrotów na minutę. Przy okazji pochwalę się, 

że moje epizody z arytmią minęły, tak jak i problemy z kolanami, choć wcale nie 

robię się młodszy, a w kwietniu skończę pół wieku.

Jeżeli lubicie jazdę rowerem, bardzo polecam Wam zainwestowanie w licznik kaden-

cji. Jest ich wiele na rynku i naprawdę nie są drogie. Zapewniam, że zmiana sposobu 

jazdy zaowocuje lepszymi wynikami i mniejszym zmęczeniem oraz będzie sprzy-

jać zdrowiu.



https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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