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KONKURS >>> 
Wygraj fantastyczny program do fakturowania i obsługi maga-
zynu doskonale działający w systemie macOS.  
Dzięki mpFaktura zarzadzanie sprzedażą będzie bardzo proste. 

Zobacz sam co potrafi mpFaktura 
i wygraj roczną licencję w naszym konkursie. 

Wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie:
Czy mpFaktura obsługuje Jednolity Plik Kontrolny? >>> 
 

Zakończenie konkursu: 15.08.2018 r.
Odpowiedzi prosimy kierować na adres: konkurs@mojmac.pl
Regulamin konkursu >>> 

mailto:konkurs%40mojmac.pl?subject=Konkurs%20mpFaktura
http://mojmac.pl/regulamin-konkursow/
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Pieniądze z zegarka
Warto było czekać trzy lata i dziewięć miesięcy. Apple Pay, jak widzisz, nie jest mło-

dą usługą, której należy się obawiać. W Stanach Zjednoczonych iPhone’em można 

było płacić już pod koniec 2014 roku. W kolejnych latach Europa poznała możliwo-

ści, jakie niosą płatności zbliżeniowe Apple. My także doczekaliśmy się płacenia bez 

konieczności zabierania ze sobą portfela i kart kredytowych. Swoboda, jaką daje 

Apple Pay, jest niesamowita. Zaczynając od samego procesu podpinania karty do 

telefonu czy zegarka, po wygodę i bezpieczeństwo wykonywania płatności. I wie-

cie co, uwielbiam to, że nie muszę szukać portfela, kiedy w rękach dźwigam kilka 

reklamówek z zakupami. Apple Watch i zbliżenie ręki do terminala jest doskonałą 

prezentacją możliwości, jakie daje nam technologia. Tak ważna kwestia jak finanse 

zapięta jest na naszym nadgarstku i pozwala na wykonywanie płatności. Jak miło 

jest poczuć, że technologia staje się jeszcze bardziej częścią naszego codziennego 

życia. Właśnie o tym piszemy w tym wakacyjnym wydaniu magazynu. 

Przyjemnej lektury wśród wyjątkowych treści życzy

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

Sennheiser CX SPORT

QNAP TVS-882BR

TRANSCEND JetDrive 855
Nowy dysk zewnętrzny SSD pozwala rozszerzyć 

pamięć Twojego laptopa aż o 960 GB. Dzięki wyko-

rzystaniu protokołu NVMe możliwe jest osiągnięcie 

bardzo szybkiego transferu danych, który dla odczy-

tu wynosi aż 1 600 MB/s, oraz zapisu do 1 300 MB/s. 

Dysk występuje w trzech pojemnościach: 240 GB, 

480 GB lub 960 GB. Tajwański producent udziela na 

swój produkt pięcioletniej gwarancji.

www. pl.transcend-info.com

To nowe dokanałowe, bezprzewodowe słuchawki przezna-

czone dla aktywnych fizycznie użytkowników. Urządzenie 

jest odporne na zachlapania i pot, dzięki czemu można je 

stosować nawet na wymagających treningach. Oprócz jakości 

dźwięku i obsługi technologii Bluetooth 

4.2 oraz apt-X słuchawki CX SPORT 

oferują 6-godzinną pracę na jednym 

ładowaniu. Słuchawki zostały wyce-

nione przez Producenta na 549 złotych.

www.sennheiser.pl

Nowa linia serwerów NAS firmy QNAP pozwala  

na wykorzystanie kartridży HDD Tandberg RDX do 

tworzenia kopii zapasowych. Dodatkowo w stacji 

dokującej będziemy mogli zainstalować nośni-

ki Blu-Ray do zapisywania archiwum na płytach. 

Urządzenie wyposażono w najmocniejszym modelu 

w czterordzeniowy procesor Intela Core i7 3.6 GHz 

oraz 32 GB pamięci RAM. Dane z  ośmiu dysków 

możemy przesyłać poprzez szybki port Thunderbolt.

www.qnap.com

https://pl.transcend-info.com/Products/No-957
http://sennheiser.pl/o/cx-sport
https://www.qnap.com/en/product/tvs-882br
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Przegląd aplikacji
Unarchiver 4
Z tą darmową aplikacją będziemy mogli otworzyć 

każdy skompresowany plik. Program wspiera 

najbardziej popularne formaty archiwów: RAR, 

ZIP, 7Z, TAR i wiele innych. Jego atutem jest prosto-

ta działania. Wystarczy przenieść w okno aplikacji 

skompresowany plik, aby natychmiast wypakować 

wszystkie dane zamknięte w pliku archiwalnym.

CENA: Bezpłatny

Program w App Store

Nowa odsłona tej popularnej przeglądarki internetowej 

przynosi wiele zmian związanych ze sposobem wyświe-

tlania stron. Zastosowano nowy silnik Quantum CSS 

pozwalający w znacznym stopniu przyspieszyć wyświe-

tlanie stron internetowych. Firefox otrzymał całkowicie 

zmieniony sposób wyszukiwania dający możliwość prze-

szukiwania treści z różnych źródeł (Google, YouTube, 

Wikipedia) prosto z paska adresu przeglądarki.

CENA: Bezpłatny

www.mozilla.org

Skasowanie plików w systemie tak naprawdę nie 

jest równoważne z ich zniknięciem na dobre. Jeśli 

chcemy mieć pewność, że to, co skasujemy, już 

nie będzie możliwe do przywrócenia, to właśnie 

do gry wchodzi AweEraser. Nowa wersja pozwa-

la trwale usuwać skasowane pliki z dysków oraz 

wymazywać całe dyski twarde. 

CENA: od 29,95 $

www.magoshare.com

Firefox 61

AweEraser 3

https://itunes.apple.com/pl/app/the-unarchiver/id425424353?l=pl&mt=12
https://www.mozilla.org/pl/
https://www.magoshare.com/data-eraser/mac-data-eraser.html
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JAK mBANK WPROWADZAŁ 
APPLE PAY W POLSCE?
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Apple to trudny partner w rozmowach biznesowych. Wie to każdy operator komór-

kowy, który wprowadzał iPhone’a do swojej oferty. Tym razem przed podobnym 

zadaniem stanęły banki, wprowadzając usługę płatności mobilnych Apple Pay. 

mBank jako jeden z pierwszych banków w Polsce daje możliwość wykonywania 

płatności przy pomocy Apple Watch i iPhone’a. O przygotowaniach do wdrożenia 

i całym rynku mobilnych płatności rozmawiamy z Joanną Erdman, dyrektorem do 

spraw projektów strategicznych w mBanku.

Przemysław Marczyński: Kto jak kto, ale wy na pewno wiecie, jak duży jest rynek płat-

ności mobilnych w Polsce.

Joanna Erdman: Badanie Digital Payments Study 2017 pokazuje, że bankowość mobilna 

w Polsce jest bardzo powszechna — korzysta z niej 67 procent Polaków, czyli więcej 

niż przeciętnie w Europie. W samym mBanku mamy 1,7 mln aktywnych użytkow-

ników tej formy bankowości. Ale mobile banking opiera się nie tylko na usługach 

dostarczanych w całości przez banki. Dla przykładu: w ubiegłym roku z portfeli 

elektronicznych takich jak PayPal korzystało niemal 70 procent osób. Poza tym 

połowa polskich użytkowników robi zakupy mobilnie — dla nich komputer nie jest 

już niezbędny. Także 52 procent Polaków opłaca swoje rachunku wprost ze smart-

fona czy tabletu. W grupie millenialsów, która w mBanku jest liczna, te wartości  

są jeszcze wyższe.

PM: Obserwując rozwój usług mBanku, mam nieodparte wrażenie, że stajecie się 

„bankiem mobilnym”. Co jakiś czas pojawiają się nowe funkcje w waszej aplikacji 

mobilnej. Program na iOS systematycznie dostaje aktualizacje i wspiera najnowsze 

rozwiązania, w tym Face ID (weryfikacja użytkownika przez skanowanie twarzy). 

Czy te inwestycje przekładają się na ilość klientów korzystających z takiej formy 

usług bankowych?
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JE: Mamy coraz większą grupę klientów mobile only (czyli takich, którzy korzystają 

z banku wyłącznie na urządzeniach mobilnych) i mobile first (tych, którzy prefe-

rują ten kanał — jest ich około 25 procent). Chcemy nadążać za ich potrzebami 

finansowymi, gdziekolwiek nas potrzebują. Dlatego inwestujemy w rozwiązania, 

które pozwalają klientom bankować tylko przy użyciu telefonu — w ofercie mamy 

Blik, Google Pay, Apple Pay, płatności P2P oraz inne usługi, w pełni dostosowane  

do scenariuszy mobilnych. Pracujemy nad kolejnymi.

PM: Posiadacie aplikację mobilną mBanku na platformę Android i iOS. Którzy użyt-

kownicy intensywniej wykorzystują taką formę obsługi banku?

JE: Na polskim rynku przeważają użytkownicy systemu Android, ale udział posiada-

czy urządzeń z iOS w grupie mobilnych klientów mBanku jest sporo wyższy niż na 

rynku (25 proc. w mBanku kontra 14 proc. na rynku). Grupa użytkowników Apple 

jest charakterystyczna — według naszych danych chętniej korzystają oni z aplika-

cji bankowej. Dwa razy częściej płacą też kartą on-line, wydając przy tym połowę 

więcej niż posiadacze telefonów z innym systemem.

PM: Mamy Apple Pay w Polsce. mBank jako jeden z pierwszych wprowadza go na 

nasz rynek. Każdy wie, że Apple stawia wysokie wymagania odnośnie do swoich 

usług. Z czym mBank musiał się zmierzyć? Co było najtrudniejsze we wdrożeniu 

Apple Pay?
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JE: Najtrudniejsze było uruchomienie projektu w bardzo krótkim czasie oraz wypeł-

nienie wszelkich wymogów funkcjonalnych partnera. Usługa działa na wielu 

dojrzałych rynkach na świecie i ma konkretne wymagania, do których musieliśmy 

dopasować nasze procesy. Ale udało się.

PM: Jak długo zatem trwały przygotowania do wdrożenia Apple Pay w mBanku?

JE: Trzy miesiące od podjęcia decyzji przez zarząd banku. To był naprawdę wyjąt-

kowo intensywny czas dla wszystkich ludzi zaangażowanych we wdrożenie Apple 

Pay. Wszystkie wytyczne Apple musiały być zrealizowane w najdrobniejszych 

szczegółach.

PM: Nie mieliście obiekcji co do wprowadzenia Apple Pay? Część banków przeszła 

obojętnie obok tej usługi. Apple też nie jest najłatwiejszym partnerem w takich 

rozmowach, co zapewne zniechęciło wiele banków.

JE: Każde partnerstwo strategiczne jest obarczone zarówno korzyściami, jak i ryzy-

kiem, które bank musi brać pod uwagę. My podejmując tę decyzję, kierowaliśmy się 

przede wszystkim głosem klientów i specyfiką naszej grupy docelowej. Apple jako 

„love brand” jest dla użytkowników marką trudną do zastąpienia, a mBank poprzez 

wygodę, jaką dają mobilne płatności zbliżeniowe, chce pomagać klientom mobile 

first i mobile only w codziennych zakupach. Dzięki temu wzmacniamy naszą rela-

cję z klientem i wizerunek ikony mobilności.

PM: Czy korzystanie z Apple Pay będzie bezpieczne w mBanku?

JE: System Apple Pay posiada wiele zabezpieczeń — najważniejszym z nich jest 

tokenizacja karty, czyli wydanie karty referencyjnej zapisanej w bezpiecznej stre-

fie urządzenia. Dzięki temu chronimy dane klasycznej plastikowej karty. Kolejnym 

zabezpieczaniem jest biometria twarzy czy palca stosowana na urządzeniach iOS 

(Face ID, Touch ID).

Zabezpieczeniem na wypadek kradzieży telefonu jest też możliwość zablokowania 

karty, np. w serwisie mBanku. Oprócz tych wszystkich metod klient może dodatko-

wo korzystać ze standardowych opcji, takich jak czasowe blokowanie karty, limity 

transakcji czy opcja zwrotu płatności nieautoryzowanych (chargeback).

PM: Czy dla mBanku Apple Pay jest ważnym produktem czy raczej ciekawostką, 

nowinką technologiczną?

JE: Mogę śmiało powiedzieć, że to jest ważny produkt dla klientów mBanku, o czym 

świadczą reakcje na jego wprowadzenie. Projekt przyciągnął w tydzień więcej zain-

teresowanych niż wniosek o 500+. Klienci dodają karty nie tylko do iPhone’a, ale 

praktycznie do wszystkich urządzeń iOS, które umożliwiają płatność. Obok telefonu 

najchętniej płacą z użyciem Apple Watcha. Większość klientów dokonała również 

pierwszej płatności — widać więc, że była to długo wyczekiwana usługa.

PM: Klienci Apple Pay będą mogli skorzystać z jakichś ofert specjalnych związa-

nych z tą formą płatności mobilnych?
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EJ: Na razie jako jeden z niewielu banków zaoferowaliśmy promocję — oddajemy 

20 zł w zamian za dwie pierwsze transakcje wykonane z Apple Pay. Jest jeden, 

prosty warunek — do promocji należy się zapisać za pośrednictwem naszej stro-

ny. Będziemy obserwować zainteresowanie usługą i na tej podstawie podejmować 

decyzje o kolejnych działaniach promocyjnych.

PM: Czy po dwóch tygodniach od wprowadzenia Apple Pay odnotowaliście wzmo-

żony wzrost mobilnych płatności? Można już porównać go z obecną na rynku 

usługą Android Pay?

EJ: Trudno porównywać zainteresowanie tymi dwiema usługami — Android Pay 

w mBanku wystartował, kiedy na rynku były już inne płatności HCE dla Androida, 

mimo to udało nam się zdobyć 50-proc. udział w tej usłudze. W przypadku Apple 

Pay mamy do czynienia z usługą wyczekiwaną od dawna przez wielu klientów. 

Skala zainteresowania przerosła nasze najbardziej optymistyczne założenia.  

Po pierwszym tygodniu z Apple Pay skorzystało już 40 proc. klientów mBanku, 

posiadających urządzenia z systemem iOS.

PM: Czym jeszcze zaskoczy nas mBank w tym roku?

EJ: Mamy kilka nowości w planie, o których nie chcemy mówić z wyprzedzeniem. 

Nadal pracujemy nad ofertą mobilną i transakcyjną, przygotowujemy również naszą 

ofertę do wymogów regulacyjnych związanych ze split payment, rachunkiem podsta-

wowym czy PSD2. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.
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APPLE PAY 
 W NEST BANK
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Od kilku tygodni możemy się cieszyć Apple Pay w Polsce. Jednym z pierwszych 

banków, które wdrożyły tę usługę, jest Nest Bank. O kulisach przygotowania do wdro-

żenia Apple Pay w Nest Banku rozmawiamy z Agnieszką Porębską-Kość, Dyrektor 

Zarządzającą Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw i Finansowania.

Jaromir Kopp: Co zadecydowało o wdrożeniu Apple Pay w Nest Banku?

Agnieszka Porębska-Kość: W Nest Banku skupiamy się na wdrażaniu najciekaw-

szych rozwiązań rynkowych, sprawiających, że bankowanie staje się coraz bardziej 

dostępne i wygodne. Konsekwentnie udowadniamy, że jesteśmy „bankiem-chal-

lengerem” i nie boimy się podejmowania wyzwań technologicznych, wynikających 

z potrzeb naszych klientów. Jako jedni z pierwszych w Polsce wdrożyliśmy płatności 

Google Pay. Dlatego zdecydowaliśmy, że chcemy być jednym z ośmiu pierwszych 

banków wdrażających Apple Pay w Polsce. Udało nam się sprostać zadaniu i nasi 

klienci mogli korzystać z Apple Pay już w dniu jego polskiej premiery.

JK: Jak długo trwał proces wdrożenia i czy był skomplikowany?

APK: Proces trwał u nas dwa miesiące i 10 dni od momentu podpisania umowy. 

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki znakomitej współpracy z organizacją 

płatniczą Visa oraz naszym procesorem.

JK: Czy Apple jest trudnym partnerem?

APK: Wręcz przeciwnie, nasza współpraca przebiegła bezproblemowo i sprawnie 

udało nam się wdrożyć usługę na czas.

JK: Czy można za pomocą Apple Pay wypłacać gotówkę w bankomatach z obsługą 

bezstykową? Jeżeli tak, to w jakich i na jakich warunkach? Jeżeli nie, to czy jest 

szansa w przyszłości na takie rozwiązanie?
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APK: Obecnie nie ma takiej możliwości. Jednak nie wykluczamy wprowadzenia tego 

rozwiązania w przyszłości.

JK: Czy są jakieś plany dotyczące modernizacji Waszej aplikacji na iOS i lepszego 

dostosowania jej do przyzwyczajeń użytkowników urządzeń Apple?

APK: Obecnie jesteśmy na etapie finalizacji prac nad nowym systemem bankowości 

elektronicznej i mobilnej Nest Banku. W nowej wersji naszej aplikacji znajdą się 

funkcjonalności, które ułatwią korzystanie z bankowości elektronicznej wszystkim 

naszym klientom. Premierę aplikacji planujemy na przełomie trzeciego i czwartego 

kwartału 2018 r.

JK: Apple Pay to nie tylko zakupy, ale i sprzedaż przez Internet oraz w aplikacjach. 

Apple udostępnia usługę dla przedsiębiorców, a nawet dla instytucji charyta-

tywnych. Muszą one jednak mieć umowę z bankiem lub pośrednikiem, który 

udostępnia obsługę internetowych płatności przez Apple Pay. Czy można się 

spodziewać jej wprowadzenia w Waszym banku?

APK: Pytanie nie dotyczy Nest Banku, ponieważ nie jesteśmy agentem rozliczeniowym.

JK: Czy ogólnie jesteście zadowoleni z decyzji o tak szybkim wdrożeniu Apple Pay?

APK: Oczywiście, że tak. Usługa została bardzo pozytywnie odebrana przez klientów. 

Już w dniu wdrożenia aż 1000 posiadaczy Nest Konta zarejestrowało swoją kartę 

w Apple Pay.
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ROZWÓJ BIG DATA 
NAPĘDZANY SMARTFONEM 
KATARZYNA FULARA 

© xb100

http://fotolia.com
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Big data — termin dla jednych 
wciąż bardzo odległy i tajemniczy,
dla innych zaś codzienność i nieodłączny element rozwoju i funkcjonowania współ-

czesnego świata. Analiza big data pomaga wygrywać wybory (eksperci uważają, 

że to właśnie big data w 2012 roku były asem w rękawie sztabu Obamy w wyścigu 

o fotel prezydenta USA, zespół Donalda Trumpa powielił ten schemat, jak widać, 

z sukcesem), napędza gospodarkę, wykorzystywane jest w medycynie, sporcie, 

ubezpieczeniach, e-commerce, przemyśle, marketingu i… Właśnie, można by tak 

wymieniać jeszcze długo — potencjał, jaki niesie wykorzystanie big data, jest ogrom-

ny i praktycznie nie ma obszaru, który się z nim nie zetknie.

Rozwojowi big data sprzyja natomiast coraz większa ilość generowanych przez nas 

danych. Intensywny wzrost dostępności telefonów komórkowych w społeczeń-

stwach na całym świecie — nawet tych najbiedniejszych i oddalonych od ośrodków 

urbanistycznych — w oczywisty sposób prowadzi do zbierania coraz to większych 

pakietów danych dotyczących naszego zachowania. Wykorzystanie małych, prze-

nośnych elektronicznych urządzeń do generowania informacji nie jest oczywiście 

nowe. Przez ponad dwie dekady komputery przenośne i urządzenia PDA były 

wykorzystywane do np. zbierania danych spisowych, przeprowadzania rozmów 

z konsumentami różnych towarów i usług oraz do sondowania potencjalnych 

wyborców. Nigdy jednak dostęp do takich urządzeń nie był tak szeroki jak obec-

nie. Pod koniec 2016 r. wskaźniki penetracji telefonii komórkowej kształtowały się 
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na poziomie 98% na świecie (128% w krajach rozwiniętych i 89% w krajach rozwija-

jących się). Według Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego „dzisiaj jest 

prawie tyle samo abonamentów telefonicznych co ludzi na świecie”.

Co Twój telefon o Tobie wie?
Czy zastanawiałeś się kiedyś, co twój smartfon wie o Tobie? Albo w jaki sposób się 

dowiaduje? Czy nie byłoby wspaniale, gdyby mógł przeanalizować dla Ciebie rzeczy, 

których sam nie jesteś w stanie, jak choćby to, w jaki sposób chodzisz, odżywiasz 

się czy rozmawiasz?

Smartfony już teraz są w stanie to zrobić, a wielu badaczy poświęca się obecnie 

poszukiwaniu sposobów zbierania i interpretowania najbardziej przydatnych infor-

macji. Nowoczesne smartfony są wyposażone w wiele wydajnych czujników, które 

umożliwiają telefonowi generowanie danych o Tobie. Chociaż może to zaniepoko-

ić każdego, dla kogo prywatność i ochrona danych jest ważna, czujniki stanowią 

również okazję, aby pomóc użytkownikom smartfonów na wiele różnych, często 

nieoczywistych, sposobów.

Ile właściwie danych zostawiamy w naszych telefonach? Oto kilka statystyk, które 

pozwolą nam sobie to wyobrazić:

 > Ponad 5 miliardów osób na całym świecie codziennie używa smartfonów do 

wykonywania połączeń, dzwonienia, twittowania oraz wyszukiwania informacji.
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 > 30 miliardów treści udostępnianych jest co miesiąc na Facebooku

 > Dane rosną szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a do roku 2020 w każdej sekun-

dzie powstanie około 1,7 megabajta nowych informacji przypadających na każdego 

człowieka na świecie.

 > Do 2020 r. nasz zakumulowany cyfrowy świat danych wzrośnie z 4,4 zettabajtów 

do około 44 zettabajtów (czyli 44 trylionów gigabajtów).

 > Co sekundę tworzymy nowe dane. Na przykład wykonujemy 40 000 zapytań co 

sekundę (tylko w Google), co daje 3,5 miliarda wyszukiwań dziennie i 1,2 tryliona 

wyszukiwań rocznie.

 > W sierpniu 2016 r. ponad 1 mld ludzi korzystało z Facebooka w ciągu jednego 

dnia

 > W tym roku zostanie wyprodukowanych i sprzedanych ponad 1,5 miliarda smart-

fonów wyposażonych w czujniki zdolne do zbierania wszelkiego rodzaju danych

 > W tej chwili mniej niż 0,5% wszystkich danych jest analizowanych i wykorzy-

stywanych w celach biznesowych, więc wystarczy wyobrazić sobie potencjał 

chociażby przy podwojeniu tego odsetka.
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Jak telefon zbiera Twój dane?
Wiedząc już, jak potężna jest skala generowania danych przez nasze telefony komór-

kowe, warto zastanowić się, w jaki sposób urządzenia mobilne pozyskują te wszystkie 

informacje. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w tym celu są różnego 

rodzaju wbudowane w telefon czujniki.

Nasze smartfony zawierają bowiem więcej sensorów niż większość ludzi mogłaby 

sobie wyobrazić. Telefony z Androidem i iPhone’y posiadają między innymi: czujnik 

dźwięku (mikrofon), czujnik obrazu (aparat fotograficzny), czujnik dotyku (ekran), 

czujnik przyspieszenia (akcelerometr), czujnik światła, czujnik zbliżeniowy i kilka 

czujników dla ustalenia lokalizacji (w tym m.in. żyroskop, magnetometr czy system 

globalnego pozycjonowania GPS).

Większość z nich przeciętny użytkownik telefonu doskonale rozpoznaje i jest świa-

dom ich wykorzystania. W tym artykule przedstawiam więc opis kilku mniej znanych 

sensorów, które z pewnością Twój telefon posiada, a o których jednak mogłeś nawet 

nie mieć pojęcia:

Akcelerometr
Akcelerometry obsługują wykrywanie ruchu i można je znaleźć zarówno w trac-

kerach fitness, jak i w telefonach. Właśnie dzięki temu czujnikowi smartfon może 

śledzić Twoje kroki. Ma on także dodatkowe zastosowanie. Dzięki akcelerometrom 
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możliwe jest określenie, w którym kierunku skierowany jest telefon, co staje się 

coraz bardziej przydatnym narzędziem w aplikacjach opartych na rzeczywistości 

rozszerzonej (AR). Sam czujnik składa się z innych mniejszych czujników, w tym 

z mikroskopijnych struktur krystalicznych, które ulegają naprężeniu ze względu na 

siły przyspieszające. Akcelerometr interpretuje napięcie pochodzące z kryształów, 

dzięki czemu może dowiedzieć się, jak szybko i w którym kierunku telefon się poru-

sza. Od przełączania ekranu aplikacji z „portretu” na „krajobraz” po pokazywanie 

aktualnej prędkości w aplikacji do prowadzenia pojazdu, akcelerometr jest jednym 

z najważniejszych czujników telefonu.

Żyroskop
Żyroskop pomaga akcelerometrowi ustalić, w jaki sposób telefon jest zorientowany. 

Dzięki niemu, gdy gramy w grę wyścigową i sterujemy pojazdem za pomocą przechy-

lania ekranu, telefon wyczuwa, co robimy i w jaki sposób poruszamy urządzeniem 

w przestrzeni. Żyroskopy nie są oczywiście wykorzystywane tylko w telefonach 

— z ich właściwości korzysta chociażby lotnictwo czy branża filmowa. Pierwsze 

szerokie komercyjne zastosowanie żyroskopów MEMS (mikroelektromechanicz-

nych, czyli tych stosowanych w telefonach) miało miejsce wraz z premierą iPhone’a 4 

w 2010 roku. Wówczas niezwykle nowatorskie było posiadanie telefonu, który mógł-

by wykryć orientację z taką dokładnością — w dzisiejszych czasach (kilka lat, a cała 

epoka!) uważamy to za oczywiste.
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Magnetometr
Uzupełnieniem triumwiratu czujników odpowiedzialnych za pracę tam, gdzie tele-

fon znajduje się w fizycznej przestrzeni, jest magnetometr. Czujnik ten mierzy 

pola magnetyczne i może — zmieniając napięcie wyjściowe w telefonie — ustalić, 

która droga wiedzie na północ. Kiedy wchodzisz w tryb kompasu lub opuszczasz 

go w Mapach Apple lub Mapach Google, magnetometr zaczyna się zastanawiać, 

w którą stronę powinna być ustawiona mapa. Obsługuje także samodzielne aplika-

cje kompasowe. Żeby czujnik ten był w pełni przydatny, musi działać on w parze 

z danymi pochodzącymi z akcelerometru telefonu i urządzenia GPS.

GPS
Urządzenia GPS znajdujące się w telefonach uzyskują sygnał od satelity w przestrzeni 

kosmicznej. Aby powiedzieć Ci, w której części planety stoisz (lub się przemiesz-

czasz), nie potrzebują żadnych dodatkowych danych z Twojego telefonu. Dlatego też 

nawet gdy Twój telefon straci sygnał, w dalszym ciągu możesz na rozmytej mapie 

zobaczyć dokładny punkt, w którym aktualnie się znajdujesz. Jak zatem system GPS 

określa naszą pozycję? Dzieje się tak dzięki ciągłemu łączeniu systemu z wieloma 

satelitami, a następnie obliczaniu naszej lokalizacji.
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GPS jednak nie jest jedynym sposobem, w jaki twój telefon może ustalić, gdzie się 

znajdujesz. Obliczanie przez telefon odległości do wież komórkowych może być 

również używane do ustalenia przybliżonej lokalizacji. Współczesne urządzenia 

GPS w smartfonach — aby uzyskać dokładniejsze odczyty lokalizacji — z reguły 

łączą sygnały GPS z innymi danymi, takimi jak siła sygnału komórkowego.

Oczywiście telefony posiadają znacznie więcej czujników niż te wymienione powy-

żej. Wiele telefonów ma wbudowane np. barometry, dzięki którym możliwe jest 

mierzenie ciśnienia powietrza, czy czujniki dokonujące pomiaru natężenia świa-

tła w pomieszczeniu i odpowiednio dostosowujące jasność ekranu. Niezależnie od 

tego, jakie czujniki ma Twój telefon i ile ich jest, wszystkie je łączy jedna podstawo-

wa cecha — generują one ogromne pakiety danych, które później po odpowiedniej 

analizie mogą zostać praktycznie wykorzystane (jeden z przykładów takiego wyko-

rzystania przedstawiam poniżej).

Jak to wszystko wpływa 
na rozwój big data?
Wiele atrybutów korzystania z telefonów komórkowych wpływa na ich przydatność 

w rozwijaniu big data. Przede wszystkim jest to szybkość — generowanie informacji 

za pomocą telefonu komórkowego może znacznie przyspieszyć proces groma-

dzenia danych. Tam, gdzie dostępność sieci umożliwia niemal natychmiastową 

transmisję danych do centrali, skrócenie czasu, jaki upływa między lokalnym groma-

dzeniem a dostarczaniem danych, może zaoszczędzić tygodnie lub nawet miesiące 

w całym procesie zbierania informacji. Ponadto dzięki telefonom komórkowym 
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można ustanowić systemy wczesnego ostrzegania, co pozwala analitykom szybko 

zidentyfikować potencjalne problemy z działaniami związanymi z gromadzeniem 

danych i (potencjalnie) skorygować je niemal w czasie rzeczywistym. Dodatkowym 

atutem jest także możliwość relatywnie prostego łączenia różnych kategorii danych. 

W zależności od funkcji używanego telefonu dane tekstowe przechwycone przez 

telefon komórkowy mogą być łączone z danymi w innych formatach, takich jak obra-

zy fotograficzne, audio i wideo. Dla przykładu — jeżeli przedmiotem naszej analizy 

jest budynek, dzięki danym pozyskanym ze smartfona możemy jednocześnie okre-

ślić informacje takie jak: jego wygląd (dzięki dokumentacji z czujników kamery), 

dane geolokalizacyjne (dzięki GPS) i ewentualnie dodać do tego informacje tekstowe 

w postaci notatki.

Drugim aspektem, dzięki któremu wykorzystanie big data może być intensywnie 

rozwijane, jest oczywiście finansowanie. Generowanie danych za pomocą telefo-

nów komórkowych może odbywać się przy znacznie niższych kosztach niż przy 

stosowaniu dotychczasowych technik. Ogromna popularność tych urządzeń, ilość 

wytwarzanych przez nie danych oraz możliwość szybkiego ich przesyłu sprawia, 

że biznesowe wykorzystanie big data sprzężonych z telefonią komórkową staje się 

tańsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Do czego właściwie mogą być 
wykorzystane dane z Twojego telefonu?
Gdy wiemy już, ile danych generuje telefon oraz w jaki sposób to robi, natural-

nie pojawia się pytanie — co właściwie z  takimi informacjami można zrobić? 

Jednym z przykładów obecnie bardzo popularnego sposobu wykorzystania danych 
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z czujników telefonu są tzw. ubezpieczenia UBI (Usage-Based Insurance), w których 

spersonalizowana oferta oparta jest na faktycznych zachowaniach kierowcy na 

drodze. W Sparkbit stworzyliśmy specjalny system, który m.in. dzięki informacjom 

pozyskanym ze smartfonów jest w stanie oceniać techniki i styl jazdy kierowców. 

Do marca 2018 we wspomnianym systemie zgromadziliśmy 330 milionów kilo-

metrów historycznych tras wykonanych przez użytkowników naszych wdrożeń. 

W każdym miesiącu mamy ponad 30 tysięcy aktywnych użytkowników, a każdy 

z nich rejestruje średnio ponad 70 nowych tras. Trasa pokonywana przez kierowcę 

reprezentowana jest jako sekwencja punktów z GPS zawierających informacje takie 

jak współrzędne geograficzne, szacowana dokładność położenia, prędkość pojaz-

du czy kierunek, w którym pojazd się przemieszcza. W oparciu o te tysiące danych 

pozyskiwanych z telefonów system wykrywa niebezpieczne zachowania kierowcy, 

a następnie wystawia punktową ocenę pokonanej trasy i w konsekwencji samego 

kierowcy.

To tylko jeden 
z wielu przykładów
praktycznego wykorzystania mariażu big data z telefonią komórkową — z pewno-

ścią potencjał tego połączenia jest ogromny i będzie tylko zyskiwał na biznesowej 

popularności.

Katarzyna Fulara — CTO w Sparkbit, 12 lat doświadczenia. Jest tam odpowiedzialna  

za rozwój biznesu oraz codzienną pracę firmy. Posiada tytuł magistra informatyki 

Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła także studia podyplomowe z zarządza-

nia projektami w Szkole Głównej Handlowej.

Wcześniej realizowała projekty dla sektora publicznego i prywatnego, w takich 

krajach jak Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Była również odpowie-

dzialna za zarządzanie zespołem w Państwowym Instytucie Badawczym NASK 

(Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) objętym budżetem 1,5 mln euro.  

https://www.sparkbit.pl
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UCZULONY NA JABŁKA. 
CZY SPRZĘT  
APPLE JEST DROGI?
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Czy sprzęt Apple jest drogi?
Tak! Chciałoby się zakrzyknąć, patrząc na ceny w Apple Store czy innym „markecie 

z mediami”. Same w sobie, czy w porównaniu z innymi markami, urządzenia Apple 

są po prostu drogie. Porównywalne wydajnościowo komputery czy flagowe telefony 

innych firm kosztują dużo mniej, a technicznie dostajemy miej więcej to samo. Czy 

atrakcyjny design i coraz mniej niezawodny ekosystem to coś, za co warto dopłacać?

Na to pytanie już każdy z nas uzależnionych bądź uczulonych na jabłka sobie musi 

odpowiedzieć indywidualnie. Jest jednak pewien aspekt, o którym przy zakupie 

urządzeń wiele osób zapomina. Mam tu na myśli utratę wartości, a tej urządzenia 

z nadgryzionym jabłkiem tracić wyjątkowo tracić nie chcą.

Kiedy w 2005 roku zapłaciłem za swojego białego iBooka 4 tysiące złotych, była to 

kwota, za którą mógłbym kupić 2 laptopy Acera czy innego Asusa, albo z 1,25 dobre-

go Della. Kiedy 3 lata później sprzedawałem białaska, otrzymałem za niego 2 tysiące 

złotych. Pokażcie mi, proszę, komputer innej marki, który równie dobrze trzyma 

wartość. Podobna sytuacja powtórzyła się przy wymianie kolejnych komputerów, 

a także iPhone’ów. Wspomnę tylko, że mojego MacBooka Pro z 2013 roku jestem 

w stanie teraz, po 5 latach, sprzedać za 50% ceny jego zakupu.

Następnym razem, gdy będziecie się zastanawiać, czy sprzęt Apple jest drogi, to wcią-

gnijcie do tego równania zysk z odsprzedaży używanego urządzenia lub możliwość 

korzystania z niego przez o wiele dłużej. W takiej szerszej perspektywie odpowiedź 

na pytanie zadanie w tytule nie jest już taka łatwa.
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PRZEGLĄD AKCESORIÓW 
NA WAKACYJNY WYAZD
REDAKCJA MMM
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SENNHEISER PXC 550 
Jeśli często podróżujesz, cenisz komfort i lubisz muzykę, to mamy dla Ciebie 

doskonałą propozycję z najwyższej półki. Sennheiser PXC 550 Wireless to 

ekskluzywne słuchawki, dzięki którym odmienisz każdą swoją wycieczkę 

w podróż klasą biznes. Słuchawki zapewniają niezrównaną jakość brzmienia 

i niesamowity komfort dzięki ergonomicznej konstrukcji wykonanej z najlep-

szych materiałów, takich jak naturalna skóra czy stal nierdzewna. 

Wyposażone są w nowoczesne ogniwa, pozwalające korzy-

stać z nich nawet przez 30 godzin — możesz przemierzyć 

z nimi świat na jednym ładowaniu. Wisienką na torcie 

jest hybrydowy system aktywnej redukcji szumów 

Sennheiser NoiseGard, zapewniający odsepa-

rowanie od otoczenia i  najwyższy komfort 

słuchania muzyki czy prowadzenia rozmów 

telefonicznych. A jeśli na chwilę będziesz 

musiał oderwać się od ulubionej playlisty, 

by przeprowadzić krótką konwersację 

z innymi osobami, dzięki aktywacji funk-

cji Talk Through nawet nie będziesz 

musiał zdejmować słuchawek.

CENA
1479,00 zł

WWW 
sennheiser.com

http://sennheiser.pl/o/pxc-550-wireless
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TP-Link TL-PB10400 
Ciesz się latem. Rób zdjęcia, nagrywaj filmy i słuchaj muzyki 

bez żadnych obaw o stan Twojego akumulatora. Powerbank 

TL-PB10400 zapewni Ci solidny zapas energii nie tylko na czas 

wakacyjnych wędrówek i błogiego wypoczynku. Akumulator 

o pojemności 10400 mAh zapewni możliwość wielokrotnego 

ładowania Twojego telefonu. Niegroźne są dla niego zmienne 

warunki atmosferyczne i zawsze będzie oferował Ci niezmiernie 

długi czas pracy. Dwa porty USB 5V 2,4A z 15W mocy wyjścio-

wej dają możliwość szybkiego ładowania dwóch urządzeń 

jednocześnie.

Dodatkowo bank ten posiada wbudowaną latarkę LED, która 

z pewnością przyda się w podróży i na biwaku. Nad bezpieczeń-

stwem ładowania Twoich urządzeń czuwają zaawansowane 

systemy, które stale chronią sprzęt między innymi przed zwar-

ciami, przepięciami, a także przed przegrzaniem. Dzięki bankowi 

energii TP -Link TL-PB10400 szybko zapomnisz o wyładowa-

nym akumulatorze.

CENA
od 82,00 zł

WWW 
tp-link.com.pl

https://www.tp-link.com/pl/products/details/cat-5689_TL-PB10400.html


LACIE RUGGED SECURE
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Wakacje to najlepszy czas. Wspaniałe miejsca, cudowne chwile a wszystkie łatwo 

uwiecznić za pomocą naszych aparatów, kamer i telefonów. Trzeba jednak pamię-

tać o tym, że obecnie multimedia bardzo szybko pożerają pamięć i bez pojemnego 

dysku ciężko się obejść w podróży. Dodatkowo trzeba zadbać bezpieczeństwo 

naszych danych. Te problemy najlepiej rozwiązuje dysk Rugged SECURE 2TB 

francuskiej firmy LaCie.

Kultowy design i legendarne bezpieczeństwo danych to nie jedyne cechy charak-

terystyczne tego sprzętu. Jest odporny na wodę, upadki i wstrząsy a nasze dane 

są na nim chronione dzięki sprzętowemu szyfrowaniu AES-256. Dyski LaCie 

Rugged SECURE posiadają złącze USB-C i dają użytkownikom sprzętu Apple 

najwyższą jakość i wydajność, jakiej potrzebują w podróży.

CENA 649,00 zł WWW lacie.com

https://www.lacie.com/gb/en/products/rugged/
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SENNHEISER 
AMBEO SMART HEADSET
Rejestruj i dziel się światem takim, jakim go doświadczasz. AMBEO SMART 

HEADSET to pierwszy na świecie intuicyjny, kompaktowy i mobilny zestaw do 

nagrywania dźwięku 3D. Słuchawki są wyposażone w wysokiej jakości mikrofo-

ny, które wychwytują dźwięki w Twoim otoczeniu w taki sam sposób jak Twoje 

uszy. Dzięki temu z łatwością nagrasz filmy z oszałamiającym dźwiękiem 3D  

za pomocą swojego iPhone’a. Podróż, koncert, a może vlog z wakacji? Podziel się 

niesamowicie realistycznym trójwymiarowym brzmieniem swoich przeżyć ze 

znajomymi — wystarczy założyć dowolne stereofoniczne słuchawki, być poczuć 

się jak w samym centrum akcji z nagrania. Poza tym korzystaj ze słuchawek tak, 

jak lubisz: ciesz się ulubioną muzyką w najlepszej jakości oraz odbieraj połącze-

nia telefoniczne.

CENA 1299,00 zł WWW sennheiser.pl

http://sennheiser.pl/ambeo-smart-headset
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XTORM SOLARBOOSTER 14 AP250
Teraz nawet najbardziej wymagające wyprawy wakacyjne nie będą żadnym 

wyzwaniem dla Twojej elektroniki. Dzięki Xtorm AP250 SOLARBOOSTER 

14 możesz skorzystać z energii słonecznej do ładowania twojego telefonu.  

To doskonale wykonane urządzenie pozwalające ładować dwa urządzenia jedno-

cześnie. Działają w nim najlepsze ogniwa SunPower®. Xtorm SOLARBOOSTER 

daje sobie radę także w pochmurne dni, więc nawet wtedy nie musisz się 

obawiać o brak energii. Ładowarka jest doskonale wykonana i bardzo dobrze 

wygląda, a praktyczny karabińczyk powoduje, że produkt firmy Xtorm szybko 

stanie się częścią ekwipunku każdego podróżnika. Od dziś nawet na odludziu 

nie będziesz musiał się już martwić się ładowaniem swojego telefonu. Słońce 

we współpracy z Xtorm AP250 SOLARBOOSTER 14 załatwi to za Ciebie.

CENA
109,00 €

WWW 
xtorm.eu

https://www.xtorm.eu/en/solarboosters/xtorm-solarbooster-14-watts-panel/


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


36PORADY 36

ZALETY APPLE PAY
JAROMIR KOPP ©

 b
ne

ni
n

http://twitter.com/macwyznawca
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Od czasu gdy powstał polski oddział Apple, czekaliśmy na kilka rzeczy, których lista 

zmieniała się wraz z wprowadzaniem nowych usług w USA. Najpierw marzyliśmy 

o sklepie Apple, choćby on-line. Jest. Następnie zamarzyły nam się sklepy stacjo-

narne Apple, lecz niestety nadal pozostają w strefie marzeń. Potem przyszła Siri 

oraz Apple Pay. Premiera tego ostatniego odbyła się miesiąc temu i zapewniam Was,  

że warto było czekać. Na Siri rozumiejącą polski język poczekamy jeszcze trochę.

Apple Pay  
— co w tym takiego fajnego?
Odpowiedź jest krótka: wygoda i bezpieczeństwo. W czasach, gdy mamy po kilka 

kart płatniczych w różnych bankach, choć nie są one grube, potrafią rozepchać port-

fel, a z kieszonek na nie przeznaczonych trudno je nieraz w pośpiechu przy kasie 

wydobyć.

Płacąc za pomocą iPhone’a lub Apple Watch nie musimy rozpychać portfela kartami 

ani się męczyć z ich wyjmowaniem.

Ostatnio, gdy wybierałem się na większe zakupy rowerem, zmieniłem plecak na 

pojemniejszy. O tym, że zapomniałem przełożyć portfela, zorientowałem się dobre 

6 kilometrów do domu. Chwila konsternacji, podczas której spojrzałem na zegarek, 

aby sprawdzić, czy zdążę wrócić i nagle olśnienie! Przecież jest Apple Pay! Zapłacę 

zegarkiem lub iPhone’em, którego jakoś nie potrafię „zapomnieć”. I w ten sposób 

zaoszczędziłem 12 km, które i tak w zasadzie bym z chęcią przejechał.
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Sam proces płacenia jest bardzo wygodny, opisujemy go bardziej szczegółowo 

w „poradach”. Jeżeli chcemy zapłacić domyślną (główną) kartą za pomocą iPho-

ne’ów „nie-X”, wystarczy, że zbliżymy smartfon do terminala i potwierdzimy palcem. 

W zegarku wystarczy dwa razy szybko wcisnąć przycisk boczny i ewentualnie wybrać 

inną kartę oraz zbliżyć go do terminala. Cyk i gotowe! To jest naprawdę wygodne 

i szybkie. Nic, tylko kupować i płacić!

Bezpieczeństwo to jeszcze  
ważniejsza zaleta Apple Pay
 Wiecie, co może się zdarzyć, gdy zgubicie portfel z kartami? Większość z nas zacho-

wuje standardowe ustawienia i limity, które pozwalają na opłacanie zbliżeniowe 

kwot do 50 zł bez podawania PIN. Jeżeli szybko nie zablokujemy kart, to możemy 

być banalnie łatwo ograbieni z wielokrotności tej kwoty. Niefajnie. Tak samo dostęp 

do karty pozwala na jej „sklonowanie” i w pewnych sytuacjach wykorzystanie do 

zakupów w internecie lub nawet wypłaty gotówki.

Dlaczego Apple Pay jest bezpieczniejsze? Co się stanie, gdy zgubimy lub ktoś zabierze 

nam iPhone? Apple Pay nie można aktywować na urządzeniach, które nie są zabez-

pieczone kodem. Tak samo każdą płatność należy potwierdzić za pomocą Touch 

ID, Face ID lub kodu urządzenia. Czyli znalazca iPhone’a nie będzie miał pożytku 

z dodanych kart. Zegarek bez hasła i włączonej blokady też nie nadaje się do zakupów.  

Po zdjęciu z nadgarstka zablokuje się w ciągu sekundy. Więcej o bezpieczeństwie 

Apple Pay przeczytacie w osobnym artykule, który zdecydowanie Wam polecam.
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Ok, a co z gotówką? 
Na razie polskie banki nie oferują wypłat gotówki za pomocą iPhone’a lub zegarka, 

choć jest to technologicznie możliwe. Jednak i na to znajdziemy sposób, choć nie 

autorstwa Apple. Koniecznie zajrzyjcie do naszych porad.

Warto pamiętać, że Apple Pay to nie tylko płatności w terminalach, ale i przez Internet. 

Tu również czeka nas dużo pozytywnych zmian, ale musimy na nie jeszcze trochę 

poczekać. Ważne, że sukces usługi jest tak ogromny, że nie da się go zignorować 

i operatorzy płatności deklarują chęć, a nawet już konkretne terminy wprowadzenia 

Apple Pay w ich systemach.

Co do sukcesu, to według nieoficjalnych wyliczeń w ciągu 10 dni od premiery dodano 

do Apple Pay ponad 210 000 kart! Tego się nikt nie spodziewał. Niestety Apple nie 

jest skory do podawania szczegółowych danych, ale być może dowiemy się czegoś 

podczas konferencji finansowej pod koniec miesiąca.

Wśród moich znajomych nie wszyscy byli entuzjastami Apple Pay. Jednego z nich 

długo trzeba było namawiać na przyłączenie choć jednej z jego kart do usługi. Jednak 

po dodaniu i krótkim szkoleniu z płacenia (na sucho w domu) już przy pierwszym 

jego wypadzie „na miasto” byłem zaszczycony relacją telefoniczną po każdej płat-

ności. Spodobało się, czego i Wam, jeżeli jeszcze nie używacie Apple Pay, życzę!
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Jak płacić  
w aplikacjach
Apple Pay pozwala na płacenie w terminalach zbliżeniowych oraz na stro-

nach WWW dostosowanych do tej usługi. Jednak nie każdy jednak wie,  

że z dobrodziejstw tej metody płatności można także korzystać wewnątrz 

aplikacji. Apple pozwala na stosowanie tej prostej i bezpiecznej metody 

w programach sklepowych i innych oferujących sprzedaż usług i dóbr 

materialnych.

Jednym z przykładów aplikacji używającej tej metody płatności jest bardzo 

popularny w Polsce Revolut. Doładowania za pomocą Apple Pay są zwol-

nione z prowizji.

https://itunes.apple.com/pl/app/revolut-beyond-banking/id932493382?l=pl&mt=8&at=10lcka
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Jak sprawdzić  
ostatnie transakcje Apple Pay
Apple Pay przechowuje informacje o ostatnich 10 płatnościach dla każdej 

z kart. Możemy dowiedzieć się, kto był odbiorcą płatności, czyli na przykład 

poznać nazwę sklepu. Jeżeli udzieliliśmy dostępu do lokalizacji aplikacji 

Wallet, to dowiemy się również, w jakiej okolicy płatność miała miejsce. 

System przechowuje też datę i czas płatności oraz jej wartość i wyświetli 

jej status.

Płatności dokonane za pomocą iPhone’a sprawdzamy w aplikacji Wallet 

(lub ustawieniach Apple Pay). Należy wybrać kartę. Pod nią zobaczymy 

ostatnią transakcję. Gdy chcemy dowiedzieć się więcej, należy puknąć w (i) 

i wybrać zakładkę Transakcje. Tam też ustawiamy, czy chcemy rejestro-

wać płatności oraz widzieć je w powiadomieniach. Transakcje zegarkowe 

znajdziemy w aplikacji Watch w usta-

wieniach Wallet i Apple Pay po 

wybraniu karty.
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Jak usunąć  
kartę Apple Pay
Jeżeli nie chcemy już korzystać z karty w Apple Pay, to można ją usunąć 

z „portfela”. Trzeba to zrobić w aplikacji Wallet po puknięciu w (i) lub 

w ustawieniach Wallet i Apple Pay (w preferencjach iPhone lub aplikacji 

Watch dla zegarka). Należy wybrać kartę, wejść w zakładkę Informacje i na 

dole puknąć w Usuń kartę oraz to potwierdzić. Usunięcie karty z Apple 

Pay nie ma wpływu na funkcjonowanie jej plastikowej wersji. Kartę będzie 

można ponownie dodać do tego samego lub innego urządzenia. Usunięcie 

karty w jednym urządzeniu nie ma wpływu na inne. Trzeba dokonać tego 

zabiegu na każdym.

Uwaga: zastrzeżenie lub czasowe zablokowanie karty w banku blokuje 

również jej wersję w Apple Pay.

Nie ma potrzeby usuwania i ponownego dodawania po otrzymaniu odno-

wionej karty plastikowej, gdy poprzednia straci ważność.
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Co zrobić w przypadku  
utraty urządzenia z Apple Pay
Jeżeli stracimy kontakt z naszym iPhone’em lub innym urządzeniem 

z dodanymi kartami Apple Pay, robimy to samo co normalnie. Nasze karty 

w iPhonie są tak samo bezpieczne, a nawet bardziej bezpieczne od naszych 

danych w nim zapisanych. Należy jak najszybciej zalogować się w Znajdź 

mój iPhone, włączyć tryb utracony lub zależnie od sytuacji wymazać dane. 

Jeżeli nasz kod urządzenia nie był trywialny (zalecamy alfanumeryczny), 

to nie należy wpadać w panikę. Jednak warto też od razu zastrzec czaso-

wo karty w banku. Możliwość czasowej blokady kart jest oferowana już 

praktycznie przez wszystkich polskich operatorów.

Ważne: zawsze należy ustawiać nietrywialny i najlepiej alfa-
numeryczny kod blokady urządzenia. Jeżeli nie używamy 

uwierzytelniania biometrycznego, to i tak ustawmy 

wymaganie kodu „natychmiast”.

https://mojmac.pl/2018/03/21/jak-dobrze-ustawic-haslo-w-iphone-i-ipadzie/
https://mojmac.pl/2018/03/21/jak-dobrze-ustawic-haslo-w-iphone-i-ipadzie/
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Jak płacić  
w serwisach internetowych
Jeżeli dany sklep stosuje Apple Pay, to na witrynie znajdziemy odpowied-

nie logo lub napis. Warto pamiętać o wprowadzeniu w ustawieniach Wallet 

i Apple Pay aktualnego adresu dostawy. Można to zrobić również podczas 

płatności. Dane można korygować.

Na iPhonie, iPadzie i MacBooku Pro z Touch ID po wybraniu płatności 

z Apple Pay sprawdzamy poprawność danych adresowych i wybieramy 

kartę, jeżeli chcemy zapłacić inną niż domyślna. Zakup potwierdzamy 

odciskiem palca lub dwukrotnie wciskamy przycisk boczny i używamy 

Face ID.

Na komputerach bez Touch ID można 

skorzystać przy płatności ze znaj-

dujących się w zasięgu Bluetooth 

urządzeń przypisanych do tego 

samego konta Apple ID i  mają-

cych włączoną funkcję płatności 

na komputerze. Po wybraniu karty 

z danego urządzenia potwierdza-

my już na nim płatność w swoisty 

dla niego sposób.
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Dodawanie  
kart do Apple Pay
Karty trzeba dodawać na każdym z urządzeń osobno. Nie synchronizują się 

pomiędzy nimi. Można dodać 8 kart, chyba że jesteśmy szczęśliwymi posiada-

czami iPhone’ów 8 (Plus), X lub Apple Watch s3. W tych modelach można dodać 

aż 12 kart.

Na iPhonie wchodzimy w ustawienia i wybieramy „Wallet i Apple Pay” lub urucha-

miamy aplikację Wallet. W ustawieniach pukamy w „Dodaj kartę kredytową/

debetową”, a w Wallet pukamy w niebieskiego plusa. Możemy zostać zapytani, czy 

chcemy użyć karty podpiętej do konta Apple ID. Dane karty można wprowadzić 

za pomocą skanowania. Warto dobrze dobrać oświetlenie, aby po sfotografowa-

niu karty nie poprawiać zbyt wielu informacji. Po zeskanowaniu sprawdzamy 

i ewentualnie poprawiamy dane oraz dodajemy kod bezpieczeństwa CVV i termin 

ważności, jeżeli nie został zeskanowany. Dalej jesteśmy kierowani do systemu 

banku i musimy zastosować się do ich wytycznych oraz zaakceptować regulamin. 

Po autoryzacji i zatwierdzeniu przez bank karta zostanie dodana do portfela, czyli 

Wallet. W przypadku mBanku przed autoryzacją dostajemy SMS z linkiem do 

regulaminu. Musimy się zalogować na konto i zaakceptować regulamin, dopiero 

po tym potwierdzeniu dostaniemy kod autoryzujący dodanie karty. Ta dodatkowa 
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procedura jest przeprowadzana tylko w przypadku dodawania pierwszej karty 

dla konta.

Niektóre banki oferują dodanie kart do Apple Pay wprost z ich aplikacji bankowej.

Podobnie konfigurujemy karty na iPadzie, ale tam będziemy ich mogli używać 

tylko do płatności internetowych.

Jak pisałem, w zegarku musimy dodać karty ponownie. Procedura jest identycz-

na, a rozpoczyna się w aplikacji Watch, gdzie wchodzimy w „Wallet i Apple Pay”, 

a następnie „Dodaj kartę kredytową/debetową”.

W MacBookach Pro z Touch ID karty dodajemy w Preferencjach systemowych 

podobnie jak wyżej. Karta również może zostać zeskanowana za pomocą kamery 

FaceTime w MacBooku.

Aby używać Apple Pay w Macach bez Touch ID, musimy w ustawieniach iPhone’a 

lub Apple Watch w „Wallet i Apple Pay” włączyć tę opcję.
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Jak płacić w terminalach 
za pomocą iPhone’a  
i Apple Watcha
Apple Pay powinno zadziałać wszędzie, gdzie obsługiwane są płatności zbli-

żeniowe. Płacąc za pomocą iPhone’a z Touch ID i głównej karty, wystarczy 

przyłożyć palec do czytnika i zbliżyć iPhone’a górną stroną do terminala 

oraz odczekać, aż pojawi się na ekranie „ptaszek” potwierdzający zakoń-

czenie operacji. Jeżeli chcemy użyć innej karty, to zbliżamy iPhone’a do 

terminala, ale nie przykładamy palca do czytnika. Czekamy, aż poja-

wi się na ekranie nasza główna karta, pukamy w nią i wybieramy 

inną i dopiero wtedy przykładamy palec. Kartę można też wybrać 

przed zbliżeniem telefonu do terminala. Należy w tym celu 

dwa razy wcisnąć przycisk home, żeby wywołać ekran 

płatności i wybrać pożądaną kartę.

iPhone X z  Face ID obsługuje się trochę inaczej. 

Wciskamy dwa razy przycisk boczny. Gdy pojawi się 

karta, to spoglądamy na iPhone’a, aby dokonać auto-

ryzacji i dopiero wtedy zbliżamy go do terminala. 

Przed zbliżeniem możemy również zmienić kartę 

na inną.

W Apple Watch dwa razy wciskamy przycisk bocz-

ny (nie koronkę). Gdy pojawi się karta, możemy 

ją zmienić na inną lub od razu zbliżyć zegarek 

do terminala (ekranem w jego stronę). Czekamy,  

aż poczujemy „tapnięcie” i gotowe. Płatności za 

pomocą Apple Pay mogą tak samo jak inne zbliżenio-

we wymagać potwierdzenia kodem PIN w terminalu, 

jednak zdarza się to sporadycznie tylko w bardzo starych 

terminalach. W takiej sytuacji podajemy 0000 (cztery zera) 

lub w bardzo rzadkich przypadkach PIN oryginalnej karty.
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Jak dodać 
płatność Apple Pay na macOS
Tylko na MacBooku Pro z Touch Bar jesteśmy w stanie korzystać z płat-

ności Apple Pay. Powodem jest wyposażenie tego komputera w procesor 

T1 z bezpieczną enklawą pozwalający na analizowanie odcisku palca 

jako klucza bezpieczeństwa. Żaden obraz palca nie jest przechowywany 

w pamięci komputera, a jedynie analizowany jest wzór matematyczny.  

Do MacBooka Pro Touch Bar możemy dodać kartę płatniczą do wirtualne-

go portfela i dzięki temu korzystać z płatności na stronach internetowych 

obsługujących Apple Pay. Kartę płatniczą dodamy w Preferencjach syste-

mowych i wybierając funkcję Wallet i Apple Pay. Kolejnym krokiem jest 

zeskanowanie karty przez wbudowaną kamerę (lub podanie danych kart 

ręcznie). Po dokonaniu autoryzacji bankowej będziemy w stanie obsługi-

wać internetowe płatności.
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Jak płacić Apple Pay na Mac
Apple Pay pozwala wykonywać płatności na stronach internetowych, jeśli 

tylko skonfigurowaliśmy nasz portfel, dodając kartę. Sama płatność jest 

wyjątkowo prosta i szybka. Jeśli strona obsługuje Apple Pay, w koszy-

ku z produktami zauważymy plakietkę symbolizującą usługę finansową 

Apple. Nie potrzebujemy logować się do sklepu, aby dokonać zakupu. 

Jedyną czynnością, jaką musimy wykonać, jest kliknięcie w ikonę Apple 

Pay. Natychmiast na ekranie pojawi się ekran z informacjami o kwocie do 

zapłaty, danymi karty kredytowej, z której korzystamy, oraz adres dostawy 

który podaliśmy podczas konfiguracji karty. Jeśli mamy kilka kart podłą-

czonych do Apple Pay, będziemy mogli wybrać, którą kartę obciążymy. 

Będziemy mogli również wybrać adres dostawy i jeśli sklep oferuje opcje 

wysyłki kurierskiej, to tutaj także jest możliwość wyboru firmy spedycyj-

nej. Potwierdzeniem wykonania płatności jest dotknięcie skanera Touch 

ID w laptopie.
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Jak wypłacać gotówkę  
za pomocą iPhone’a
Niestety, nie wszystko da się zrobić za pomocą Apple Pay. Na razie w Polsce 

żaden bank nie udostępnił możliwości wypłat za pomocą tej usługi, nawet 

w bankomatach z czytnikami NFC. Być może w przyszłości to się zmieni, 

bo w innych krajach banki nie robią przeszkód, jednak sprawa rozbija się 

jak zwykle o pieniądze, czyli o prowizję dla Apple.

Jest w miarę uniwersalny sposób na wyjście z domu bez kart i portfela. 

Wymaga on użycia iPhone’a. Należy też sprawdzić, czy aplikacja naszego 

banku ma funkcję Blik.

Odnajdujemy bankomat obsługujący Blik (prawie wszystkie). I tu mogą 

wystąpić różne scenariusze. Najczęściej od razu można wybrać wypłatę 

za pomocą Blik. Po wyborze możemy zostać poproszeni o wprowadze-

nie kodu. Musimy wtedy uruchomić aplikację banku. Wybrać w niej Blik. 

Powinien pojawić się cyfrowy kod. Wpisujemy go w bankomacie. Dalej 

program banku poprosi o zatwierdzenie kodu za pomocą pin aplikacji lub 

hasła do konta. Po tym możemy już dokończyć wypłaty w niemal trady-

cyjny sposób, choć bez przypomnienia o zabraniu karty. Uwaga: czasem 

kolejność czynności może być inna. Niektóre bankomaty pytają się o kod 

po wybraniu kwoty wypłaty.
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Systemów opłat  
w komunikacji miejskiej jest wiele
i bardzo się różnią. Są miasta, gdzie można na przystankach i w pojazdach 

kupić normalny bilet w automatach, płacąc zbliżeniowo kartą. Apple Pay 

zadziała. Są systemy, gdzie należy doładowywać specjalne „urban karty”. 

To również nie powinno sprawić problemów.

Są też rozwiązania bardziej nowoczesne i to z nimi bywa najwięcej proble-

mów. Jednym z przykładów jest stosowany od marca m.in. we Wrocławiu 

system, w którym płaci się i kontroluje opłatę zbliżeniowo. Nie mamy 

biletu w formie materialnej. Na szczęście mamy już dobre wiadomości  

od operatora wrocławskiej Urbancard: 

„Chciałabym poinformować, że Apple Pay zostało włączone w gamę akcep-

towanych form płatności i jest możliwe wnoszenie opłat za bilety za pomocą 

urządzeń obsługujących tę usługę. 

Paulina Łyniewska”.
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Inne pożytki  
z aplikacji Wallet
Prawdopodobnie większość z Was, zanim uruchomiono Apple Pay, apli-

kację Wallet miało na najdalszym ekranie lub w teczce „bezużyteczne”. 

Jednak Wallet jest przydatny nie tylko podczas dodawania kart do Apple 

Pay i przeglądania ostatnich transakcji. Osoby często podróżujące mogły 

docenić możliwość dodawania do niego kart pokładowych, rezerwa-

cji hotelowych czy nawet biletów wstępu m.in. do kina. Wiele aplikacji 

udostępnianych przez linie lotnicze, sieci hoteli czy inne instytucje współ-

pracuje z Wallet.

Jednak Wallet potrafi jeszcze więcej! Są programy, dzięki którym można 

do „portfela” dodać np. kartę sieci Biedronka czy inne z kodami kresko-

wymi lub QR. Niestety, nie zadziałają one na zegarku, ale zawsze to już 

kilka kolejnych plastików w portfelu mniej. Jedną z takich aplikacji jest  

Pass2u Wallet.

https://itunes.apple.com/pl/app/pass2u-wallet-cards-coupons/id1142473931?l=pl&mt=8&at=10lcka
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Ciekawostki o Apple Pay,  
czyli „czy wiesz, że…”

 > Aby płacić za pomocą Apple Watch, nie musisz mieć przy sobie iPhone’a! Dotyczy 

to wszystkich modeli zegarków Apple.

 > Internet nie jest potrzebny. Podczas płatności iPhone nie kontaktuje się z bankiem, 

Apple ani operatorem kart. Cała komunikacja ogranicza się do wymiany danych 

z terminalem. Dzięki temu z Apple Pay da się korzystać również za granicą bez 

dodatkowych kosztów transferu danych.

 > Płacisz za zakupy powyżej 50 zł? Nie musisz podawać PIN! Tak, to normalne. 

Uwierzytelnianie za pomocą funkcji iPhone’a i zegarka jest znacznie bezpiecz-

niejsze niż podawanie PIN w sklepach naszpikowanych kamerami.

 > W Japonii jest inaczej. Większość japońskich terminali zbliżeniowych jest pasyw-

na. Oznacza to, że muszą być „wzbudzone” przez urządzenie klienta. Wyłącza 

to z płatności w Japonii iPhone'y 6 i 6s. Zadziałają tylko 7 i nowsze.
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 > Jeżeli zmienisz iPhone lub zegarek na nowy, musisz dodać wszystkie karty 

jeszcze raz. Token wygenerowany podczas dodawana karty do urządzenia nie 

jest nigdzie zapisywany poza „Bezpieczną enklawą” w procesorze urządzenia. 

Dlatego nie skopiuje się na nowy sprzęt.

 > Duplikat lub odnowiona karta (po utracie terminu ważności przez poprzednią) 

nie wymaga ponownego dodania do Wallet.

 > Pamiętaj, aby najczęściej używaną kartę ustawić jako domyślną. Przyśpiesza  

to bardzo płatności za jej pomocą. Domyślną kartę wybierzesz w Ustawienia 

(lub aplikacji Watch), Wallet i Apple Pay, Domyślna karta.

 > Blokada płatności zbliżeniowych dla karty nie blokuje płatności Apple Pay 

za pomocą jej iPhone’owej wersji. Dla bezpieczeństwa po dodaniu karty  

do iPhone’a lub Apple Watch można zablokować bezstykowe transakcje dla karty 

oryginalnej.

 > Tę samą kartę możesz dodać aż do 9 różnych urządzeń Apple. Pamiętaj, że kartę 

trzeba dodać osobno wszędzie tam, gdzie chcemy jej używać. Do iPhone’a, Apple 

Watch, iPada, MacBooka Pro „Touch”.

 > Informacja o zakończeniu transakcji podana przez iPhone nie oznacza jej zaak-

ceptowania przez terminal. Zawsze, tak jak w przypadku płatności kartą, zaczekaj 

na potwierdzenie z terminala.

 > Do iPhone’a i zegarka możesz dodać 8 kart. Chlubny wyjątek stanowią iPhone’y 

8, 8 Plus i X oraz Apple Watch s3. Ich „bezpieczna enklawa” pomieści aż 12 kart.

 > Mieszkasz w UK, ale masz karty z polskich banków? To nie problem. Możesz je 

dodać bez zmiany regionu. Tak samo możesz dodawać swoje karty wystawione 

przez banki w innych krajach.

 > Na razie nie da się wypłacać w Polsce gotówki za pomocą Apple Pay. W „Poradach” 

znajdziesz sposób, jak obejść ten problem.

 > Do Apple Pay można będzie podpiąć popularne karty restauracyjne i posiłkowe 

wydawane przez Edenred. Niestety, oficjalny przesłany nam komunikat podaje, 

że dopiero w 2019 roku.

 > Limity transakcji ustawione dla karty obowiązują również dla jej elektronicz-

nej wersji w Apple Pay. Nie dotyczy to ograniczeń dla płatności zbliżeniowych 

i wymagających podania PIN.

 > Nie możesz doczekać się Apple Pay Cash? Jeżeli prowadzisz działalność gospo-

darczą, to jest pewien sposób na przyjmowanie płatności, również Apple Pay: 

terminal SumUp, którego recenzję przeczytasz w tym wydaniu magazynu.

 > Uważaj, gdy robisz zdjęcie ekranu iPhone’a podczas płacenia Apple Pay. Niechcący 

możesz zaakceptować płatność, dotykając czytnika Touch ID podczas „pstryka-

nia” ekranu.
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„Ładne cacko, a czy można zapłacić kartą?” Na takich „dowcipnisiów” natykałem się 

czasem podczas lokalnych imprez, gdzie okoliczni rękodzielnicy, w tym ja, sprze-

dawali swoje wyroby. No to teraz, proszę Państwa, żarty się skończyły, bo owszem, 

można: „Życzy Pan sobie zbliżeniowo? A może Apple lub Google Pay?”.

Jeżeli prowadzimy działalność związaną ze sprzedażą detaliczną lub świadczeniem 

usług dla ludności, posiadanie terminala płatniczego jest w Polsce niemal nieodzow-

ne. Polacy pokochali płacenie „plastikiem”, zwłaszcza bezstykowe, a użytkownicy 

iPhone’ów i Apple Watch są zakochani w Apple Pay.

Niestety posiadanie terminala, choć prowizje od płatności są już na bardzo rozsądnym 

poziomie, wciąż wiąże się z dodatkowymi kosztami lub zobowiązaniami. Standardem 

są umowy na czas określony lub dzienne czy miesięczne wymogi dotyczące obro-

tów. Nie każdemu przedsiębiorcy to się opłaci.

Na szczęście  
są rozwiązania takie jak SumUp
Nie wiesz, jak często przytrafią Ci się płatności bezgotówkowe? Nie chcesz ryzyko-

wać stałych miesięcznych opłat lub płacić za drogi terminal? No to mam sprawdzone 

na sobie rozwiązanie, które mogę polecić. Jest nim serwis i terminal SumUp.

Po pierwsze nie ma żadnych zobowiązań. Wystarczy zarejestrować darmowe konto 

i zakupić terminal (jednorazowo 299 zł netto). Nie ma opłat miesięcznych, wymogów 

co do ilości i kwot transakcji. Można używać terminala codziennie lub raz na kilka 
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lat. Od transakcji pobierana jest stała i rozsądna prowizja 1,49% niezależnie od jej 

wartości. Nie ma opłat dodatkowych. Terminal jest objęty 12-miesięczną gwarancją. 

Można też dokonać zwrotu urządzenia w ciągu 30 dni od daty zakupu. Przetworzone 

płatności są przekazywane na wskazane konto w ciągu kilku (3-5) dni lub cyklicznie. 

To naprawdę komfortowe warunki nawet dla bardzo drobnych przedsiębiorców.

Jest jeszcze jeden warunek. Należy mieć iPhone’a, iPada, ewentualnie inny smart-

fon z Bluetooth 4.0 i dostępem do internetu za pomocą Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Kto może przyjmować płatności?
Dowolna firma, która nie znajduje się na liście branż niewspieranych przez SumUp.

Jakie karty są obsługiwane?
Wszystkie karty kredytowe i debetowe, na których widnieje logo Mastercard, Maestro, 

American Express, Visa lub V PAY. Do tego oczywiście płatności Apple Pay i Google 

Pay. Karty mogą być chipowe lub bezstykowe (zbliżeniowe).

Jak się za to zabrać?
Zakładamy konto w serwisie SumUp. Nie powinno to zająć więcej niż kilkanaście 

minut. Zamawiamy terminal. Pobieramy aplikację SumUp. Logujemy się na konto 

i gdy przyjdzie terminal (2-3 dni od zamówienia), już jesteśmy gotowi do przyjmo-

wania płatności.

http://fbuy.me/js4zL
https://itunes.apple.com/pl/app/sumup-app-card-payment-app/id514879214?l=pl&mt=8&at=10lcka
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Terminal SumUp Air jest wyposażony w akumulator. Pozwala on na zrealizowanie 

kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset płatności, czyli w zasadzie na cały dzień pracy. 

Jednak gdy nasza działalność ma głównie charakter stacjonarny, można zaopatrzyć 

się w stację dokującą. Zapewnia ona stale zasilanie i ustawia terminal w wygodnej 

dla klienta pozycji. Zasilanie pozwala na utrzymywanie terminala stale włączonego, 

co ciut przyśpiesza przyjęcie zapłaty.

Jak to działa?
W aplikacji wpisujemy kwotę, pukamy w „Przyjmij płatność”, wybieramy terminal,  

po połączeniu (maks. kilka sekund), terminal podaje już dalsze dyspozycje. Wyświetla 

kwotę i tekst zachęcający do zbliżenia karty lub iPhone’a czy zegarka w przypadku 

Apple Pay. Płatności Google również są akceptowane. Oczywiście można też użyć 

karty „stykowo”, wkładając ją w czytnik znajdujący się w terminalu.

W przypadku płatności wymagających potwierdzenia PIN podaje się tradycyjnie 

na klawiaturze terminala. Cały proces płatności zazwyczaj przebiega kilka sekund, 

zupełnie tak jak za pomocą urządzenia „tradycyjnego”.

Po płatności można potwierdzenie wysłać klientowi SMS-em lub mailem. Możemy 

też zaopatrzyć się w dostosowaną do SumUp drukarkę, ale niestety jej koszt jest już 

zauważalny (999 zł netto). W zasadzie jedyną wadą aplikacji jest brak możliwości 

wydrukowania potwierdzenia na drukarkach AirPrint. W obecnej wersji można to 

zrobić, wysyłając potwierdzenie do samego siebie. Raport poza standardowymi 

informacjami może zawierać również zaznaczone miejsce na mapie, gdzie doko-

nano zapłaty.
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Lista transakcji dostępna jest w aplikacji. Do każdej z nich można wygenerować 

potwierdzenie lub zwrócić kwotę płacącemu, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Program poza trybem „standardowym” ma również tryb zaawansowany. Można 

w nim zdefiniować listę produktów wraz ze stawkami VAT. Aplikacja pozwala również 

na rejestrowanie wpłat gotówkowych. Oczywiście bez prowizji.

Panel WWW po zalogowaniu na nasze konto za pomocą przeglądarki jest bardzo 

przejrzysty i logiczny. Na pierwszej stronie widzimy podsumowanie i statystyki. 

Na kolejnej listę transakcji z możliwością przejrzenia i wydrukowania potwierdzeń 

lub dokonania zwrotu. W ustawieniach możemy zdecydować m.in. o częstotliwości 

wypłat (dzienne, tygodniowe lub miesięczne).

SumUp to bardzo przystępny mobilny lub stacjonarny system przyjmowania płat-

ności dla każdego przedsiębiorcy, który ma obawy przed „standardowymi” ofertami 

i związanymi z nimi zobowiązaniami i dodatkowymi opłatami. Zasady są jasne, 

proste i logiczne. W zestawie z terminalem dostajemy dodatkowo kabel ładujący 

USB, nalepkę i stand informujący o rodzajach przyjmowanych płatności i krótką 

instrukcję. Ze stacją dokującą otrzymamy dłuższy kabel USB oraz zasilacz sieciowy 

identyczny w formie z tymi znanymi z obecnych iPhone’ów.

Informacja dla programistów: SumUp dostarcza gotowe API oraz przykładowy kod 

aplikacji dla iOS (ObjC i Swift). Pozwala to na zintegrowanie systemu i terminala 

SumUp z własnym programem.

WITRYNA

CE
CH

YSumUp

299,00 zł netto

www.sumup.pl

 + Brak zobowiązań
 + Niska cena terminala
 + Prowizja tylko od zaakceptowanych 

płatności
 + Wygodna obsługa i pełna mobilność

 − Brak prostej możliwości 
drukowania na dowol-
nych drukarkach.

NAZWA

CENA

OCENA

Razem z SumUp 
przygotowaliśmy 
kupon rabato-
wy, który obniży 
cenę terminala  
do 199 zł netto 
(zamiast 299 zł 
netto). 

Przy zakupie 
należy podać 
kod: MOJMAC

UWAGA ZNIŻKA!

https://sumup.pl/refer-a-friend/?utm_campaign=RF_PL_pl_D_reward-amount%3D20_referral-offer%3D54&utm_medium=referafriend&prc=REF54PL2018&utm_content=personal_url&referrer=ME2CEMYC&fbuy_ref_code=js4zL&utm_source=Friendbuy
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O tym, że Apple Pay jest wygodne, wielu z nas się przekonało, a inni, mam nadzie-

ję, przekonają się niebawem. Jednak nie tylko wygoda jest ważna, ważniejsze bywa 

bezpieczeństwo, a przy tym prywatność. I tu Apple również stanęło na wysokości 

zadania. Płatności Apple Pay są znacznie bezpieczniejsze niż dokonywane za pomo-

cą kart, zwłaszcza zbliżeniowych.

Dlaczego to takie bezpieczne?
Może zwróciliście uwagę podczas dodawania kart, że do każdego urządzenia karty 

należy dodawać osobno. Przecież o wiele wygodniejsza byłaby synchronizacja kart 

pomiędzy nimi, tak jak np. haseł w iCloud. Jednak Apple nie zapisuje nigdzie nume-

rów kart. Jedynie specyficzny i wygenerowany przez bank Device Account Number 

(DAN) jest rejestrowany w części procesora zwanej Secure Element.

Podczas dodawania  
karty do Apple Pay 
jej numer i dane są szyfrowane specjalnym kluczem, który pozwala na odszyfro-

wanie danych tylko na serwerze Apple. Dane nie są nigdzie rejestrowane, a jedynie 

po zidentyfikowaniu banku (operatora) przekodowywane za pomocą kolejnego 

klucza, który pozwala na odczytanie danych karty i urządzenia, do którego jest ona 
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dodawana jedynie przez bank lub operatora kart. Apple może przesłać jednorazo-

wo jeszcze informacje o sposobie używania urządzenia (czas w ruchu i np. średnia 

ilość połączeń w tygodniu). Ma to zapobiegać ewentualnym oszustwom i pomóc 

w identyfikacji urządzenia. Nigdzie nie są przekazywane ani zapisywane „zdjęcia” 

kart tworzone w czasie ich dodawania.

Operator kart (bank) na podstawie otrzymanych danych od Apple tworzy Device 

Account Number (DAN). Jest on znów szyfrowany, ale w sposób umożliwiający 

jego odczytanie jedynie na urządzeniu klienta. Apple nie dysponuje odpowied-

nim kluczem. Dodatkowo do DAN dołączany jest tak samo zabezpieczony klucz  

i algorytm służący do generowania jednorazowych kodów potwierdzających trans-

akcję. Coś jak numer PIN lub raczej jednorazowe hasło podawane przy transakcjach.

Jak już wspomniałem, numer DAN jest zapisywany jedynie w Secure Element 

w urządzeniu. Apple rejestruje wyłącznie ostatnie 4 cyfry numeru karty i DAN, aby 

wyświetlać je na obrazkach kart i przy transakcjach.

Informacje o ostatnich dziesięciu transakcjach są rejestrowane w aplikacji Wallet 

i mogą (ale nie muszą, zależy to od ustawień) być przechowywane w iCloud. Te infor-

macje nie zawierają oczywiście numeru, a jedynie identyfikator karty, pozwalający 

na powiązanie jej z DAN i na zarządzanie kartą, np. jej usunięcie lub ustawienie jako 

„domyślnej”.

Ważne: karty można dodawać wyłącznie do urządzeń zabezpieczonych kodem i ewen-

tualnie Face lub Touch ID.
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Podczas płacenia cała  
komunikacja odbywa się pomiędzy
urządzeniem a terminalem za pomocą działającej na centymetrowe odległości NFC. 

Każdą transakcję musimy potwierdzić kodem lub biometrycznie, a zegarek nie 

może być zdejmowany z ręki od ostatniego odblokowania kodem i odpowiednio 

aktywowany. Nie musimy mieć dostępu do internetu, bo jedyna droga komunikacji 

prowadzi przez terminal.

Płatności internetowe i wewnątrz aplikacji są szyfrowane kluczem wygenerowanym 

przez operatora lub sprzedawcę. Tych danych również Apple nie może odszyfrować. 

Przypomnę, że wszystkie klucze stosowane przez Apple Pay i iCloud są niesyme-

tryczne, czyli innym kodem się szyfruje, a innym odszyfrowuje. Znajomość kodu 

szyfrującego nie pozwala na odszyfrowanie wiadomości.

Jak już wspomniałem, podczas każdej transakcji poza stałym numerem DAN jest 

tworzony dynamiczny, zmienny kod transakcji, w sposób ustalony przez bank. 

Tylko bank (operator kart) może go odkodować i potwierdzić nim autentyczność 

transakcji.

Warto przypomnieć, że ani Apple, ani sprzedawca nie pozna numeru naszej karty.
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Dlaczego nie musimy  
podawać PIN podczas płatności?
Po pierwsze warto pamiętać, że podawanie PIN w sklepach naszpikowanych kame-

rami to nic dobrego. Nasz iPhone lub zegarek sam wygeneruje dobrze zabezpieczony 

i unikatowy klucz potwierdzający transakcję. Płatność musimy zatwierdzić za pomo-

cą Touch ID lub Face ID. Jest to znacznie bezpieczniejsze niż wklepywanie PIN. 

Oczywiście możemy też podać kod urządzenia (kod blokady), ale nie jest to dobre 

z wyżej wymienionych powodów (kamery).

Co w przypadku  
zgubienia lub kradzieży?
Jeżeli zginie nam karta zbliżeniowa, to zanim ją zablokujemy, możemy już stracić 

trochę pieniędzy. Po prostu wystarczy ją zbliżyć do terminala i już np. 49 zł mniej. 

Z iPhone’em lub zegarkiem jest inaczej. Nie zapłacimy bez podania kodu, przyłoże-

nia palca czy spojrzenia w Face ID. Zegarek zablokuje się w sekundę po zdjęciu go 

z ręki. Po prostu urządzenia będą bezużyteczne w rękach nieuprawnionej osoby. 

Chyba że naszym kodem do iPhone’a jest 123456 lub inna trywialna kombinacja cyfr.

Więcej informacji, jak używać Apple Pay, co zrobić w szczególnych lub niebezpiecz-

nych sytuacjach, znajdziecie w poradach. Warto się z nimi zapoznać, nawet jeżeli 

wydaje Wam się, że o Apple Pay wiecie już wszystko.

Niech nam debet lekkim będzie!
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INTERNETOWE ZAKUPY  
Z APPLE PAY
JAROMIR KOPP ©
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http://twitter.com/macwyznawca
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Najważniejsze już zostało osiągnięte, Apple Pay wszedł do Polski i nie będzie prze-

sady, jeżeli napiszę, że wszedł z hukiem i fajerwerkami, którym towarzyszyło 

zaskoczenie w bankach i radość użytkowników. Po prostu sukces płatności Apple 

przerósł wszelkie oczekiwania. Jednak nie wszystko zostało już zrobione. Brakuje 

nam możliwości płacenia za pomocą Apple Pay w polskich sklepach internetowych.

Kto nie zakosztował prostoty i szybkości finalizowania zakupów internetowych za 

pomocą Apple Pay, niech koniecznie przeczyta nasz przewodnik. Nie dość, że jest 

to wygodne i bezpieczne, to zazwyczaj unikamy procedury mozolnego zakładania 

konta u sprzedawcy. Jest o co walczyć.

Technologia
Apple jak zazwyczaj ma swoje podejście i wymagania. Nie ułatwia to wdrożenia Apple 

Pay samodzielnie, dlatego tak ważne jest wsparcie ze strony pośredników. Firma 

przyjmująca płatności musi mieć założone płatne konto deweloperskie u Apple, 

bo bez tego nie daje się wygenerować odpowiednich tokenów. Podczas rozmów 

z operatorami płatności tylko jeden zwrócił na to uwagę. Nie wiem, jak operatorzy 

poradzą sobie z przejęciem tego obowiązku na siebie. Wyjaśni się to, mam nadzieję, 

już po wakacjach.

Po małym wstępie technologicznym mam dla Was garść dobrych, choć na razie 

niezbyt konkretnych informacji od operatorów. Sukcesu Apple Pay nie da się pomi-

nąć i większość serwisów oferujących pośrednictwo w przyjmowaniu płatności już 

zdaje sobie z tego sprawę.
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Allegro wprowadzi Apple Pay. Taką informację zamieścił serwis Cashless.pl po 

rozmowie z rzecznikiem Allegro, panem Pawłem Klimiukiem. Ma się to odbyć 

w nieodległej przyszłości, ale nie podano konkretów ani firmy, która Apple Pay dla 

Allegro wdroży. Od lat głównym operatorem płatności jest PayU, jednak niedawno 

pojawiły się w Allegro również Przelewy24.

Apple Pay w PayU
Nie otrzymaliśmy do tej pory informacji bezpośrednio od operatora, ale są pewne 

poszlaki, że to PayU wprowadzi, mam nadzieję, nie tylko dla Allegro, płatności inter-

netowe Apple Pay. Na profilu Github PayU już od 31 stycznia jest rozwijana biblioteka 

Apple Pay Token Decoder.

PayLane
Serwis obecnie już technicznie wspiera Apple Pay. Jednak przynajmniej na razie 

wymaga on od przyjmującego płatności posiadania konta deweloperskiego. Jeżeli 

mamy konto dev., powinniśmy bez problemu już wdrożyć płatności za pomocą 

systemu PayLane. Niestety, chęcią dodania Apple Pay na razie muszą wykazać się 

sami sprzedawcy (przyjmujący wpłaty). Jednak są pewnie szanse, że w przyszłości 

uda się ten wymóg pominąć.

https://github.com/PayU/apple-pay


69TEMAT MIESIĄCA

GoPay
Serwis działa m.in. na terenie Słowacji, Czech, Węgier i Polski.

„Myślimy o wprowadzeniu Apple Pay i Google Pay w przyszłości, data wprowadze-

nia jednak nie została jeszcze ustalona.

Mgr. Zuzana Vaštíková • Oddělení zákaznické péče GoPay”

Blue Media
Informacja nadesłana przez tego operatora płatności jest optymistyczna, ale na 

konkrety przyjdzie nam poczekać do września.

„Blue Media zamierza wprowadzić płatności internetowe zgodne z Apple Pay po 

wakacjach. Wdrażając nowe rozwiązania, Blue Media musi zawsze uwzględniać 

różne modele formalne i specyfikę branż — ecommerce, retail, masowi wystawcy 

faktur, sektor publiczny. Jednak przewidujemy, że warunki korzystania z Apple Pay 

na 99% będą tożsame z warunkami płatności kartą.

Zuzanna Szybisty”

Tpay
Niestety, konkretów nie udało się uzyskać. Pozostaje nam mieć nadzieję.

„Dzień dobry, oczywiście jako firma technologiczna dążąca do jak największego 

uproszczenia płatności, dostrzegamy ogromny potencjał, jaki niesie za sobą Apple 

Pay. Sami chętnie z niego korzystamy i zależy nam na tym, aby także klienci skle-

pów korzystających z naszych usług mogli niebawem płacić za pośrednictwem 



70TEMAT MIESIĄCA

Apple Pay. Z pewnością będziemy więc robić wszystko, by jak najszybciej wdrożyć 

tę metodę. Na chwilę obecną nie jesteśmy jednak w stanie wskazać konkretnej daty, 

kiedy to nastąpi.

Marta Kwiatkowska”

HotPay.pl
Kolejny serwis, który choć nie ma jeszcze informacji o terminie, zadeklarował wpro-

wadzenie Apple Pay.

„Tak, jest to (Apple Pay — przyp. red.) w planach. Dokładny termin nie jest możliwy 

do sprecyzowania na chwilę obecną. Warunki świadczenia usługi zostaną przed-

stawione w dniu ogłoszenia tego kanału płatności w ramach naszego systemu.

Rozpoczęliśmy już pracę nad uruchomieniem Google Pay. Nie jest on jeszcze dostęp-

ny, ale na pewno pojawi się w naszym systemie. Prawdopodobne Google Pay pojawi 

się przed Apple Pay. Zależy nam jednak na dodaniu obu tych systemów.

Kamil Karcz HotPay.pl”

CashBill
Serwis wykonał już pierwszy ruch, pozostaje nam trzymać kciuki za szczęśliwy 

finał.

„W ostatnim czasie kontaktowaliśmy się z Apple Pay, nie mamy jeszcze odpowie-

dzi, więc trudno coś konkretnego przekazać... liczymy, że uda nawiązać się szybko 

współpracę.

Bartosz Witas Dział Handlowy”.
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WYMOGI BANKÓW 
WOBEC APPLE PAY
Apple Pay jest dziś obecny w ośmiu bankach w Polsce. Jakie wymogi muszą spełniać 

klienci tych instytucji, aby móc korzystać z mobilnych płatności Apple? To podsta-

wowe pytanie, na jakie szukaliśmy odpowiedzi. Druga sprawa, która nie dawała nam 

spokoju, to wypłacanie pieniędzy w bankomatach. Ostatnią kwestią jest możliwość 

płatności przy użyciu Apple Pay w sieci.

PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI © abimagestudio

http://twitter.com/pemmax
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Jakie wymogi stawia bank przed osobami chcącymi  
korzystać z Apple Pay?

Usługa Apple Pay w Banku BGŻ BNP Paribas jest dostępna na kartach debetowych, 

kredytowych i obciążeniowych Mastercard, zarówno dla klientów indywidualnych, 

jak i biznesowych. Jedyny warunek, by z niej skorzystać, to aktywna karta. Weryfi-

kacja w trakcie dodawania karty jest możliwa za pośrednictwem wiadomości SMS, 

wysyłanej na numer telefonu zarejestrowany w Banku oraz Infolinii.

Czy użytkownicy mogą wypłacać pieniądze z bankomatów?
Obecnie ta usługa jest jeszcze niedostępna. Nie oznacza to jednak, że bank podlega 

ograniczeniom technicznym leżącym po naszej stronie. Dziś trudno powiedzieć,  

co przyniesie przyszłość. 

Czy będzie możliwość płatności w sieci?
Tak, wystarczy dokonać zakupów na stronach internetowych otwartych w przeglą-

darce Safari na urządzeniach Apple (iPhone, iPad lub Mac). W przypadku iPhone’a 

oraz iPada akceptacja płatności następuje poprzez autentykację z wykorzystaniem 

biometrii, tj. odcisku palca dla iPhone’ów 6/6+ i nowszych modeli, a także iPadów, 

oraz weryfikację rysów twarzy w przypadku modelu iPhone X.

Starszy Menedżer Produktu w Banku BGŻ BNP Paribas

LIDIA STAŃCZYK
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Jakie wymogi stawia bank przed osobami chcącymi  
korzystać z Apple Pay?

Dla skorzystania z Apple Pay w Raiffeisen Polbanku wystarczy posiadać aktywną 

kartę Mastercard (również firmową, ale oprócz naklejki zbliżeniowej), której posia-

dacz nie wyłączył funkcjonalności zbliżeniowej. Wkrótce dodamy też możliwość 

tokenizacji kart VISA.

Czy użytkownicy mogą wypłacać pieniądze z bankomatów?
O ile nam wiadomo, ApplePay nie daje możliwości wypłat w bankomatach. Jeżeli taka 

funkcjonalność się pojawi, to w Raiffeisen Polbanku będzie oczywiście działać. Bank 

udostępnia bezstykowe wypłaty gotówki z bankomatów. 

Czy będzie możliwość płatności w sieci?
To już zależy od sklepów internetowych oraz od Apple— jak szybko zaczną udostęp-

niać tę formę płatności. Systemowo bank jest gotowy do obsługi takich płatności.

Departament Bankowości Detalicznej w Raiffeisen Polbank

MACIEJ BARCZUK
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Jakie wymogi stawia bank przed osobami chcącymi  
korzystać z Apple Pay?

Wymogi nie są skomplikowane. Wystarczy mieć najnowszą aplikację mobilną mBan-

ku w wersji 3.13. Apple Pay w mBanku obsługuje wszystkie karty płatnicze — debe-

towe i kredytowe, obu organizacji: Visa oraz MasterCard. Rodzaj konta bankowego 

nie ma tu żadnego znaczenia.

Czy użytkownicy mogą wypłacać pieniądze z bankomatów?
Nie, w tej chwili nie ma takiej możliwości. Dynamicznie jednak pracujemy nad ciągłym 

rozwojem naszych usług i zapewniamy naszych klientów, że będziemy jednymi 

z pierwszych, którzy wprowadzą taką możliwość w Polsce, jeśli tylko Apple zechce 

ją wdrożyć. 

Czy będzie możliwość płatności w sieci?
W zasadzie te płatności już są możliwe — to zależy od aplikacji sprzedawcy, czy 

wspiera ona płatność Apple Pay. Jednym z takich przykładów jest chociażby Uber.

Z okazji startu usługi w mBanku przygotowaliśmy promocję dla wszystkich korzy-

stających z Apple Pay. Wystarczy zapisać się do promocji, dodać kartę do ApplePay 

i dwa razy zapłacić swoim telefonem, aby otrzymać 20 zł premii na swój rachunek 

w mBanku.

Kierujący wydziałem rozwoju bankowości mobilnej mBank

LESZEK PIEKUT
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Jakie wymogi stawia bank przed osobami chcącymi  
korzystać z Apple Pay?

Klient Alior Banku musi posiadać konto, do którego wydawana jest karta zbli-

żeniowa — podstawowe konto oszczędnościowe oraz do wszystkich kont oso-

bistych Alior Banku można zamówić kartę zbliżeniową , którą można dodać do  

Apple Pay. Do weryfikacji konta wymagany jest numer telefonu zaufanego podawany 

w banku, na który wysyłamy kod aktywacyjny. Aktywacji można dokonać również  

na Call Center w przypadku braku telefonu zaufanego. 

Czy użytkownicy mogą wypłacać pieniądze z bankomatów?
Zarówno Apple jak i organizacje płatnicze Mastercard i VISA nie wspierają wypłat 

gotówki w bankomatach za pomocą Apple Pay. Jest możliwość wypłaty środków 

podczas zakupów w sklepach, które wspierają Płać kartą i wypłacaj.

Czy będzie możliwość płatności w sieci?
Płatności w sieci zależą od szybkości dołączania sklepów internetowych do wytycz-

nych jakie nakłada Apple na usługę Apple Pay. Obecnie wszyscy posiadacze Konta 

Jakże Osobistego w Alior Banku mogą wybrać korzyść — zwrot za płatności telefonem 

i co miesiąc otrzymywać zwrot 1% za zbliżeniowe płatności mobilne — maksymalny 

zwrot w miesiącu 20 zł (więcej o korzyściach na stronie).

Ekspert ds. Marketingu Alior Bank

ŁUKASZ MAJCHRZYK

https://www.apple.com/apple-pay/where-to-use/
https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/konta-osobiste/konto-jakze-osobiste.html#korzysci-do-wyboru
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Jakie wymogi stawia bank przed osobami chcącymi  
korzystać z Apple Pay?
Z usługi Apple Pay może korzystać każdy klient Banku Pekao S.A.: klient indywidu-

alny, klient biznesowy oraz klient segmentu małych i średnich firm, który posiada 

urządzenie Apple wspierające Apple Pay (w tym m.in. iPhone — modele od 6 do 8, 

iPhone SE, iPhone X, iPad, Apple Watch, MacBook).

Od strony bankowości klient musi posiadać kartę Mastercard: debetową lub kredy-

tową. Co istotne, karta musi mieć aktywną funkcję zbliżeniową. Klient może być 

również użytkownikiem bankowości mobilnej PeoPay, która umożliwia wygenero-

wanie wirtualnej karty płatniczej w aplikacji Wallet.

Czy użytkownicy mogą wypłacać pieniądze z bankomatów?
Apple Pay nie oferuje wypłat z bankomatu. Zachęcamy do pobrania aplikacji PeoPay, 

która umożliwia między innymi wypłaty z bankomatów. 

Czy będzie możliwość płatności w sieci?
Płatności na stronach internetowych otwartych w przeglądarce Safari: wystarczy 

wybrać sposób płatności, plakietkę symbolizującą Apple Pay i potwierdzić transak-

cję na iPhonie lub Apple Watch.

Menedżer ds. PR w Bank Pekao

TOMASZ BOGUSŁAWSKI
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Jakie wymogi stawia bank przed osobami chcącymi  
korzystać z Apple Pay?

Usługa dostępna jest dla wszystkich rachunków ROR oferowanych przez Bank 

oraz karty płatniczych Mastercard o określonych numerach początkowych: 516831, 

557537, 536366, 520084, 516832, 522829, 557536. Dostępne są dwa typy weryfikacji: 

potwierdzenie kodem SMS lub kontakt z infolinią Banku.

Czy użytkownicy mogą wypłacać pieniądze z bankomatów?
Teraz nie dysponujemy taką możliwością. Niewykluczone jednak, że w najbliższym 

czasie sytuacja ta ulegnie zmianie. 

Czy będzie możliwość płatności w sieci?
W zasadzie te płatności już są możliwe — to zależy od aplikacji sprzedawcy, czy 

wspiera ona płatność Apple Pay. Jednym z takich przykładów jest chociażby Uber.

Z okazji startu usługi w mBanku przygotowaliśmy promocję dla wszystkich korzy-

stających z Apple Pay. Wystarczy zapisać się do promocji, dodać kartę do ApplePay 

i dwa razy zapłacić swoim telefonem, aby otrzymać 20 zł premii na swój rachunek 

w mBanku.

Rzecznik prasowy Getin Bank

ARTUR NEWECKI
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5 APLIKACJI  
DLA APPLE PENCIL
ARTUR JOPEK
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Apple Pencil  
dostępny dla wszystkich
Marcowa premiera nowego iPada 9,7 cala, pozwalającego na obsługę Apple Pencil, 

była powodem mojego rychłego zakupu obu tych urządzeń. Chociaż mój iPad Air, 

mimo swego wieku, jeszcze dawał sobie radę, to atrakcyjna cena i ciekawość spowo-

dowała, że nie zastanawiałem się zbyt długo. Myślę, że nie byłem jedyną osobą, dla 

której obniżenie tzw. „progu wejścia” do możliwości korzystania z Apple Pencil 

było realną zachętą do zakupu. Tim Cook znów nam coś sprzedał i choć miałem 

pewne zastrzeżenia co do specyfikacji iPada, to tym razem wcale się nie zawiodłem.  

Po upewnieniu się, że oba urządzenia doskonale ze sobą współpracują, ruszy-

łem na poszukiwanie aplikacji. App Store jest pełen aplikacji współpracujących 

z rysikiem od Apple, a ja zupełnie nie wiedziałem czego oczekiwać od tego sprzętu 

i do czego może być mi przydatny. Teraz po kilku miesiącach przygody z nowym 

iPadem i Apple Pencil chciałbym Wam przedstawić pięć, co prawda płatnych,  

ale bardzo dobrych aplikacji, których stale używam i uważam za naprawdę dosko-

nałe we współpracy z Apple Pencil.
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MyScript Nebo
Zawsze uważałem, że Pencil będzie idealny do tworzenia notatek bezpośrednio na 

ekranie. Dlatego w pierwszej kolejności szukałem tego typu aplikacji. Wizualizowałem 

sobie wykorzystanie Pencila właśnie do takiej roli. Po żmudnych poszukiwaniach 

znalazłem dwie bardzo fajne aplikacje. Pierwsza z nich to MyScript Nebo. Ta aplikacja 

jest stworzona do Apple Pencil. Dzięki niej nasz iPad staje się idealnym notatnikiem. 

Możemy zapisywać ręcznie nasze notatki, a system w razie potrzeby przekształci 

je na tekst. Program obsługuje język polski i niestraszne mu nasze ogonki. Trzeba 

pisać w miarę starannie, ale sprawia się wyśmienicie. Nie wierzyłem w to, że moje 

zapiski zostaną tak szybko i bezbłędnie przekształcone w klasyczny komputerowy 

tekst. Początkowo trudno było mi się przyzwyczaić do pisania rysikiem po ekra-

nie i miałem lęki, że porysuję ekran przy szybkim pisaniu. Obie te obawy z czasem 

opuściły moją głowę i teraz mogę Was zapewnić, że pisanie rysikiem po ekranie 

jest super. Warto nadmienić, że program dysponuje doskonałymi gestami ułatwia-

jącymi nam pisanie. Dzięki temu nawet jeśli się pomylimy, będziemy mogli łatwo 

skorygować nasz tekst. Nasze dokumenty możemy przechowywać i synchronizo-

wać w iCloud, Dropboxie czy Google Dysku, a także eksportować jako tekst, PDF, 

HTML lub formaty Worda. Program naprawdę jest bardzo przydatny i daje sporo 

radości w użytkowaniu.

Cena: 27,99 zł

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/myscript-nebo/id1119601770?mt=8
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Notability
Kolejnym fantastycznym narzędziem do tworzenia notatek jest program Notability. 

Jest on zdecydowanie bardziej rozbudowany w stosunku do omawianego wcześniej 

MyScript Nebo. Również obsługuje rozpoznawanie pisma odręcznego i przetwa-

rzanie go na tekst, ale już na wstępie muszę zaznaczyć, że brakuje w nim jeszcze 

obsługi języka polskiego. Poza tym mankamentem program robi naprawdę fajną 

robotę. Możemy w nim tworzyć bardzo rozbudowane, wielostronicowe i spersonali-

zowane notatki. Począwszy od wyboru tła dla naszej treści, po możliwość dodawania 

różnorodnych elementów graficznych, elementów do tworzenia wykresów i notatek 

głosowych. Program pozwala nam nawet pobierać zrzuty ekranu stron interneto-

wych, na których później możemy tworzyć adnotacje. Bez problemu zaimportujemy 

pliki w popularnych formatach z chmury. Program radzi sobie także z formatem 

PDF, ale dla niego przygotowałem specjalną aplikację. W naszej notatce możemy 

osadzić nawet śmieszne GIF-y z Giphy. Ale od przybytku głowa nie boli. Program 

działa sprawnie i szybko, przy czym korzystanie z Apple Pencil jest tu niezmiernie 

wygodne. Aplikacja godna polecenia.

Cena: 47,99 zł

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/notability/id360593530?mt=8
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PDF Expert by Readdle
Pliki PDF to standard na rynku możemy się wielokrotnie spotkać z tego typu forma-

tem w naszej pracy. Oprócz otwierania i edycji możemy podczas ich przeglądania 

dodawać adnotacje, zakreślać i poprawiać treści wyświetlone w tym formacie. 

Wiele aplikacji umożliwia tego typu operacje, ale PDF Expert stał się błyskawicznie 

moim faworytem. Współpracuje z iCloud Drive i większością popularnych na rynku 

chmur. Można nawet podpiąć swojego FTP-a. Dzięki temu zyskujemy szybki dostęp 

do plików i nie musimy ich eksportować do programu. Wygodny interfejs pozwala 

szybko i wygodnie nawigować w gąszczu plików. Możemy otworzyć wiele dokumen-

tów jednocześnie i wygodnie przełączać się między nimi dzięki bardzo wygodnym 

zakładkom. Nad naszym plikiem możemy pracować również w widoku wielostroni-

cowym, który zapewnia kontrolę nad obszerniejszą zawartością. Współpraca z Apple 

Pencil jest bardzo dobra, adnotacje z pomocą rysika są dla mnie bardziej naturalne 

niż zaznaczanie palcem. Możemy szybko coś dopisać czy narysować i jest to zdecy-

dowanie bardziej wygodne. Poza tym program indeksuje wszystkie nasze dopiski, 

więc możemy je łatwo znaleźć i nimi zarządzać. Oczywiście nasze notatki możemy 

zapisać i łatwo udostępnić. Przyspieszenie pracy jest zdecydowanie odczuwalne. 

Jedynym mankamentem programu PDF Expert jest to, że producent za dostęp  

do możliwości edycji plików każe sobie zapłacić kolejne 47,99 zł poprzez wewnętrz-

ny upgrade programu.

Cena: 47,99 zł

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/pdf-expert-by-readdle/id743974925?mt=8
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Procreate
Najwyższa pora, aby w naszym zestawieniu pojawił się wreszcie program graficzny. 

Przecież Pencil wręcz stworzony jest do tworzenia pięknych rzeczy. Tu konkuren-

cja jest ogromna. Jest bardzo dużo tego typu programów, które wspierają Apple 

Pencil, ale szczególnie wyróżniającym się jest program Procreate. Nie bez powo-

du stale zajmuje pierwsze miejsca sprzedaży w App Store. To aplikacja stworzona 

dla Apple Pencil. Działa szybko i bezbłędnie. Interfejs programu jest przemyślany 

i bardzo wygodny. Po kilku chwilach z aplikacją czujemy się jak w domu i wszystko 

jest „pod ręką”. Mnóstwo narzędzi i możliwości szczegółowej konfiguracji otwiera 

nowe przestrzenie działania, a prostota i intuicyjność interfejsu pozwalają tworzyć. 

Procreate umożliwia pracę na warstwach i eksport do Photoshopowego formatu 

.psd. Ale jest to program nie tylko dla profesjonalnych grafików. Każdy, kto czuje 

w sobie potrzebę twórczego wyrażenia się, opanuje program w kilka chwil i będzie 

mógł tworzyć swoje pierwsze ilustracje. Z pewnością pomogą mu w tym samo-

uczki wideo dostępne w programie. Gorąco polecam, gdyż jestem pod ogromnym 

wrażeniem tego, co potrafi Procreate i jak przyjemnie się w nim pracuje, zwłasz-

cza że cena wcale nie jest wygórowana. Aplikacja mogłaby kosztować więcej i nikt  

by tego nie krytykował. To naprawdę dobrze wydane pieniądze. 

Cena: 47,99 zł

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/procreate/id425073498?mt=8
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Graphic for iPad
Ostatnim programem, który chciałbym Wam polecić, jest program o swojskiej 

nazwie Graphic for iPad. To również program graficzny, ale w przeciwieństwie do 

Procreate, będącego programem do obróbki grafiki rastrowej, ten jest programem 

do grafiki wektorowej. W skrócie: wykonane za pośrednictwem Graphic for iPad 

prace możemy swobodnie skalować bez obaw o utratę jakości. Idealnie nadaje się 

do tworzenia rysunków technicznych, logotypów czy wymagających ilustracji. 

Chociaż interfejs przypomina typowe narzędzia desktopowe, to pracuje się w nim 

zaskakująco dobrze. Wszystko działa szybko i przyjemnie. Korzystając z Apple 

Pencil, można tworzyć nawet profesjonalne projekty bez potrzeby zasiadania przed 

komputerem. Śmiem twierdzić, że pracuje się na nim wygodniej niż tabletem czy 

nie daj Boże myszką. Jest prosty w obsłudze i nie trzeba mieć doktoratu z grafiki 

komputerowej, by zacząć na nim pracować. Również obsługuje warstwy i eksport 

do popularnych formatów graficznych oraz udostępnianie. Na dodatek nie straszy 

wysoką ceną i nie nadszarpnie zbytnio naszego budżetu.  

Cena: 42,99 zł

Program w App Store

https://itunes.apple.com/us/app/graphic-for-ipad/id363317633?mt=8
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Grand strategy  
we współczesności
Realpolitiks to tytuł polskiego studia Jujubee. Jest to strategia, w której musimy 

poprowadzić ku chwale i zwycięstwu wybraną przez nas nację, dbając o rozwój, 

wojsko, gospodarkę i dyplomację. Sztandarowym przedstawicielem takich gier jest 

moja ukochana Europa Universalis IV.

Rozgrywka
Założenia gry są typowe dla gier z gatunku grand strategy. Na początku wybieramy 

punkt startowy w czasoprzestrzeni. Do wyboru są trzy daty — 2020 (odwzorowują-

cy dzisiejszy świat), 2050 (po hipotetycznej trzeciej wojnie światowej) i 2222 (mapa 

z bardzo rozdrobnionymi państewkami; takie Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu 

Niemieckiego, tyle że w skali globalnej). Dwa pierwsze scenariusze kończą się 

w roku 2100, trzeci natomiast w roku 2300. W każdym wypadku głównym celem, 

jaki stawia nam gra, jest zdobycie jak największej ilości punktów zwycięstwa.

Twórcy chyba chcieli, by tytuł miał sznyt „geopolityczny”, ale nie do końca im to 

wyszło. Grałem kilkoma krajami i ich położenie nie ma dla gry większego znaczenia. 
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W każdym przypadku chodzi o to, by nabijać skarbiec państwa, zwiększać popu-

lację i PKB, utrzymywać niezadowolenie w ryzach, dbać  o nasz blok (sojusz) 

i prowadzić różnego rodzaju projekty. Gra taką Irlandią, która jest na początku 

pojedynczą prowincją, nie różni się zasadniczo od gry USA, poza tym, że Stany są 

większe, mają więcej i bardziej się liczą. Mało jest też wydarzeń charakterystycznych  

dla danych krajów.

Problemem w mojej opinii jest także to, że niekiedy gra bardzo się dłuży — często 

przez dwie czy trzy minuty nie dzieje się nic, co przykuwałoby uwagę gracza.

Ogólnie tytuł rozgrywką mnie nie zachwycił. Być może dlatego, że w kwestii wielkich 

strategii przyzwyczajony jestem do Europy Universalis IV, która cechuje się zdecy-

dowanie większą głębią i poziomem skomplikowania. Nie jest może dramatycznie 

źle, ale całość sprawia wrażenie, jakby zabrakło jej dopracowania i kilku(nastu) 

miesięcy więcej w studiu deweloperskim.

Ocena rozgrywki: 2+/5
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Grafika
Jest. To jest gra strategiczna, nie musi mieć zatem przepięknej, powodującej opad 

szczęki oprawy wizualnej. Na plus należy zaliczyć to, że interfejs i mapa sprawnie 

komunikują to, co mają do przekazania graczowi. Dostosowanie do dotyku (gra była 

pierwotnie wydana na PC) też wypadło dosyć dobrze. Nie idealnie, ale nie jest też tak, 

że interfejs przeszkadza w grze. Jeśli miałbym się przyczepić do czegoś konkret-

nego, to uważam, że np. maksymalne oddalenie mapy jest zbyt małe, by zapewnić 

wygodny podgląd sytuacji na świecie. Ale ogólnie oprawa graficzna to element gry, 

gdzie potrzebnych jest najmniej poprawek.

Ocena grafiki: 4/5

Dźwięk
Podobnie jak grafika — jest. Sprowadza się jedynie do paru melodyjek w tle, które ani 

nie zwiększają wydatnie imersji, ani nie zapadają w pamięć. One plus kilka dźwię-

ków „alertów” składają się na całość oprawy muzycznej. Dźwięki można wyciszyć, 

a zamiast nich lepiej puścić ulubioną muzykę lub podcast.

Ocena dźwięku: 2/5
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Podsumowanie
Grę testowałem na iPadzie 10.5. Wersję na iPhone’a pominąłem, bo granie w tak 

złożoną grę na tak małym ekranie jest moim skromnym zdaniem pozbawione sensu. 

Na plus zaliczam, że gra się nie przycina i nie wysypuje, ma polską wersję języko-

wą (wybaczam obecność kilku literówek, bo widać, że to tylko literówki, a nie Google 

Translate…) oraz opcję zapisu w iCloud.

Mimo niskiej oceny końcowej mogę ją polecić dwóm grupom graczy. Pierwsza 

z nich to nowicjusze, dla nich gra może być dobrym punktem wejścia do świata 

grand strategy. Druga natomiast to gracze doświadczeni, którzy chcieliby się chwilę 

zrelaksować w czasie krótkiej podróży czy np. na plaży.

Podsumowując, Realpolitiks to gra, niestety, mierna. Pozostaje mieć nadzieję,  

że twórcy wydadzą za parę lat następną odsłonę, pozbawioną przynajmniej części 

felerów. Ja czekam, bo widzę pewien potencjał.

Ocena końcowa: 2,5/5

WITRYNA

CE
CH

YRealpolitiks

27,99 zł

Gra w App Store

 + Polska wersja językowa
 + Adekwatne wykonanie techniczne
 + Duża stabilność działania
 + Dobre przystosowanie pod dotyk
 + Nuki!

 − Nieco zbyt niski poziom 
skomplikowania

 − Mierna oprawa 
dźwiękowa

 − Czasami robi się nudno

NAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/realpolitiks-mobile/id1238141350?mt=8
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SEEING AI 
— SZTUCZNA INTELIGENCJA 
NA USŁUGACH NIEWIDOMYCH
PIOTR WITEK

https://twitter.com/@piotrtwitek
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Na łamach MMM już kilkukrotnie opisywałem aplikacje, w różnym zakresie wspiera-

jące osoby z dysfunkcją wzroku. W głównej mierze bazowały one na wykorzystaniu 

obrazu pozyskanego z kamery iUrządzenia, a po jego analizie udzielały informacji, 

co znajduje się na zdjęciu, jaki to ma kolor, czy co tam zostało napisane. Na pierw-

szy, nomen omen, rzut oka aplikacja Seeing AI działa dokładnie tak samo, ale jak to 

zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach.

A czemu od razu diabeł? Niestety, w taki właśnie sposób część osób postrzega dziś 

sztuczną inteligencję, a to właśnie oznaczają te dwie literki w nazwie aplikacji  

— AI (ang. Artificial Intelligence). Co prawda analogię tę niektórzy mogliby próbo-

wać rozciągnąć jeszcze na samego twórcę aplikacji, firmę Microsoft... Abstrahując 

jednakże od Waszych osobistych odczuć i przekonań, w tym miejscu chciałbym 

jedynie przybliżyć Wam stworzony przez firmę z Redmond doskonały produkt, 

który według mnie zasługuje na szczególną uwagę i z pewnością zainteresuje on 

wielu użytkowników, posiadających określone, specyficzne potrzeby.

Seeing AI wyposażono w szereg funkcji, występujących również w innych aplika-

cjach tego typu. Tym jednak, co stanowi o jego wartości, jest zasadnicza różnica 

w tempie pracy samego programu i jakość dostarczanych przez niego informacji 

zwrotnych. Wśród podstawowych funkcji aplikacji możemy wymienić:

1. Szybki odczyt krótkich tekstów (ang. Short Text).

2. Rozpoznawanie tekstu na wykonanych zdjęciach — OCR (ang. Document).

3. Rozpoznawanie kodów (ang. Product).

4. Opisywanie osób i ich emocji na wykonanych zdjęciach (ang. Person).
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5. Rozpoznawanie walut (ang. Currency Preview).

6. Rozpoznawanie oraz opisywanie obiektów na wykonanych zdjęciach (ang. Scene 

Preview).

7. Rozpoznawanie kolorów (ang. Color Preview).

8. Rozpoznawanie odręcznego pisma na wykonanych zdjęciach (ang. Handwriting 

Preview).

9. Wykrywanie źródeł światła (ang. Light).

Short Text to jedna z najciekawszych opcji Seeing AI. Po jej włączeniu wystarczy 

skierować oko kamery na jakikolwiek tekst, aby został on rozpoznany i automa-

tycznie odczytany syntetycznym głosem przez program odczytu ekranu VoiceOver. 

Funkcja działa błyskawicznie i rozpoznaje tekst z dowolnego źródła, kartki papieru, 

ekranu komputera, tablicy informacyjnej itp., itd. Natychmiastowa informacja zwrot-

na umożliwia komfortowe i zupełnie odruchowe korygowanie ustawienia kamery.  

Po raz pierwszy użytkownik nie musi czekać na analizę procesu, która w przypadku 

Seeing AI odbywa się w locie. Co ciekawe, pomimo braku słowników OCR dla języka 

polskiego, z tekstami w naszej nadwiślańskiej mowie aplikacja w tym trybie radzi 

sobie zdumiewająco dobrze.

Funkcja Document, czyli rozpoznawanie tekstu z wykonanych zdjęć działa podobnie 

do tych znanych z innych aplikacji. Seeing AI jedynie podpowiada użytkownikowi, 

czy w kadrze znajdują się krawędzie fotografowanego dokumentu, a gdy warunki 

będą optymalne, program poprosi użytkownika jedynie o nieruchome trzymanie 

iUrządzenia, w tym czasie samemu wykonując najlepsze zdjęcie. Niestety, jakość 
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rozpoznanych tekstów pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Wynika to oczywiście 

stąd, że Seeing AI wciąż nie posiada słowników OCR dla języka polskiego.

Za to funkcja Product działa fantastycznie. I nie mam tu na myśli samego rozpozna-

wania kodów, bo tu podobnie jak w przypadku słowników OCR program nie posiada 

zbyt wiele informacji z polskich baz danych. Na uwagę zasługuje jednak nowatorski 

sposób odnajdywania samych kodów. Seeing AI, wykorzystując sygnały dźwiękowe, 

naprowadza niewidomego użytkownika na kod znajdujący się na opakowaniu. Robi 

to do momentu, gdy kod znajdzie się w centrum kadru i aplikacja będzie mogła go 

bezbłędnie zeskanować. Odgłosy przypominają nieco namierzanie rakietą rucho-

mego celu, ale efekty są znacznie bardziej konstruktywne. W ten sposób Seeing 

AI rozwiązał podstawowy problem, jaki z rozpoznawaniem kodów miały osoby 

z dysfunkcją wzroku, tj. dostarcza informację, gdzie znajduje się sam kod.

Z kolei funkcja Person stanowi bardzo ciekawe rozszerzenie informacji, jakie dotych-

czas dostarczały sieci neuronowe takich potęg informatycznych jak Facebook czy 

Amazon. Sztuczna inteligencja Seeing AI jest w stanie określić płeć oraz przypusz-

czalny wiek osoby znajdującej się na wykonanej fotografii. Opisać, w co jest ona 

ubrana, wliczając w to nakrycia głowy oraz w jakim nastroju była w momencie wyko-

nywania danego zdjęcia. Przyznam się Wam, że gdy zrobiłem sobie selfie, a Seeing 

AI w jego opisie podał mi mój dokładny wiek, to z wrażenia szczęka mi opadła.
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Funkcja Currency Preview działa bardzo dobrze, lecz teraz jeszcze nie wspiera ona 

rozpoznawania polskich złotych. Co więcej, to użytkownik powinien w aplikacji 

wskazać, jaką walutę chce rozpoznawać, a to już jest dość słabe rozwiązanie. Na tym 

polu lepiej wypadają aplikacje innych producentów.

Scene Preview to funkcja polegająca na rozpoznawaniu i opisywaniu obiektów znaj-

dujących się na wykonanych fotografiach. Przypomina aplikację TapTapSee. Działa 

bardzo szybko, podając maksymalnie dużo szczegółowych informacji na temat 

rozpoznanego obiektu, np. „Stojący na środku pokoju, duży, brązowy pies”.

Rozpoznawanie kolorów, czyli funkcja Color Preview, niestety działa tak jak więk-

szość rozwiązań tego typu. Informacje podawane są bardzo szybko i ani przez chwilę 

nie można im ufać. Wystarczy lekki ruch obiektywu, cały czas skierowanego na ten 

sam obiekt, aby Seeing AI oznajmił użytkownikowi zmianę koloru. Nad popraw-

nym działaniem tej funkcji sztuczna inteligencja Microsoftu musi jeszcze sporo 

pogłówkować.

Handwriting Preview, jak sama nazwa wskazuje, to funkcja odpowiadająca za rozpo-

znawanie tekstu na fotografiach odręcznego pisma. Brzmi prosto, prawda? Tylko 

pozornie. Seeing AI to pierwsze rozwiązanie tego typu, które rzeczywiście działa. 

Oczywiście występuje tu ten sam problem co w przypadku zwykłego OCR, tj. brak 

słowników dla języka polskiego. Mimo to nawet obecnie ta funkcja umożliwi osobie 

całkowicie niewidomej zorientowanie się, czego dotyczy np. odręczna notatka.

Ostatnia funkcja Light, czyli wykrywanie źródeł światła, działa bardzo sprawnie, 

ale w niczym nie odbiega w tym od innych rozwiązań tego typu. No, może ma nieco 

przyjemniejsze dźwięki anonsujące natężenie oraz wykryte źródła światła.
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Reasumując, Seeing AI jest podręcznym kombajnem, który na pokładzie swojego 

iUrządzenia powinna posiadać każda osoba z poważną dysfunkcją wzroku. Aktualnie 

program w wersji 2.0.1 traktować możemy jako doskonały odpowiednik cyfrowe-

go szwajcarskiego scyzoryka. Mam jednak nadzieję, że w miarę szybko pojawi się 

jego spolszczenie, zarówno dla interfejsu aplikacji, jak i słowników OCR, i że wtedy 

będziemy już mogli mówić o „polskim” scyzoryku-niezbędniku.

Aplikacja ma już za sobą wszystkie najważniejsze choroby wieku dziecięcego. 

Zaczynając od tej najpoważniejszej, czyli migracji z mobilnego środowiska Windows 

na iOS. Kolejnym problemem pierwszych wersji działających w mobilnych systemach 

Apple było bardzo duże zużycie energii. Aktualnie wszystko zostało już naprawione, 

więc możemy w pełni cieszyć się Seeing AI w języku angielskim, cierpliwie ocze-

kując polskiej lokalizacji. A czas oczekiwania możemy umilić sobie obejrzeniem 

reklamy Seeing AI, opublikowanej przez Microsoft w serwisie YouTube.

Wszyscy zainteresowani działaniem Seeing AI w praktyce mogą bezpłatnie zainsta-

lować program, korzystając z poniższego odnośnika.

Program w App Store

https://www.youtube.com/watch?v=bqeQByqf_f8
https://itunes.apple.com/pl/app/seeing-ai/id999062298?l=pl&mt=8
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Coraz lepsze aparaty w naszych iUrządzeniach sprawiają, że tradycyjne proste 

aparaty zostały praktycznie zupełnie wyparte z rynku, a my robimy coraz więcej 

zdjęć naszymi telefonami. Jednak zdjęcia, a właściwie zajmowane przez nie miejsce 

na iPhonie czy iPadzie, były dla mnie zawsze dużym problemem. Pamięć urzą-

dzeń i powierzchnia w iCloud nie są z gumy i potrafimy je szybko zapełnić naszymi 

obrazami. Trzeba potem kombinować. Może telefon o większej ilości dostępnych 

gigabajtów, większy pakiet iCloud, a może skorzystać wbudowanej w system optyma-

lizacji zdjęć. Jest jednak pewien sposób na zmniejszenie objętości naszej biblioteki 

zdjęć. Tym jakże prostym sposobem jest jej gruntowne uporządkowanie.

Tu pojawia się firma MacPaw 
znana z bardzo dobrych aplikacji optymalizujących pamięć dla komputerów z syste-

mem macOS, takich jak CleanMyMac czy Gemini. Tym razem zadbała o pamięć 

użytkowników iOS i wydała aplikację Gemini Photos. To nic innego jak młodszy 

brat wyżej wymienionego programu do wykrywania duplikatów dla komputerów 

Apple. Został stworzony, aby robić za nas porządki w bibliotece programu Zdjęcia 

i wywalczyć kolejne wolne mega- a nawet gigabajty.

Interfejs programu jak zawsze w przypadku MacPaw nie zawodzi. Jest prosty i intu-

icyjny, dodatkowo bardzo atrakcyjny graficznie. Te elementy zawsze były atutem 

tej ukraińskiej firmy. Po udostepnieniu naszej biblioteki zdjęć program skanuje ją 

pod kątem duplikatów i podobnych zdjęć. Ileż to razy dla pewności zrobiliśmy kilka 
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ujęć tej samej sceny. Wszystkie te pliki zapełniają zupełnie bez sensu nasze cenne 

miejsce w pamięci urządzenia. Gemini Photos wykrywa podobne zdjęcie i daje nam 

możliwości wybrania najlepszego ujęcia.

Możemy też  
zaufać inteligencji programu
i pozwolić, by usunął je automatycznie. Trzeba tylko pamiętać, że program pozbywa 

się podobnych plików również z biblioteki iCloud.

Poza podobnymi zdjęciami Gemini Photos analizuje naszą bibliotekę pod kątem 

niepotrzebnych plików tam zawartych. Mogą to być stare notatki (skany treści), 

rozmyte i niewyraźne zdjęcia czy zrzuty ekranu. Wszystkich tych plików możemy 

bardzo prosto, oczywiście po sprawdzeniu ich przydatności, pozbyć się bez żalu 

z pamięci naszego urządzenia.

Na koniec warto wspomnieć o tym, że aplikacja pozwala skasować całą bibliotekę 

zdjęć w iCloud. Można to również zrobić z poziomu programu Zdjęcia, ale wtedy 

trzeba wszystkie wydarzenia zaznaczać ręcznie, co przy sporej bibliotece może być 

czasochłonne i uciążliwe. Gemini Photos zrobi to dla nas błyskawicznie, a jedynym 

wymaganiem jest podanie hasła do iCloud.
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Gemini Photos  
to naprawdę świetny program
Pomoże nam panować nad naszymi zdjęciami i nie będziemy musieli już pilnować 

się przy seryjnych ujęciach. Jednak ta wygoda ma swoją cenę. Program jest dostępny 

w formie subskrypcji miesięcznej w cenie 7,99 zł lub rocznej, która kosztuje 49,99 zł. 

Można zapewnić sobie nieograniczony dostęp do programu za 69,99 zł. To nie jest 

mała kwota, biorąc pod uwagę możliwości programu i ceny aplikacji w App Store. 

Musimy sobie zadać pytanie, ile jest wart nasz czas, który musielibyśmy poświęcić 

na porządkowanie naszej biblioteki? Na szczęcie deweloper pozwala przetestować 

program i daje nam 3-dniowy okres próbny (trzeba tylko anulować subskrypcję 

w odpowiednim czasie, aby nie zostać obciążonym za kolejny okres).

WITRYNA

CE
CH

YGemini Photos

69,99 zł / 7,99 zł /mc

Program w iTunes

 + Szybkość działania
 + Bardzo trafna inteligencja programu

 − Dosyć wysoka cenaNAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/id1277110040?mt=8
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FIBARO — FLOOD SENSOR 
EDYCJA HOMEKIT
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Bezpieczeństwo naszego mieszkania to jeden z głównych argumentów, który moty-

wuje nas do inwestycji w inteligentne systemy naszego domu. Mamy na uwadze 

ochronę przed włamaniem, pożarem i zalaniem. Naprzeciw temu ostatniemu proble-

mowi firma Fibaro wprowadziła na rynek czujnik zalania Flood Sensor pracujący 

w środowisku HomeKit.

Perfekcja  
wykonania
Flood Sensor jest na tyle małych rozmiarów, że będzie mógł leżeć niezauważo-

ny w każdej łazience. Chociaż jego rolą jest pomiar zalania, a to wymaga od nas 

umiejscowienia go na podłodze, to jednak wygląd tego akcesorium nie szpeciłby 

w najmniejszym stopniu naszego salonu. Minimalistyczny wygląd sprawia, że czuj-

nik zalania może stać się elementem dekoracyjnym każdej przestrzeni mieszkania.

Nie bój się wody
I bardzo dobrze, że Fibaro zadbało o detale w wyglądzie tego urządzenia. Jego 

możliwości sprawiają, że nie tylko łazienka będzie miejscem, w którym będziemy 

chcieli je umieścić. Główną funkcją Flood Sensora jest informowanie nas o zalaniu 
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powierzchni, na której się znajduje. Teleskopowe sondy precyzyjnie wykrywają 

zagrożenie i informują nas o nich głośnym sygnałem dźwiękowym oraz diodową 

sygnalizacją świetlną na obudowie czujnika. Dzięki współpracy z inteligentnym 

domem w środowisku Apple — HomeKit — każdy wykryty problem może dotrzeć 

natychmiast na ekran naszego iPhone’a. Kolejnym atutem tego rozwiązania jest 

możliwość zbudowania automatycznych scen, które pozwolą na wykonanie odpo-

wiednich akcji — wyłączenia zasilania lub wykorzystanie innego elementu HomeKit 

do wywołania nakazanej akcji.

Monitoruje ciepło
Fibaro Flood Sensor wykonuje jeszcze dwie bardzo użyteczne funkcje w domo-

wym ekosystemie. Dzięki niemu jesteśmy w stanie monitorować temperaturę oraz 

wykrywać ruch. Pierwsza funkcja pomoże nam w utrzymaniu odpowiedniego ciepła 

w mieszkaniu. Nadzór nad funkcjami temperatury może być elementem systemu 

grzewczego w naszym mieszkaniu. Tu znów Fibaro daje użytkownikom sprzętu 

Apple możliwość kontroli z poziomu aplikacji Dom do sterowania funkcjami ciepła.
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Mały system alarmowy
Urządzenie produkcji Fibaro wspiera jeszcze jedną 

ważną funkcję z punktu widzenia bezpiecznego domu. 

Flood Sensor potrafi wykrywać ruch i podobnie jak 

przy zalaniu wywołać alarm dźwiękowy oraz poin-

formować o tym fakcie na ekranie telefonu. Zasada 

działania opiera się na wywołaniu ruchu, przesu-

nięcia czujnika. Możemy zatem dostawiając do czujnik 

do drzwi stworzyć swój minisystem alarmowy.

Mam pieczę nad wszystkim
Fibaro skromnie zawęził opis możliwości swojego sprzętu, nadając mu nazwę 

Czujnika zalania. W tym małym urządzeniu drzemie znacznie większy potencjał 

niż „tylko” wykrywanie wody na podłodze. Fibaro Flood Sensor to mały strażnik 

domowy czuwający nad kilkoma bardzo ważnymi elementami naszego mieszkania 

związanymi z bezpieczeństwem i komfortem cieplnym.

WITRYNA

CE
CH

YFibaro Flood Sensor  
HomeKit

około 290,00 zł

www.fibaro.com

 + Głośny sygnał alarmowy
 + Pomiar temperatury
 + Nadzór zalania wodą
 + Monitoring ruchu
 + Świetna współpraca z HomeKit

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.fibaro.com/pl/products/flood-sensor/


105TESTY 105TESTY 105

KINGSTON 
DATATRAVELER BOLT DUO 
ARTUR JOPEK
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Przenośne urządzenia firmy Apple słyną z tego, że obce jest im rozszerzanie pamięci 

za pomocą kart pamięci. Trzeba kupić wersję telefonu lub tabletu z większą ilością 

pamięci bądź przygotować się na żonglowanie plikami na naszych urządzeniach. 

Staram się zawszę kupować wersję z nieco większą ilością pamięci, niż jest mi aktu-

alnie potrzeba, by nie mieć ciągłych problemów z brakiem miejsca. Wydawało mi 

się, że zapas jest wystarczający. Jak się jednak okazało, myliłem się.

Gdy do naszej redakcji trafił Kingston DataTraveler Bolt Duo, czyli urządzenie wyglą-

dające zupełnie jak klasyczny pendrive, ale charakteryzujące się tym, że oprócz 

tradycyjnego złącza USB posiada złącze Lightning, patrzyłem na niego z przymru-

żeniem oka. Dopinanie pamięci zewnętrznej do urządzeń iOS wydawało mi się 

zawsze zupełnym bezsensem. Jednak musiałem wszystko „odszczekać”, gdy ostat-

nio potrzebowałem zrobić za pomocą iPhone’a kilka dłuższych nagrań w jakości 4K 

i zwyczajnie zabrakło mi miejsca. Na szczęście miałem ze sobą właśnie Bolta, który 

po prostu uratował mnie przed klęską.

Wygląd
Produkty firmy Kingston od zawsze kojarzą mi się z pendrive’ami, choć jak wiado-

mo ich oferta jest dosyć szeroka. Pewnie dlatego, że moja pierwsza pamięć USB 

została wyprodukowana właśnie przez tę firmę. DataTraveler Bolt Duo jest dostępny 

w trzech konfiguracjach pamięci— 32 GB, 64 GB i aż 128 GB.
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Pamięć jest zapakowana w eleganckie pudełko. Producent zadbał o to, aby nie dorzu-

cać żadnych niepotrzebnych kartek i wykorzystał wnętrze kartonika na skróconą 

instrukcję. Pomysł ten bardzo mi się spodobał, gdyż dzięki temu nie zaśmiecamy 

niepotrzebnie naszej planety.

Samo urządzenie wygląda już na pierwszy rzut oka wygląda bardzo dobrze. Solidna 

aluminiowa obudowa i mocne wtyki sprawiają, że jesteśmy pewni, iż produkt nie 

„rozsypie się” podczas codziennego użytkowania. Z jednej strony złącze USB 3.1 Gen 

1, a z drugiej tradycyjny wtyk Lightning. Bardzo miłe połączenie, jeśli oczywiście 

nie jesteśmy właścicielami nowych MacBooków ze złączem USB-C. Z uwagi na to, 

iż Bolt jest niewielki, producent dodaje do niego szary gumowy pokrowiec z nadru-

kiem. Początkowo miałem obawy, czy będzie wystarczająco dobrze chronić naszą 

pamięć, ale Bolt trzyma się w nim całkiem dobrze. Niemniej jednak mam pewne 

wątpliwości, czy na dłuższą metę sprawdzi się w codziennej harówce wpięty do 

pliku kluczy. 

Praca w iOS
Nim zaczniemy korzystać z naszego Bolta na urządzeniu z systemem iOS, należy 

zainstalować przeznaczoną dla niego aplikację, którą znajdziecie tutaj.

Po wpięciu produktu Kingstona do złącza Lightning jest momentalnie wykrywa-

ny na naszym iPhonie i możemy skorzystać z dobrodziejstw aplikacji. To właśnie 

https://itunes.apple.com/pl/app/kingston-bolt/id1196880525?platform=iphone&preserveScrollPosition=true#platform/iphone
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aplikacja Bolt jest pomostem między urządzeniem a systemem iOS. Apple zabez-

piecza dostęp do swojego systemu plików i oczywiście pendrive firmy Kingston nie 

jest widoczny w aplikacji Pliki. Niestety, nie będziemy mogli swobodnie manipu-

lować żadnymi plikami ani folderami poza dedykowaną aplikacją. Program firmy 

Kingstone jest bardzo przyjazny w użytkowaniu i pozwala nam przenosić zawartość 

naszej biblioteki zdjęć, by odzyskać cenne miejsce w pamięci. Jeśli posiadamy kilka 

urządzeń z iOS, nie będzie to żadnym problemem i zostaną utworzone oddzielne 

foldery w pamięci urządzenia. Kolejną sprytną funkcjonalnością Bolta jest możli-

wość bezpośredniego zapisu zdjęć i filmów do pamięci urządzenia. Kingston oferuje 

własną aplikację obsługującą aparat fotograficzny iPhone’a. Korzystając z tej opcji 

należy pamiętać o tym, że nie będziemy mogli skorzystać z LivePhotos, a w przypad-

ku filmów będziemy musieli pogodzić się z ograniczeniem liczby klatek na sekundę 

(30 kl./s w przypadku filmów 720p i 1080p oraz 18kl./s), warto więc korzystać z tej 

opcji w ostateczności. W aplikacji Bolt możemy także wszystkie zachowane na 

naszym urządzeniu zdjęcia swobodnie przeglądać i udostępniać. Na koniec warto 

wspomnieć o tym, że aplikację możemy dodatkowo chronić przed nieuprawnionym 

dostępem za pomocą hasła.

Bolt Duo na macOS
Jako typowy pendrive Bolt spisuje się również całkiem przyzwoicie. Nie jest co 

prawda demonem prędkości, ale w codziennym użytkowaniu będzie wystarczający. 
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Podczas testu wykonanego za pomocą programu AJA Video Systems prędkości 

odczytu dla 1 GB oscylowały wokół 137 MB/s, a zapisu 43 MB/s. Dramatu nie ma, 

oczywiście mogłoby być troszkę lepiej, zwłaszcza w przypadku większych pojemo-

ści pamięci. Może nie jest tak szybki jak Usain Bolt na 100 metrów, ale na co dzień 

nie czułem żadnej zadyszki i nie czekałem wieków na transfer plików.

Podsumowanie
Można pomyśleć, że Kingston DataTraveler Bolt Duo to tylko gadżet, ale to naprawdę 

bardzo przydatne urządzenie. Małe, solidne i wielofunkcyjne. Pozwala zachowy-

wać zawartość naszej biblioteki Zdjęć i ratuje naszego iPhone’a przed brakiem 

miejsca na dysku. To naprawdę dużo, biorąc pod uwagę ograniczenia systemu iOS.  

Na dodatek zakup wychodzi zdecydowanie taniej niż dopłata do iPhone’a o większej 

pojemności. Naprawdę trudno coś zarzucić temu produktowi i jeśli myślicie o zaku-

pie pendrive’a, lepiej dołożyć parę złotych i kupić pamięć, która przyda się Wam nie 

tylko w przenoszeniu plików między komputerami, ale także do iOS-a. Może także 

„uratować tyłek” podczas kręcenia najważniejszego filmu w Twoim życiu.

WITRYNA
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YKingston DataTraveler  
Bolt Duo

od 239,00 zł (32 GB)

www.kingstongo.com

 + Wygląd
 + Uniwersalność
 + Dobre osiągi

 − Nieco graniczona nakład-
ka na aparat fotograficzny 
w aplikacji

NAZWA

CENA
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https://www.kingstongo.com/pl/usb/datatraveler-bolt-duo-flash-drive-for-iphone
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AMAZON KINDLE FIRE 7
KRZYSZTOF RADZIKOWSKI

https://twitter.com/radzik_pl


Przychodzi taki moment w życiu, że gabaryty iPada Pro są po prostu zbyt okaza-

łe. Dość sporo podróżuję, szczególnie samolotem, więc widzę, że wymiar 12,9 cala 

powala zarówno użytkownika, jak i obsługę lotniska. Praktycznie zawsze jestem 

proszony o „otwarcie laptopa”. To oczywiście nie problem, ale poręczność lotni-

skowca w momencie, w którym w rękach mamy jeszcze kilka innych rzeczy, jest 

dość dyskusyjna.

Postanowiłem, że na czas pobytu poza domem potrzebuję bardziej podręcznego 

urządzenia. Sprzęt powinien umożliwić swobodne czytanie książek oraz ogląda-

nie ulubionych seriali. Oczywiście od razu nasuwa się pomysł zakupu iPada mini. 

Można powiedzieć, że jest to kuszące, lecz jeśli weźmiemy pod uwagę, iż sprzęt 

ten nie był aktualizowany i prawdopodobnie już nie będzie, jego cena wydaje się co 

najmniej przesadzona. Szczególnie gdy już posiada się „dorosłego” iPada.

Jako posiadacz Amazon Prime Video swoje kroki skierowałem ku witrynie firmy Jeffa 

Bezosa. Okazało się, iż „specjalnie dla mnie”, czyli każdego posiadacza konta Prime, 

dostępna jest zniżka na tablety Amazon Fire. Długo nie myśląc, wybrałem najtańszy 

wariant: siedmiocalowca z 8 GB miejsca na dane użytkownika. Powodów było kilka, 

po pierwsze cena. Sprzęt kupiłem za nie całe 55 euro. Ot, taki tablet „z Biedronki”. 

Wybrałem wersję z reklamami na ekranie uśpienia. Od razu nadmienię, że wspo-

mniane reklamy nie są nachalne i w ogóle nie przeszkadzają w użytkowaniu sprzętu. 

Tak samo ograniczenie do 8 GB przestrzeni dyskowej to nie problem. Pojemność 

urządzenia można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Prawdopodobnie każdy 

ma w domu jakąś zbędą kartę. Nie ma sensu przepłacać za model 16 GB.
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Spójrzmy więc, co dostałem za „200 zeta”. Tablet najbardziej znanego sklepu inter-

netowego świata prezentuje się całkiem spójnie. Jest mały, choć troszkę za gruby 

(9,6 mm). Można powiedzieć: aż się prosi, aby był cieńszy. Całość zdecydowanie 

lepiej leżałaby w ręku. Jego wymiary (192 × 115 mm) pozwalają schować go w kiesze-

ni spodni, mimo wagi (295 g) większej, niżbyśmy chcieli. Ogólnie rzecz biorąc, 

wymiarowo sprzęt jest bardzo mobilny. Może nie jest to stuprocentowo pancerna 

konstrukcja, jednak wykonany jest solidnie, z dobrej jakości plastików. Sumując to 

z ceną, urządzenie kwalifikuje się jako idealne rozwiązanie na plażę lub pod namiot.

Oczywiście, jak można się spodziewać, parametry techniczne nie powalają. Jest to 

bardzo prosty tablet, z ekranem o rozdzielczości 1024 × 600 z dość słabym odwzo-

rowaniem kolorów. O kątach widzenia lepiej nie mówić. Głośnik jest. Pojedynczy. 

Robi to, co musi, czyli gra. Deklarowana długość pracy na baterii to osiem godzin. 

W użytkowaniu jest to raczej mało realne. Czterordzeniowy procesor z zegarem 

1,3 GHz nie zapewnia pełnej płynności pracy. Jednak gdy już wybrana aplikacja 

się uruchomi, działa stabilnie i sprawnie. System Kindle oparty jest na Androidzie. 

FireOS ma więc wszystkie zalety, jak i wady (które po prostu na tak słabym sprzęcie 

zdecydowanie się uwypuklają) produktu Google.

Mimo wszystko to, co jest wadą (szczególnie w środowisku fanów Apple), w przypad-

ku tabletu Fire może być też jego zaletą. Bardzo łatwo znaleźć informacje w sieci, jak 

zmusić produkt Amazon do instalacji aplikacji z Google Play. Bez problemu wzbo-

gacimy tablecik o obsługę IPLA, Pocket Cast czy innych ciekawych aplikacji. Nawet 

jeśli nie rozszerzymy możliwości Kindle, FireOS oferuje bogatą funkcjonalność, 

która oparta jest na ekosystemie Amazon. Jeśli więc mamy już czytnik e-booków 
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WITRYNA
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YKindle Fire 7

od 54.99 €

www.amazon.de

 + Mały format i poręczność
 + Rozszerzalny za pomocą kart microSD
 + Nakładka Amazona na system Android 

— FireOS

 − Słaba wydajność
 − Ekran poniżej 
przeciętnego

 − Słabe głośniki

NAZWA

CENA

OCENA

tej firmy, znajdziemy tu stosowną aplikację. Asystent głosowy Alexa? Może Amazon 

Music? Pogoda? Oczywiście najlepiej jest posiadać konto Amazon, gdyż wtedy całość 

nabiera zdecydowanych rumieńców. Moim zdaniem Amazon Prime Video bije na 

głowę ofertą popularnego Netflixa. Niestety, w naszym kraju nie jesteśmy w stanie 

skorzystać w pełni z jego możliwości. Szkoda. Jednak Spotify i wspomniany Netflix 

działają bezbłędnie. Po wyposażeniu tabletu w dowolną kartę SD można zbudować 

konkretną kolekcję offline na dłuższy wyjazd.

System FireOS oferuje dostęp do poczty czy też internetu (przeglądarka Silk). Jednak 

wspomniany procesor, który do dyspozycji ma tylko 1 GB pamięci operacyjnej 

skutecznie eliminuje zapędy do wykorzystania sprzętu w bardziej produktyw-

ny sposób. Instalacja aplikacji Facebook czy Skype potrafi wręcz zamordować  

to poręczne urządzenie. Tym bardziej unikałbym jakichkolwiek gier.

Kindle Fire w odsłonie siedmiocalowej nadaje się świetnie do konsumpcji treści 

w internecie. Szczególnie jeśli macie dostęp do usług Amazona (Prime Video, Music 

i Reading). Z natury rzeczy integracja jest świetna. W podróżny właśnie to jedno 

urządzenie może zastąpić czytnik e-booków, odtwarzacz Netflix, HBO Go, radio czy 

aplikację YouTube. Niewielki rozmiar, solidność wykonania wraz z atrakcyjną ceną 

tworzy ciekawy produkt na wakacyjne wojaże.

https://www.amazon.de/dp/B01J90P010/ref=gw_Tabl_Austin_launch_1?pf_rd_p=babb5b6a-e855-4500-a8a7-a1673a033768&pf_rd_r=9SHM97H1KJMV7S6XFD42
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Apple przy okazji premiery iPhone’a 7 „uwolniło” nas od przewodu słuchawkowe-

go. Po chwili marudzenia i bezsensownego oporu przyzwyczaiłem do tego stanu 

rzeczy. Obecnie nie wyobrażam już sobie powrotu do kabla. Dla właścicieli hi-endo-

wych i zarazem bardzo drogich konstrukcji okres adaptacji może być nieco dłuższy, 

ale pewne jest to, że popularny „jack” nie wróci.

Na rynku pojawiają się nowe  
i coraz ciekawsze konstrukcje
 Wybór jest naprawdę duży i niełatwo się na coś zdecydować. Wiele zależy od prze-

znaczenia naszych słuchawek i jeśli wykorzystujecie je, by umilić sobie aktywność 

fizyczną, to mam dla Was ciekawy produkt, który z pewnością zainteresuje upra-

wiających sport czytelników. Są to odporne na zachlapania sportowe słuchawki 

dokanałowe BackBeat FIT 300 amerykańskiej firmy Plantronics — znanego produ-

centa bezprzewodowych zestawów słuchawkowych.

Opakowanie oprócz słuchawek zawiera przewód do ładowania oraz komplet sili-

konowych wkładek w dwóch rozmiarach. Nie znajdziemy tu etui, które przydałoby 

się do przechowywania i transportu słuchawek, ale w sumie to słuchawki sportowe, 

więc powinny być stale w ruchu, zatem nie ma co się czepiać.

Same słuchawki robią bardzo dobre wrażenie. Wyprofilowane obudowy przetwor-

ników i panel sterowania są wykonane z dobrej jakości plastiku, zaś przewód jest 

chroniony kolorowym syntetycznym oplotem. Cechą charakterystyczną modelu 
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BackBeat FIT 300 jest odróżniający się kolor oplotu przewodu i obudowy słuchawki 

w odcinku między panelem sterowania a prawą słuchawką. Ten bardzo fajny zabieg 

designerski robi bardzo dobre wrażenie, a model ten jest dostępny aż w ośmiu 

różnych zestawach kolorystycznych, tak że każdy znajdzie coś dla siebie.

Przewód jest elastyczny i miękki, dzięki czemu dobrze układa się na naszym karku. 

Dodatkowo jest na nim zamontowany mały klips, który pozwala nam dopaso-

wać długość przewodu do naszych potrzeb. Panel sterowania słuchawkami jest 

dosyć gruby, ale dzięki temu nie mamy dodatkowego akumulatora na przewodzie. 

Zamontowane są na nim trzy przyciski sterujące odtwarzaniem, gniazdo ładowa-

nia zakryte dobrze spasowaną zaślepką, mikrofon oraz diody informujące o stanie 

urządzenia. Cała konstrukcja jest lekka i waży jedynie 14 gramów, a w sumie sprawia 

bardzo dobre i solidne wrażenie. Nie ma żadnych wątpliwości, że mamy do czynie-

nia z produktem wysokiej jakości.

Kluczowym z punktu  
widzenia zastosowań sportowych
 jest odporność na zachlapania. Słuchawki są odporne na pot oraz zgodne ze stan-

dardem IPX5. Jednym słowem — nie musimy się obawiać o nasz sprzęt podczas 

deszczu i po przypadkowym zachlapaniu. Wiadomo, że uprawianie sportu wiąże 

się z wydalaniem z organizmu potu, więc warto mieć pewność, że nasza elektroni-

ka to zniesie. Jednak zastosowanie syntetycznego oplotu do słuchawek narażonych  
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na stałe działanie potu jest moim zdaniem wadą tego urządzenia, gdyż utrudnia nieco 

utrzymanie urządzenia w czystości, zwłaszcza przy intensywnym użytkowaniu.

Słuchawki te możemy połączyć z naszymi urządzeniami przez Bluetooth (wersja 

4.1). Wystarczy dłużej przycisnąć centralny przycisk na panelu sterowania i błyska-

wicznie jest wykrywany przez nasz telefon czy zegarek. Może obsługiwać dwa 

urządzenia. Po sparowaniu połączenie jest stabilne i mało podatne na zakłócenia. 

BackBeat FIT 300 według producenta potrafią na jednym ładowaniu grać przez  

6 godzin i jest to zgodne z prawdą, podobnie jest z czasem ładowania, który wynosi 

2 godziny. Po uruchomieniu słyszymy informacje głosowe dotyczące stanu urzą-

dzenia, co jest bardzo przydatne, zwłaszcza jeśli parujemy go z Apple Watch i nie 

mamy wglądu w stan naładowania baterii słuchawek.

Najwyższa pora wspomnieć 
o wygodzie użytkowania, 
bo to podstawa w przypadku sportowych słuchawek. Mogą grać cudownie, ale co 

z tego, jeśli będą wypadać z uszu lub powodować dyskomfort. Producent przyłożył 

się do tej konstrukcji i to się czuje już po pierwszym treningu. Silikonowe końcówki 

są wyposażone w pałąk, który opiera się o małżowinę i trzyma słuchawki na miejscu 

jak przyspawane bez względu na wykonywane czynności. Słuchawki testowałem 

podczas biegania na odcinkach ok. 10 kilometrów oraz ćwiczeń gimnastycznych. 

Byłem bardzo zdziwiony, że podczas całego dystansu nie trzeba było poprawiać ich 
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pozycji w uchu, tym bardziej że zawsze miałem z tym problem. Moje obawy co do 

problemów z wielkością panelu sterującego również były bezpodstawne. Podczas 

użytkowania tylko dźwięk przypomina nam o tym, że mamy na uszach słuchawki. 

Brawo.

A jeśli jesteśmy już przy dźwięku, to sześciomilimetrowe przetworniki zastoso-

wane w BackBeat FIT 300 również pozytywnie zaskakują. Przywykłem do tego,  

że po sportowych słuchawkach nie powinniśmy się spodziewać dobrego brzemie-

nia. Na szczęście słuchawki firmy Plantronics grają nieźle jak na tę półkę cenową. 

Jest fajny bas i przyjemna średnica, choć zwraca uwagę fakt, iż jej górna część 

została tu bardziej wyeksponowana. Dźwięk jest szczegółowy i szybko wychwyci-

my gorsze realizacje.

Kończąc, trzeba uczciwie przyznać, 
że słuchawki firmy Plantronics to nowocześnie wyglądający i przyzwoicie grający 

sprzęt, który spełnia swoją rolę podczas aktywności sportowych. Stosunek jakości 

do ceny jest tu bardzo dobry, a ponadto sprzęt jest chroniony przed wilgocią. Jeśli 

zatem szukacie sportowych słuchawek do biegania czy na siłownię, zdecydowanie 

warto BackBeat FIT 300 wziąć pod uwagę.

WITRYNA

CE
CH

YPlantronics 
BackBeat FIT 300

349,00 zł

www.plantronics.com

 + Wodoszczelność
 + Doskonałe trzymanie uszu
 + Lekkość konstrukcji

 − Trudny do utrzymania  
w czystości oplot 
przewodu

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.plantronics.com/us/en/product/backbeat-fit-300
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JAK ZOSTAĆ 
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 4
JAROMIR KOPP © Halfpoint

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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Mamy wakacje, czyli  
dla większości z nas czas odpoczynku
Jednak są osoby, dla których będzie to gorący okres. Jak Wam to opisywałem miesiąc 

temu, Apple dołożył producentom chipsetów używanych w urządzeniach smart 

home dodatkowej pracy. Nie jest ona obowiązkowa, ale jednak warta wykonania. 

Chodzi oczywiście o Accessory Developer Kit, czyli uniwersalne biblioteki stworzone 

przez Apple, aby ułatwiać tworzenie własnych akcesoriów HomeKit i przenoszenie 

ich pomiędzy różnymi platformami mikrokontrolerów. Część kodu powinna być 

stworzona przez producentów układów, resztę przygotował Apple, a projektanci 

akcesoriów skorzystają na tym najwięcej.

Właśnie z powodu oczekiwania na nową wersję bibliotek od mojego ulubionego 

producenta mikrokontrolerów nie mam w tym odcinku zbyt wiele do opowiedzenia 

z własnego podwórka. Wykorzystam go więc na przypomnienie kilku ciekawostek 

dotyczących HomeKit, jakie nas niebawem czekają wraz z premierą nowych syste-

mów, już jesienią.

Jedną z największych nowości jest wsparcie dla HomeKit w macOS. W końcu nie 

będziemy musieli sięgać po iPhone’a czy iPada, aby sprawdzić temperaturę czy 

włączyć światło, gdy siedzimy przy komputerze. Tak samo Siri w macOS dosta-

nie możliwość sterowania domem. Dla mnie do szczególnie ważne, bo za pomocą 

HomeKit włączam m.in. drukarki w biurze.
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Na iOS HomeKit dostanie pomoc w postaci Skrótów Siri i Shorcuts. To może być 

dużym wsparciem dla automatyki w HomeKit.

Przypomnę to, 
o czym pisałem ostatnio
Bardzo interesującą i ważną, choć wciąż owianą tajemnicą, nowością są piloty 

(remote). Mają one być wprowadzone w HomKit również wraz z nowymi wersjami 

systemów.

Ruch w HomeKit widać wyraźnie, 
chwilę przed wakacjami GE zaprezentowało nowe modele klimatyzatorów, wszyst-

kie zgodne z HomeKit. Co chwila dowiadujemy się również o akcesoriach firm 

nieznanych do tej pory na rynku HomeKit. Fani chińskiego naśladowcy Apple, czyli 

Xiaomi, też niebawem mogą doczekać się akcesoriów zgodnych z HomeKit od tego 

producenta i nie będą musieli nadużywać HomeBridge.

Mam nadzieję, że we wrześniu powrócę do Was z raportem z pola bitwy o spryt-

niejszy dom oraz z informacjami o pilotach w HomeKit. Zapewniam Was, że jesień 

nie będzie nudna.

Miłego odpoczynku!
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JAK PODEJRZEĆ 
HASŁO DO NASZEGO WIFI
ARTUR JOPEK
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Jakie jest hasło do WiFi? Ileż to razy potrzebujemy je poznać. Na szczęście w macOS 

możemy szybko je podejrzeć w Pęku kluczy.

Pęk kluczy to bardzo przydatne  
narzędzie w systemie macOS
Pojawiło się jeszcze w OS X Maverics. Jeśli mu na to pozwolimy, zapisuje dane logo-

wania i hasła, by odciążyć nas od żmudnego obowiązku pamiętania naszych haseł. 

W zasadzie nie wymaga od nas zbyt wielkiego nakładu pracy, gdyż system sam podpo-

wiada nam w odpowiednim momencie dane logowania zapisane w Pęku kluczy. 

Problemem jest tylko kwestia bezpieczeństwa, ponieważ by dostać się wszystkich 

naszych haseł, wystarczy znać hasło do systemu, czyli inaczej niż w alternatywnych 

menedżerach haseł jak np. 1Password czy LastPass. Jeśli jednak nie znamy hasła 

do naszego WiFi i nie zapisaliśmy go w żadnym innym menedżerze, to i tak trzeba 

„pogrzebać” w Pęku kluczy. Zobaczmy, jak to zrobić

Przede wszystkim musimy uruchomić aplikację. Dostęp do Pęku kluczy znajdziemy 

w Aplikacjach, ale najwygodniej uruchomić ją z poziomu Spotlight, wpisując frazę 

„Pęk kluczy”. Następnie w bocznym menu Pęku kluczy klikamy w menu Kategoria, 

a następnie Hasła i tam znajdziemy nazwy wszystkich sieci bezprzewodowych, 

z którymi się łączymy. Możemy je również odnaleźć za pomocą wyszukiwarki znaj-

dującej się w prawym górnym rogu programu według nazwy naszej sieci. Następnie 

w prawym oknie klikamy na odpowiednią pozycję i w oknie, które się po tej opera-

cji otworzy, zaznaczamy checkbox „pokaż hasło” i po podaniu hasła do naszego 

komputera zobaczymy hasło do naszego WiFi.



https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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