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W filmach science-fiction  
pociągała mnie zawsze wizja reżysera,
który kreował przyszłość. Na sali kinowej podczas seansu rozpływałem się w marze-

niach o tych wszystkich technologicznych nowinkach — komunikowaniu się za 

pomocą zegarka, parametrach powietrza w mieszkaniu wyświetlanych na ścianach 

itp. Nie sądziłem wówczas, że doczekam dni, gdy wirtualny asystent będzie witał 

mnie w progu, oferując kubek kawy. Autonomiczne roboty posprzątają mi mieszka-

nie, a przepisy na przepyszne posiłki pojawią się wprost na sprzęcie kuchennym. 

Zapewne dlatego ten świat tak mocno mnie fascynuje. Dzisiaj śmiałe fantazje auto-

rów scenariuszy możemy znaleźć w naszych domach. Dogoniliśmy wyobraźnię 

reżyserów i sami możemy zbudować swój własny kosmiczny dom. W sklepach 

dostępne są urządzenia, które całkowicie zmieniają nasze życie. Dokonuje się 

jakiś kolejny skok jakościowy, być może porównywalny z wprowadzeniem pary, 

elektryczności i komputerów. W tym wydaniu Mój Mac Magazyn zabierzemy Cię  

do świata przyszłości, który nazywa się HomeKit. Witaj w domu przyszłości!

Życzę doskonałej lektury 
Przemysław Marczyński



Między światłem a 
cieniem
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MICHAŁ KORALEWSKI

Jesienne, chłodne poranki potrafią zachwycić grą świateł i fantastycznych barw. 

Wystarczy odrobina mgły, zmiękczającej kontury budynków, ciepłe światło latarni 

i nieco cierpliwości. Zdjęcie wykonane iPhonem SE oraz edytowane w aplikacjach 

Snapseed i VSCO.

CIEPŁO BARW  
W CHŁODNE, JESIENNE PORANKI

https://twitter.com/m_koralewski


Nowości sprzętowe
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Nowości sprzętowe

TP-Link TL-MR3620

Xtorm AL421 

Star Wars POWERbot
Samsung przygotował  prawdziwą gratkę dla fanów 

czystości oraz „Gwiezdnych wojen”. Nowa odsłona odku-

rzaczy POWERbot jest inspirowana kultowym filmem 

science-fiction, a efektem pracy jest możliwość zaprzęgnięcia  

do odkurzania samego Lorda Vadera lub szeregowego sztur-

mowca Imperium. System Visionary Mapping Plus odpowiada 

za tworzenie wirtualnej mapy pomieszczenia, dzięki czemu 

odkurzacz wie, jak optymalnie posprzątać pokoje. 

www.samsung.com

Nowy router to sprzęt pozwalający na korzystanie 

z mobilnego internetu LTE, a przy okazji zapewnia-

jący komfort współdzielenia sieci w  mieszkaniu. 

Wbudowany port USB pozwala na obsługę modemów 

3G/LTE, zaś trzy anteny odpowiadają za wydaj-

ny zasięg sieci w domu. Router rozgłasza sieć 

bezprzewodową w pasmach 5 GHz z prędkością 

867 Mb/s oraz z szybkością 450 Mb/s przy 2,4 GHz. 

www.tp-link.com.pl

Z  tym powerbankiem można przetrwać 

w najtrudniejszych warunkach. Nie musisz 

martwić się o dodatkowe zasilanie dla swoje-

go telefonu. AL421 posiada pojemność aż 

10000 mAh i dostał wojskowy certyfikat wytrzy-

małości MIL-STD-810, co oznacza, że przetrzyma 

ekstremalne przygody. Sprzęt jest całkowicie wodo-

odporny, pyłoszczelny, a wzmocnienia na krawędziach 

są dodatkową ochroną przed upadkiem.

www.xtorm.eu

https://www.samsung.com/us/explore/powerbot-robot/starwars/
http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-14_TL-MR3620.html
https://www.xtorm.eu/en/power-banks/xtorm-power-bank-limitless-10-000/
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Przegląd aplikacji macOS
Keyboard Maestro 8.0
Przyspiesz pracę na Maku. To główny cel tej apli-

kacji, a z nową odsłoną programu otrzymujemy 

nowe narzędzia, by jeszcze mocniej wykorzystać 

skróty klawiaturowe i  rozbudowane polecenia. 

Możliwości programu są ogromne, a wśród nowych 

funkcji znajdziemy między innymi pobieranie 

grafik z adresów www, automatyczne formatowa-

nie tekstu czy uruchamianie aplikacji .

CENA: 167,93 zł

www.keyboardmaestro.com

Dostęp do kontaktów nigdy nie był tak szybki i wygodny. 

Nowa aplikacja studia Flexibits pozwala na organiza-

cję danych teleadresowych w sposób, jaki do tej pory 

nieobecny w macOS. Wysuwające się piękne menu z belki 

systemowej jest na wyciągnięcie ręki z każdego miejsca 

na Macu. Za jednym kliknięciem możemy napisać e-mail 

lub zadzwonić do wybranej osoby. Dzięki opcji notatek 

będziemy w stanie opisać osobę i nasze z nią relacje. 

CENA: 69,99 zł

www.flexibits.com

Pełny zestaw informacji o  tym, co dzieje się 

z naszym komputerem, możemy mieć tuż pod 

ręką. iStat Menus wyświetla z belki systemowej 

najważniejsze parametry pracy – temperaturę, 

obciążenie procesora, zużycie energii czy wielkość 

przesyłu danych w sieci. Teraz każdy z modułów 

możemy wywołać skrótem klawiaturowym.

CENA: 22,14 $

www.bjango.com

Cardhop

iStat Menus 6

https://www.keyboardmaestro.com
https://flexibits.com/cardhop
https://bjango.com/mac/istatmenus/


https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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XIII FORUM INTEGRACYJNE 
„MIESZKANIE BEZ BARIER”

JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Integracja  
i pokonywanie złych barier 
są zadaniami, którym nasz magazyn zawsze będzie sprzyjał. Dlatego z radością 

objęliśmy patronatem medialnym XIII Forum Integracyjne, którego tematem prze-

wodnim jest „Mieszkanie bez Barier”.

Forum odbędzie się 
1 grudnia 2017 r. (piątek, 10.30—15.00) we Wrocławiu w auli Wydziału Fizjoterapii 

AWF, budynek P-4 przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 35.

Końcówka XX wieku to czas, w którym ludzkość dążyła do komfortu. Ludzie zaczęli 

otaczać się urządzeniami, ułatwiającymi im życie. Od kontrolerów do telewizorów 

i innego sprzętu, które pozwoliły na spędzanie jeszcze więcej czasu w fotelach, 

przez wszelkie urządzenia AGD, windy, ruchome schody, po automatyczne bramy 

garażowe. W pewnym momencie na stolikach co bardziej zamożnych osób zaczę-

ło brakować miejsca na piloty. XXI w. przyszedł z odsieczą w postaci smartfonów  

i kompleksowych rozwiązań „inteligentnego domu”.
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To, co dla jednych jest komfortem, 
dla innych może być wręcz konieczne do w miarę normalnego i aktywnego życia. 

Mowa tu o osobach niepełnosprawnych. Możliwość sterowania urządzeniami 

domowymi i kontroli nad nimi za pomocą smartfona jest dużą pomocą dla osób 

o ograniczonych zdolnościach ruchu czy poruszających się na wózku. Włączanie 

i wyłączanie świateł, regulacja temperatury, kontrola zamknięcia drzwi i okien, 

sterowanie zamkami i bramami, obsługa wind, a nawet urządzeń sanitarnych za 

pomocą smartfona czy zintegrowanego sterownika może być ogromnym ułatwie-

niem dla osób niepełnosprawnych. Funkcje wbudowane z system iOS, jak Voice Over 

czy wsparcie dla kontrolerów przyciskowych oraz Siri (choć wciąż nie po polsku), 

dodatkowo ułatwiają lub czynią możliwym zapanowanie nad wieloma aspektami 

domowej aktywności

Właśnie o wsparciu, 
jakie może przynieść niepełnosprawnym „internet rzeczy” czy „inteligentny dom”, 

oraz o zagrożeniach i wyzwaniach dotyczących bezpieczeństwa tych technologii 

będziemy z Łukaszem Banaszakiem opowiadać podczas naszego wystąpienia na 

forum. Serdecznie zapraszamy! Wstęp jest wolny.
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WYWIAD 
Z NIEANTYFANEM
ŁUKASZ BANASZAK

https://www.twitter.com/lukaszbanaszak6


15WYWIAD

Łukasz Banaszak: Jak wyglądały Twoje początki przygody z kamerą?

Bartłomiej Zawisza: Bardzo ciężkie. Powiem więcej, nadal się uczę i nie zawsze jestem 

zadowolony z efektów mojej pracy. 

Zacznijmy od początku, czyli startu kanału. Wówczas jedynymi urządzeniami do 

nagrywania były telefon i tablet. Na tamten moment iPhone 6 Plus oraz iPad Air.

Co roku wymieniam smartfon, więc kolejne generacje dawały mi więcej możliwości. 

Jednak telefon to telefon. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że tego, 

czego oczekuję od swoich filmów, nie da mi iPhone.

Dlatego też pod koniec marca 2017 roku postanowiłem zainwestować w bardziej 

profesjonalny sprzęt. I tak po dwóch latach nagrywania samym telefonem udało 

się zakupić bezlusterkowca Panasonic Lumix G7, statyw Benro IT25, slider Konova 

K1, dodatkowe softboxy czy mikrofony (krawatowy Audio-technica oraz Blue Yeti).

Przed kamerą czuję się dobrze. Moja dotychczasowa ponad 10-letnia praca nauczyła 

mnie „wystąpień publicznych”. I to nie one stanowią problem podczas nagrywania 

materiałów. Tym natomiast są ujęcia. Poza rzetelnością wypowiedzi jakość kana-

łu to dla mnie podstawa dalszego funkcjonowania w sieci. Nie chcę robić dużej 

ilości filmów. Dwa (może trzy) materiały na tydzień to max, co mogę dać swoim 

widzom. Jak to się mówi „nie ilość, a jakość”. Jako ciekawostka — nagranie jednego 

ok 10-minutowego filmu (ujęcia, treść, postprodukcja etc.) to dobre 12—18 godzin. 

Jestem estetą i zwracam uwagę na najmniejsze szczegóły podczas tworzenia filmu.

Bardzo często w wiadomościach oraz komentarzach pojawiają się informacje 

zwrotne, że prowadzę „najładniejszy” kanał technologiczny w Polsce. Czy tak jest?  

Nie wiem, ciężko jest być obiektywnym w opisywaniu samego siebie. Niech to ludzie 

Z Bartłomiejem 

Zawiszą 

„nieantyfanem” 
rozmawiał 

Łukasz Banaszak

https://www.youtube.com/channel/UCFGud6qsbaAjuP6WaXAJj3Q
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weryfikują, nie ja. Choć muszę przyznać, że wizualną inspiracją dla moich filmów są 

kanały zagraniczne, takie jak: MKBHD, Jonathan Morrison, UrAvgConsumer, Dave 

Lee, Austin Evans czy Dom Esposito. 

Nie chcę absolutnie urazić żadnego z kolegów na polskiej scenie youtubowej, ale 

u nas kogoś takiego nie ma. Kogoś, kto wyróżniałby się pod kątem jakości filmów. 

Ok, jest jeden kanał: Geek Nieprzeciętny. Faktycznie to, co robi ten chłopak, to istny 

majstersztyk!

Natomiast są polscy youtuberzy, którzy imponują mi pod względem wiedzy, obezna-

nia w danym segmencie i sposobu w jaki ją przekazują. Tutaj szczególny ukłon 

w stronę kolegów: Majster Pirzu, Paweł „Mobzilla” Warzecha czy Kuba Klawiter. 

Ł.B.: W swoich filmach promujesz inne spojrzenie na technologię, z dystansem, 

czasami podszyte ironią. Zmuszające widza do myślenia. Który ze sprzętów ze 

stajni Apple jest w Twojej opinii najlepszym, uniwersalnym narzędziem pracy  

dla młodego człowieka w 2017 roku?

B.Z.: Z perspektywy godzin spędzanych z danym urządzeniem powiedziałbym, że iPho-

ne :) Jednak patrząc przyszłościowo i długoterminowo, bez dwóch zdań MacBook. 

Jest to jedyne urządzenie Apple, którego żaden inny producent nie jest w stanie mi 

zastąpić. A w przeciwieństwie do smartfonów od iOS, sprzęt z macOS kupujemy  
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na znacznie dłużej. I to wraz ze stabilnością systemu jest jego największą siłą.

Ł.B.: Jednym z partnerów twojego kanału jest Cortland. Dzięki supportowi Apple 

Premium Resellera edukujesz młodych widzów. Co poradziłbyś studentom wraca-

jącym na uczelnie: MacBooka Air czy iPada Pro z iOS 11? Celowo z przekąsem 

zwracam uwagę na nowy iOS 11 :)

B.Z.:Odpowiedzi na pytanie chyba udzieliłem już powyżej :) Mimo zapewnień i obiet-

nic Apple iOS 11 nic nie zmieni na rynku tabletów. iPad nadal będzie niszą i raczej 

nie wierzę w jego „zmartwychwstanie”. Gdy się ma iPhone’a (tym bardziej w wersji 

z Plusem) oraz MacBooka, zakup tabletu od giganta z Cupertino mija się z celem. 

Oczywiście, pewnie znajdzie się grupka osób, której uda się przezwyciężyć #iPadOn-

ly, jednak ta garstka nie odmieni rynku. A iPad nie wróci do lat swojej świetności.

Rozpoczynasz studia, chcesz mieć uniwersalne urządzenie, na którym zrobisz 

więcej? Kupuj MacBooka Air :)

Ł. B.: Korzystasz ze sprzętu Apple na równi z urządzeniami innych firm. Jaką masz 

opinię na temat iPhone’a 8 i rocznicowego iPhone’a X? Czy iPhone X to naprawdę 

urządzenie z przyszłości?

B.Z.: Co do iPhone’a 8. We wtorek 3 października pojawiła się moja recenzja na kana-

le. iPhone 8 to świetne urządzenie. Jednak czwarty rok z rzędu ta sama bryła, 

mała ilość zmian względem iPhone’a 7, mówi mi jedno: ten sprzęt nie zasługuje  
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na zmianę numeracji. To 7s i żadne chwyty marketingowe, robione na wzór Samsunga 

w zeszłym roku (pominięcie Note’a 6 w numeracji, aby nie odstawać nomenklaturą 

od Apple) tego nie zmienią. Tegoroczny model posiada niesamowicie wydajne CPU, 

świetny aparat, historyczne 4K@60 w video, ale to stanowczo za mało, aby zachęcać 

ludzi do przesiadki z poprzedniego modelu. 

A iPhone X? Ciężko cokolwiek powiedzieć na temat tego urządzenia, nie mając 

z nim żadnej styczności. Jest to rewolucja w urządzeniach Apple. Jednak na rynku 

smartfonów i tego, co oferuje konkurencja, raczej standard, który został zapocząt-

kowany przez Xiaomi Mi Mix pod koniec 2016 roku. Czy X okaże się urządzeniem 

przyszłości, godnym pierwszego iPhone’a? Nie, absolutnie nie. Czy będzie notował 

kolejne rekordy sprzedażowe? Śmiem twierdzić, że jest to możliwe. Ale o tym prze-

konamy się za niespełna miesiąc. 

Ł. B.:. Co sądzisz o rzeczywiści poszerzonej (AR) dla rodziny iPadów Pro?

B. Z.: Mówiąc szczerze, to... nie mam zdania. Być może nie jestem targetem, w który 

uderza Apple. Jest to kolejny „ficzer” zaczerpnięty od konkurencji, który firma 

z Cupertino na siłę stara się wypromować. AR znamy w smartfonach nie od dziś. 

Już w 2014 roku Sony tego typu dodatki oferowało w swoich urządzeniach. I czy 

to się przyjęło? Czy zrewolucjonizowało branżę? Tak, pod warunkiem, że jesteś 

nałogowym graczem w Pokemon Go :) I niech to najlepiej zobrazuje ludziom, jaką 

wartość na ten moment ma rozszerzona rzeczywistość. 

Ł. B.: Na jednym z  filmów wzmiankowałeś akcesoria smart home. Tematem 

październikowego numeru MMM jest inteligentny dom: mógłbyś zdradzić naszym 

czytelnikom, jak wygląda smart home w wydaniu „NieAntyfana”?

B. Z.: Przyznam, że smart dom jako sieć urządzeń połączonych poprzez HomeKit 

nie interesuje mnie za bardzo. Może wynikać to z coraz to częstszych przesiadek  
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na inne systemy. Ostatnio dostaję sporo propozycji współpracy, i dobrze, bo nie 

chcę zamykać się tylko z Apple. Konkurencja zrobiła gigantyczny postęp. Testując 

przez ostatnie dni iPhone’a 8, tęskniłem za Note’em 8, a używając Apple TV 4 do 

gier, czekałem, aż włączę PS4 PRO lub X1. 

I tak teraz wygląda moje życie. Mimo iż motywem przewodnim kanału zawsze 

pozostanie Apple, wiem, że konkurencja jest silna jak nigdy dotąd. I od tego jestem. 

Uświadamiać ludziom, że sadownik wcale nie musi być fanboyem. Może krytykować 

ten sprzęt, korzystając tym samym z dobrodziejstw konkurencyjnych rozwiązań.

Jednak ja nie jestem osobą, która będzie na siłę wmawiać ludziom swoje racje. 

Używajmy takich urządzeń, które nie tylko będą w naszym zasięgu finansowym, 

ale przede wszystkim takich, które będą nam dawać satysfakcję z użytkowania.  

A to, czy będzie to iOS czy android, macOS czy Windows, to już decyzja nasza, czyli 

potencjalnego użytkownika.

ZDJĘCIA:
Instagram 
Bartłomieja Zawiszy
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ZMIANY DOSTĘPNOŚCIOWE 
W NOWYCH SYSTEMACH 
OPERACYJNYCH APPLE
PIOTR WITEK
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Wrzesień to dla ogromnej rzeszy użytkowników produktów Apple czas oczeki-

wania na nowe systemy operacyjne. Każdy właściciel komputera czy iUrządzenia 

z Cupertino ciekaw jest, jakie nowinki i usprawnienia wprowadzi kolejna wersja 

oprogramowania. Jest to również okres, kiedy osoby z niepełnosprawnościami 

z niecierpliwością wyglądają zmian w obszarze dostępności urządzeń produko-

wanych przez Apple. I właśnie z myślą o tych ostatnich, po raz kolejny w jednym 

miejscu postarałem się zebrać oraz przeanalizować nowości z obszaru dostępności 

w nowych systemach operacyjnych iOS11 oraz macOS High Sierra.

iOS11
Centrum Sterowania
W iOS11 pojawiła się możliwość personalizacji Centrum Sterowania, a wraz z nią 

opcja umieszczenia w nim widżetów, pozwalających użytkownikowi na szybkie 

skorzystanie z kilku opcji dostępności. Aktualnie są to: Lupa, Skróty Dostępności 

oraz Wielkość Tekstu

VoiceOver
Użytkownicy systemowego programu odczytu ekranu otrzymali możliwość decydo-

wania, w jaki sposób chcą zarządzać ikonami oraz katalogami znajdującymi się na 

ekranie głównym ich iUrządzeń. Nowa funkcja nazywa się Czynności na pokrętle.
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W jedenastej wersji systemu iOS, VoiceOver posiada możliwość regulacji wysokości 

aktualnie używanego głosu. Opcję tę odnaleźć można w ustawieniach Mowy.

Z kolei w ustawieniach Szczegółowości znalazło się kilka nowych opcji, umożliwia-

jących lepsze dopasowanie komunikatów przekazywanych przez VoiceOver. Należą 

do nich m.in. możliwość regulacji oznajmiania interpunkcji, włączenie anonsowania 

wykrytego tekstu, wielkich lub usuwanych liter, czy opcje odczytu tabel. Znajduje 

się tam również opcja Opisy Multimediów, umożliwiająca włączenie odczytu przez 

VoiceOver napisów filmowych dołączanych do materiałów video udostępnianych 

w iTunes oraz aplikacji Netflix. Więcej na ten temat przeczytacie w poprzednim 

numerze MMM.

W aplikacji Mail pojawiły się dwie zmiany. Pierwsza zainteresuje osoby korzystające 

z wątkowania wiadomości. Od teraz będą one miały możliwość rozwinięcia wątków 

z poziomu pokrętła VoiceOver. Druga zmiana posłuży właścicielom iPadów, którzy 

od tej pory mogą otwierać poszczególne wiadomości gestem przeciągnięcia dwoma 

palcami w prawo.

W iOS11, w sytuacji, gdy fokus VoiceOver znajduje się w polach edycyjnych, na pokrę-

tle dostępna jest nowa funkcja o nazwie Błędnie Zapisane Słowa. Za jej pomocą 
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użytkownik może łatwo i szybko odnaleźć w tekście niepoprawnie napisane wyra-

zy.Zmienił się również sposób oznajmiania przez VoiceOver obiektów znajdujących 

się na zdjęciach. W iOS10 VO robił to automatycznie. W iOS11 aby dowiedzieć się, 

co znajduje się na fotografii, użytkownik musi najpierw otworzyć zdjęcie w wido-

ku pełnoekranowym, a następnie dotknąć go raz trzema palcami. Teoretycznie 

w sytuacji gdy na fotografii znajdować się będzie tekst, po użyciu powyższego gestu, 

VoiceOver powinien wykryć obecność tej treści tekstowej, a system iOS dokonać 

analizy obrazu pod kątem OCR. Niestety, od pierwszej bety iOS11, aż do aktualnie 

testowanej przeze mnie iOS11.1, nie udało mi się zmusić nowego systemu, aby rozpo-

znał jakikolwiek tekst ze zdjęcia.

Ciekawą opcję, przeniesioną jeden do jednego z systemu macOS, stanowi możliwość 

wywołania z poziomu klawiatury ustawień VoiceOver. Użytkownik może tego doko-

nać, naciskając na zewnętrznej klawiaturze kombinację klawiszy VO+F8.

Podobnie dock, w systemie macOS widoczny na każdym ekranie, nie był widocz-

ny dla użytkowników iPada korzystających z aplikacji. W iOS11 znalazła się jednak 

nowa opcja, umożliwiająca wyciągnięcie docka na ekran dowolnego okna. Aby tego 

dokonać, użytkownicy VoiceOver powinni skorzystać z gestu przeciągnięcia dwoma 

palcami od dolnej krawędzi ekranu w górę. W tym widoku na pokrętle VO pojawiają 

się również dodatkowe opcje umożliwiające m.in. podzielenie ekranu z wykorzy-

staniem aplikacji znajdujących się w docku.

Postrzeganie
W  iOS11 pojawiło się wiele poprawek ułatwiających osobom słabo widzącym 

postrzeganie informacji na ekranie ich iUrządzeń. Można wymienić chociażby: pogru-

bienie cyfr na zegarze, zmniejszenie ilości wierszy jednocześnie prezentowanych  



24OPINIE

na ekranie w takich aplikacjach jak Notatki czy Przypomnienia, poprawę widoczności 

wielu systemowych ikon, a w tym m.in. aplikacji Mapy czy Kalkulator. Powiększono 

lub pogrubiono również wiele innych kontrolek systemowych, np. tych odpowia-

dających za formatowanie tekstu w aplikacji Notatki. Dodano także kilka nowych 

zestawów kolorystycznych dla zaznaczania tekstu.

Odwrócenie inteligentne
Nowa opcja dla osób słabo widzących, umożliwia inwersję, czyli odwrócenie kolo-

rów, w selektywny, inteligentny sposób. Działanie tej funkcji ograniczone jest tylko 

do interfejsu iUrządzenia, bez zmieniania wyglądu zdjęć oraz multimediów. Niestety 

na razie mało która zewnętrzna aplikacja wspiera to rozwiązanie.

Lupa
Poprawiono tą funkcję systemową. Aktualnie działa ona bardziej dynamicznie 

i znacznie szybciej reaguje na zmiany zachodzące przed obiektywem kamery.

Siri
W iOS11 Siri przynosi ze sobą jedną, bardzo dużą zmianę. Jest to możliwość pisania 

do naszego osobistego asystenta. Opcja ta powstała z myślą o osobach niesłyszących. 

Jak się jednak okazuje, uniwersalne projektowanie ma to do siebie, że aktualnie 

z Siri mogą również korzystać wszystkie osoby mające problemy nie tylko z samym 

mówieniem, ale również z wymową w obcym dla siebie języku. Co więcej, możemy 
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teraz używać Siri w takich miejscach, gdzie nie możemy lub nie powinniśmy ani 

głośno mówić do telefonu, ani słuchać jego głośnych odpowiedzi.

Drugą, znacznie już mniejszą zmianę stanowi pojawienie się kilku nowych, 

syntetycznych głosów Siri. Ja zauważyłem przynajmniej po dwa dla brytyjskiego 

i amerykańskiego angielskiego.

Nawigacja wewnątrz budynku
Według informacji publikowanych w internecie, aplikacja Mapy otrzymała wsparcie 

dla obsługi beaconów, używanych do znakowania przestrzeni i obiektów wewnątrz 

budynków. Niestety, nie udało mi się jeszcze zweryfikować tej informacji w praktyce.

macOS High Sierra
VoiceOver
Największą, a muszę przy tym dodać, że również długo wyczekiwaną przez niewi-

domych użytkowników systemu macOS zmianą jest wsparcie VoiceOver przy 

odczytywaniu dokumentów PDF. Aktualnie, jeśli tylko dokument PDF przygotowa-

ny został w dostępny sposób, VoiceOver będzie anonsował wszystkie zawarte w nim 

tagi, etykiety, łącza, listy, nagłówki i teksty alternatywne.

Kolejna nowość dotyczy automatycznego przełączania się języka VoiceOver. W chwi-

li gdy VO wykryje tekst w obcym języku, synteza mowy zostanie automatycznie 

przełączona na ten właśnie język. W związku z tą nową funkcją rozbudowane zosta-

ły również ustawienia poszczególnych głosów, które aktualnie użytkownik może 

znacznie lepiej personalizować wedle własnych upodobań.

W systemie macOS High Sierra wprowadzono szereg usprawnień dotyczących 

samej nawigacji. Zmiany pojawiły się m.in. w funkcji Szybkiej Nawigacji. Aktualnie 

skrót klawiszowy VO+q jedynie przełącza nawigację jednoklawiszową.

Jednak znacznie bardziej istotn ajest informacja, iż do skrótu odpowiadającego za 

regulację parametrów głosu VoiceOver, w systemie High Sierra należy dodatko-

wo dołączać klawisz Shift. Ta z pozoru niewielka zmiana sprawiła jednak, że skrót 

VO+Command w połączeniu ze strzałkami kursorów może być aktualnie wykorzy-

stywany do nawigowania po stronach internetowych i dokumentach PDF.

Rozbudowana została również funkcja oznajmiania ostatnich powiadomień.  

We wcześniejszej wersji systemu wprowadzono skrót VO+n pozwalający zapoznać 

się z ostatnimi powiadomieniami. Aktualnie umożliwia on także dowiedzenie się, 

jak wygląda np. status wysyłanej wiadomości lub postęp pobierania w Safari.

Podobnie jak w systemie iOS, w macOS High Sierra na pokrętle VoiceOver znalazła 

się opcja Błędnie Zapisane Słowa, wspierająca użytkowników w bezbłędnym pisaniu 

tekstów. Proces ten ułatwi również kolejna nowa funkcja znana już z systemu iOS11, 

czyli Interpunkcja.
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W systemie macOS High Sierra informowanie o obiektach znajdujących się na foto-

grafiach nie ogranicza się już tylko do zdjęć wykonanych kamerą komputera lub tych 

składowanych w iCloud. Obecnie wystarczy ustawić fokus VoiceOver na wybranej 

fotografii i nacisnąć VO+Shift+l. I jeśli tylko dana aplikacja wspiera tę funkcję, użyt-

kownik usłyszy opis wskazywanego zdjęcia.

Siri
Podobnie jak w iOS11, w macOS High Sierra wprowadzono możliwość pisania do Siri. 

Niestety, różnica między tymi systemami polega na tym, że w High Sierra możemy 

jedynie albo mówić, albo pisać do Siri. Na iOS po przełączeniu Siri w tryb pisania 

możemy dodatkowo wywołać głosowego asystenta, korzystając z funkcji Hey Siri!

Wirtualna klawiatura ekranowa
Osoby z niepełnosprawnością manualną zapewne bardzo docenią możliwość 

korzystania z wirtualnej klawiatury ekranowej, która nie wymaga od użytkownika 

naciskania klawiszy, a jedynie lekkiego dotknięcia gładzika.

Podsumowanie
W obu aktualizowanych systemach zastosowano szereg zmian mających za zada-

nie sprawić, że prezentowana w nich informacja będzie bardziej dostępna i zgodna 

z międzynarodowymi standardami dostępności. 

Obok wspomnianych zmian w  całym systemie 

iOS, dodatkowo powinienem wymienić jeszcze 

ogólne usprawnienia, jakie pojawiły się szczegól-

nie w przeglądarce Safari. W High Sierra należą do 

nich m.in. blokowanie na stronach internetowych 

automatycznego odtwarzania nagrań audio-wideo, 

czy już na obu platformach, automatyczny tryb 

Readera, ułatwiający i usprawniający zapoznawa-

nie się z informacją na stronach internetowych.

Obie aktualizacje, zarówno iOS, jak i macOS, nie 

przyniosły ze sobą żadnych szczególnie rewolucyj-

nych zmian. Jednak, co warto podkreślić, sam zakres 

i rodzaj wprowadzanych usprawnień przyczyniają 

się do tego, żeby coraz więcej osób z różnego typu 

ograniczeniami mogło zacząć korzystać z produk-

tów firmy Apple, a obecni użytkownicy na pewno 

docenią większy komfort pracy oraz możliwość 

dostępu do dotychczas nieosiągalnych dla nich 

informacji.



Inteligentne żarówki LED

Zdalne zarządzanie  
przez aplikację

Oszczędzanie  
energii

*  Specyfikacja różni się w zależności od modelu żarówek

Łączność  
przez sieć Wi-Fi

Rytm dobowy  
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PRZEGLĄD SMARTHOME
Już dziś możesz zmienić swój dom w Smart Home. Domy przyszłości, które do tej 

pory mogły nas zauroczyć w filmach science-fiction, powoli stają się rzeczywistością, 

którą mamy w zasięgu ręki. Na rynku dostępne są urządzenia, które pomogą nam  

w zbudowaniu Inteligentnego Domu. Wybraliśmy dla Was najciekawsze urządze-

nia, pomocne w codziennym życiu. I co ważne — technologia przyszłości nie musi 

zrujnować naszego budżetu. 

PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI / ARTUR JOPEK fot: © vege

http://fotolia.com
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CENA 759,00 zł WWW dlink.com

D-LINK OMNA 180 CAM HD
Miej oko na swój dom. Kamera Omna pozwala na ciągły monitoring mieszkania 

w najlepszej z możliwych jakości Full HD. Obojętnie, gdzie jesteś, każdy ruch 

w pomieszczeniu, nad którym czuwa kamera, zostanie odnotowany, a Ty dosta-

niesz o tym informację na swój telefon lub Apple Watch. Dzięki kamerze o kącie 

patrzenia 180 stopni będziemy mieli pełny obraz tego, co dzieje się w pokoju. 

Wykryty ruch może zainicjować rejestrację obrazu na karcie do późniejszego 

odtworzenia. Dzięki diodom podczerwieni nawet w zupełnej ciemności będziemy 

mogli obserwować, to co dzieje się w naszym domu. Kamera pozwala również na 

przesyłanie obrazu i dźwięku. Dzięki temu nie tylko będziemy słyszeć, co dzieje 

się w obrębie domu, ale również będziemy mogli przeprowadzić wideorozmo-

wę. Wszystkimi parametrami kamery będziemy zarządzać z domyślnej aplikacji 

Apple-Dom, ponieważ D-Link Omna wspiera domyślnie rozwiązanie HomeKit.

http://www.dlink.com/pl/pl/omna
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CENA 239,00 zł WWW fibaro.com

FIBARO FLOOD SENSOR
Nie musisz martwić się, że w twojej łazience lub w kuchni nastąpi przeciek 

wody. Czujnik zalania stoi na straży, aby każdy taki przypadek wychwycić 

i w jak najszybszy sposób powiadomić Cię o problemie. Fibaro Flood Sensor 

ma wbudowany alarm akustyczny i  wizualny, dzięki któremu informacja 

o wykrytych problemach dotrze do nas błyskawicznie. Sprzęt jest całkowi-

cie wodoodporny, a przy poważniejszych awariach będzie utrzymywał się na 

powierzchni wody. Urządzenie dodatkowo mierzy temperaturę w miejscu, 

gdzie się znajduje. Pomoże to dostosować parametry ogrzewania w naszym 

mieszkaniu. Czujnik zalania pracuje zasilany baterią. Możemy go więc umie-

ścić w  dowolnym, nawet bardzo trudno dostępnym miejscu. Dodatkową 

funkcją,  jaką spełnia Fibaro Flood Sensor, jest monitor poruszenia. Każdy 

ruch czujki zostanie skrupulatnie odnotowany na ekranie naszego iPhone’a,  

bo urządzenie to wspiera rozwiązania HomeKit.

https://www.fibaro.com/pl/products/flood-sensor/
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NEST PROTECT 
Zatrucia tlenkiem węgla są przyczyną śmierci wielu osób w naszym kraju. 

To bezwonny i bezbarwny gaz, co znacząco utrudnia identyfikację zagroże-

nia. Jest jednak sposób na to, aby się przed nim uchronić. Wystarczy zakupić 

odpowiedni czujnik, który będzie nas informował o jego podwyższonym 

stężeniu w naszym domu lub konkretnym pomieszczeniu. Jednym z takich 

urządzeń jest Nest Protect. To inteligentne urządzenie ochroni nas nie tylko 

przed tlenkiem węgla, zareaguje także na dym. Zapewni nam spokojny sen, 

a w sytuacji zagrożenia uruchomi alarm, który pomoże nam odpowiednio 

zareagować. Nawet gdy jesteśmy poza domem, Nest Protect, łącząc się z siecią 

Wi-Fi, w przypadku niebezpieczeństwa wyśle nam   wiadomość na telefon. 

Także wtedy, kiedy alarm przestanie działać lub baterie są rozładowane. 

Warto zainwestować w taki czujnik, gdyż życie niestety mamy tylko jedno.

CENA 119 $ WWW nest.com

https://nest.com/smoke-co-alarm/overview/
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TP-LINK LED SMART
Wprowadź wyjątkowy klimat do swojego mieszkania. Oświetlenie w ogromnej 

mierze wpływa na to, jak się czujemy. Dzięki inteligentnym żarówkom TP-Link 

z łatwością dostosujemy barwę i natężenie światła do wydarzenia jakie ma 

miejsce w naszym domu. Spotkanie z przyjaciółmi, romantyczna kolacja czy 

nasz ulubiony serial — na każdą z tych okazji będziemy mogli znaleźć najlep-

sze oświetlenie. Dzięki aplikacji Kasa od TP-Link poprzez iPhone’a będziemy 

w stanie zarządzać wszystkimi parametrami światła. Również będąc poza 

domem, możemy włączyć lub wyłączyć światło, kamuflując naszą nieobecność, 

a przez to odstraszać potencjalnych, nieproszonych gości. Żarówki TP-Link 

mogą automatycznie dostosowywać się do warunków oświetlenia. Kiedy zapa-

da zmierzch, same się włączą. Możemy również sami ustalać godziny włączania 

i wyłączania światła. Miłym dodatkiem są statystyki zużycia energii. Podejrzymy, 

jak długo żarówka była włączona i ile pobrała energii z sieci elektrycznej.

http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-5609_LB130.html
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DANFOSS LINK
Ciepło w naszym domu możemy kontrolować przez aplikację 

w iPhonie oraz Androidzie. I to niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. 

Program Danfoss Link pozwala zaplanować temperaturę podczas 

cyklu dnia tak, aby ciepło w domu było optymalne. Dodatkowo 

zadba o oszczędność kosztów, obniżając temperaturę, gdy śpimy 

lub gdy w domu nikogo nie ma. Kiedy jest mróz, a my za kilkanaście 

minut będziemy w domu, możemy wydać polecenie podniesie-

nia temperatury, aby już po przekroczeniu progu móc cieszyć się 

ciepłem swojego mieszkania. Danfoss pozwala na kontrolowa-

nie temperatury w każdym pokoju z osobna. Obsługuje zarówno 

termostaty grzejnikowe, jak również ogrzewanie podłogowe. 

CENA  
Panel + 3 Głowice

1600,00 zł WWW danfoss.pl

http://smartheating.danfoss.pl
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NETATMO HEALTHY HOME COACH
Oto stróż jakości powietrza, które wdychasz w mieszkaniu. Netatmo stworzyła 

urządzenie, które będzie monitorowało skład chemiczny naszej przestrzeni życio-

wej. Urządzenie powiadomi nas, gdy w pokoju będzie niewłaściwa wilgotność 

powietrza. Również jako pierwsze da znać, że przyszedł czas na przewietrze-

nie mieszkania lub gdy poziom dwutlenku węgla będzie zbyt wysoki. Netatmo 

Healthy Home Coach monitoruje również zbyt duży hałas oraz temperaturę. 

Sprzęt wspiera technologię HomeKit, dzięki czemu wyniki pomiarów są scen-

tralizowane w domyślnej aplikacji Dom na urządzeniach z iOS.

CENA 499,00 zł WWW www.salonydenon.pl

http://www.salonydenon.pl/pl/MM/Marki/NETATMO/AIR_CARE/HEALTHY_HOME_COACH
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FRITZ!DECT 200
Inteligentny dom potrzebuje mądrego zasilania. Z tą myślą firma AVM stwo-

rzyła gniazdko, które jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich chcących 

w pełni kontrolować urządzenia wpięte do prądu. Gniazdko można tak zapro-

gramować, aby odpowiednio załączało napięcie według indywidualnego 

harmonogramu lub wraz ze wschodem i zachodem słońca. Zachowanie gniazd-

ka możemy spiąć z kalendarzem Google, aby konkretnego dnia o konkretnej 

godzinie zostało włączone. Istnieje również możliwość aktywacji czujnika 

dźwiękowego wbudowanego w gniazdko, aby inne podłączone urządzenia 

mogły reagować na zachowania na podstawie klaskania lub pukania. Cała 

obsługa odbywa się poprzez aplikację na iOS - MyFRITZ!App. Sterowanie 

może odbywać się zdalnie, nawet wówczas gdy nie ma nas w domu. Wszystkie 

informacje o zużyciu prądu i statystyki są dostępne natychmiast z aplikacji. 

Jeśli jednak życzymy sobie otrzymywać raporty na skrzynkę e-mail, nic nie 

stoi na przeszkodzie, aby tak było. 

Odpowiednie raporty będą przygo-

towywane na bazie roku, miesięcy 

i tygodni, a sama analiza zużycia 

prądu odbywa się w jednostkach 

łatwo przeliczalnych na koszta, 

czyli  kilowatogodzinach (kWh).

CENA 99,00 zł
WWW

pl.avm.de

https://pl.avm.de/produkty/fritzdect/fritzdect-200/
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IROBOT ROOMBA 980
Twój dom może być czysty za jednym kliknięciem w ekran iPhone’a. Nazwa 

iRobot nie bez powodu na pierwszy rzut oka kojarzy się nam z literą „i” 

wyciągniętą z nazwy produktów Apple. Ten sprzęt doskonale współgra z urzą-

dzeniami opartymi na iOS i czuć w nim podobną pasję tworzenia produktu. 

Model Roomba 980 to najinteligentniejszy robot odkurzający z rodziny iRobot. 

Inteligencja robota przejawia się choćby w systemie jego poruszania się. Łączy 

nawigację adaptacyjną z optyczną lokalizacją przeszkód — potrafi dostosować 

się do aktualnych warunków w mieszkaniu, lokalizując przeszkody i zmia-

ny, jakie zachodzą na bieżąco w ich rozmieszczeniu. Dzięki temu potrafi 

wrócić do miejsca, do którego nie mógł wcześniej dotrzeć i je uporządkować. 

Aplikacja mobilna iRobot Home sprawia, że obsługa robota jest niezwykle 

prosta. Za jej pośrednictwem użytkownik może ustalić harmonogram pracy 

na 7 dni tygodnia i dokonać wyboru kluczowych ustawień, np. pojedynczego 

lub podwójnego przejazdu czy sprzątania przy krawędziach.

CENA 4499,00 zł WWW irobot.pl

http://irobot.pl/pl/o-robotach01?pr=roomba
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CENA 6499,00 zł WWW delonghi.com

EKSPRES DE’LONGHI 650.75
Koneserzy kawy przywiązują dużą wagę do idealnych proporcji zmielonego 

ziarna, wody i ewentualnego mleka. Co, jeśli automatyczne ustawienia ekspresu 

nie do końca nam odpowiadają? Dzięki ekspresowi De’Longhi można je łatwo 

zmienić, sięgając po smartfon. Bezpłatna aplikacja Coffee Link łączy się z ekspre-

sem za pomocą Bluetooth. Pozwala na zdalne sterowanie, zarządzanie funkcjami 

i ustawieniami ekspresu. Udostępnia też statystyki. Najważniejszą zaletą aplikacji 

jest możliwość przyrządzenia spersonalizowanej kawy. Na ekranie urządzenia 

mobilnego można zmienić ilość, moc i temperaturę kawy oraz czas dozowania 

spienionego mleka. Aplikacja pozwala na zapisanie sześciu własnych receptur. 

Model De’Longhi 650.75 to również doskonałe wykonanie urządzenia z wysokiej 

jakości materiału i intuicyjny, dotykowy panel sterowania wyświetlający wszyst-

kie informacje o procesie parzenia najlepszej kawy.

http://www.delonghi.com/pl-pl/produkty/kawa/ekspresy-do-kawy/automatyczne-ekspresy-do-kawy/primadonna-elite-ecam-65075ms
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CENA 5199,00 zł WWW cookidoo.pl

THERMOMIX® TM5
Nie musisz być profesjonalnym kucharzem, aby przygotować pyszny posiłek. 

Dzięki nowoczesnemu urządzeniu Thermomix® profesjonalne gotowanie jest 

możliwe w każdym domu i kuchni. Najnowszy Thermomix® TM5 łączy funkcje 

dwunastu urządzeń w jednej, kompaktowej formie, a co najważniejsze, pozwala 

na cyfrowe gotowanie za dotknięciem palca. Dzięki innowacyjnej opcji gotowa-

nia z ustawieniami na ekranie dotykowym wyświetla się przepis i wskazówki 

prowadzące użytkownika przez proces gotowania krok po kroku. Za pomocą 

połączenia bezprzewodowego urządzenie TM5 łączy się z internetową platformą 

z przepisami Cookidoo®. Przepisy można także wyszukiwać, używając aplikacji 

Thermomix® Coookidoo®, opracowanej na urządzenia iOS. Aplikacja umożliwia 

wybranie przepisów do przesłania na urządzenie 

Thermomix®, stworzenie własnych list przepi-

sów, planowanie menu tygodniowego oraz 

przygotowanie listy niezbędnych zakupów. 

https://cookidoo.pl/vorwerkWebapp/
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PRALKA ADDWASH  
WW12K8412OW

CENA 4298,00 zł WWW samsung.com

Pralki Samsung z dodatkowymi drzwiami AddWash™ to skuteczne pranie oraz 

wygoda użytkowania. Aplikacja Smart Home pozwala zdalnie sterować i moni-

torować pracą urządzenia. Użytkownik może włączyć i wyłączyć pralkę, a także 

wybrać odpowiedni program prania oraz kontrolować jego czas. Aplikacja po-

informuje również o zakończonym cyklu prania. Samsung oferuje użytkowni-

kom również system Smart Check, który monitoruje drobne usterki urządzenia 

za pomocą smartfona. Nieprawidłowości w procesie prania najczęściej spowo-

dowane są drobnymi błędami, jak np. zamkniętym zaworem wody.

http://www.samsung.com/pl/washing-machines/washer-ww12k8412ow/
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POLAR BALANCE
Naszą wagę powinniśmy kontrolować zawsze. Nie tylko wtedy, gdy mamy 

problem z jej utrzymaniem. Warto jednak wykorzystać do tego celu inteligent-

ne urządzenie, takie jak Polar Balance. To waga, dzięki której możemy lepiej 

monitorować nasze postępy w drodze do obniżenia masy ciała. Pomoże nam 

także dbać o jej utrzymanie na satysfakcjonującym nas poziomie. Urządzenie 

bez problemu zniesie trudne traktowanie w naszej łazience, gdyż jest odporna 

na zachlapania. Jej duży wyświetlacz wkomponowany w szklaną obudo-

wę będzie cieszył nasze oko, a dodatkowo będziemy mogli podzielić się nią  

z domownikami, gdyż może monitorować parametry nawet 10 osób. Dzięki 

aplikacji i serwisowi internetowemu Flow nasza waga Polar Balance zmie-

nia się w inteligentne narzędzie pomagające dbać o nasze zdrowie. Aplikacja 

Polar Flow będzie monitorowała naszą masę ciała i powiadamiała o jej zmia-

nach. Dostarczy nam także spersonalizowanych wskazówek, by skorygować 

ją do pożądanego poziomu, a także będzie motywowała w drodze do celu.

CENA 430,00 zł WWW polar.com

https://www.polar.com/pl
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CENA 599,00 zł WWW www.oralb-blendamed.pl

ORAL-B GENIUS 9000N
Czy pomyśleliście, że tak prozaiczną czynność, jak codzienne szczotkowanie 

zębów, można wesprzeć nowoczesną technologią? Okazuje się, że tak. Dzięki 

wyposażonej w Bluetooth elektrycznej szczoteczce do zębów Oral-B Genius 

9000N można dbać o nasze zęby zdecydowanie lepiej. Szczoteczka łączy się 

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

dodatkowych funkcji. Są to: wbudowany program intensywnej pielęgnacji lub 

możliwość stworzenia własnego, spersonalizowanego programu higieny jamy 

ustnej. Szczoteczka wykrywa położenie w jamie ustnej, co pozwala mieć pewność, 

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

by zapobiec podrażnieniom, a także zmniejsza prędkość szczotkowania oraz 

ostrzega, gdy szczotkujemy zbyt mocno. Użycie Oral-B Genius 9000N spowodu-

je, że mycie zębów nigdy już nie będzie nudną czynnością.

http://www.oralb-blendamed.pl


42TEMAT MIESIĄCA 42SMARTHOME | ZDROWIE I HIGIENA

QARDIOARM
Chyba nikomu nie trzeba przypominać, jak ważne jest ciśnienie naszej krwi. 

Warto stale monitorować jego parametry, by wcześnie wykrywać wszelkie 

symptomy pojawienia się chorób krążenia. Warto w tym celu wyposażyć się 

w urządzenie, które pozwoli nam monitorować nasze parametry, łącząc się 

bezprzewodowo z naszymi iUrządzeniami. Jednym z nich jest QardioArm. 

To ciśnieniomierz, który poza standardowymi pomiarami ciśnienia skur-

czowego i rozkurczowego krwi posiada funkcję wykrywania arytmii serca. 

Łączy się bezprzewodowo z aplikacją Qardio App, dzięki której będziemy 

mogli analizować nasze dane. Aplikacja pozwala również na tworzenie nota-

tek, generowanie wykresów lub ustawianie przypomnień 

o  konieczności wykonaniu badania. Korzystanie 

z ciśnieniomierza umili nam wyświetlanie relak-

sacyjnych zdjęć podczas pomiarów czy proste 

wykresy i  statystyki, dzięki którym jesteśmy 

w stanie samodzielnie stwierdzić, czy mamy 

prawidłowe ciśnienie krwi.

CENA 445,00 zł WWW getqardio.com

https://store-eu.getqardio.com
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CENA 49,99 € WWW philips.pl

PHILIPS AVENT SCH740
Mierzenie temperatury u dzieci to procedura częsta, lecz nie zawsze przyjemna. 

Warto ją sobie znacznie uprościć, korzystając z termometru dousznego firmy 

Philips Avent SCH740. Urządzenie cechuje się niesamowitą szybkością dzia-

łania, gdyż już po dwóch sekundach możemy odczytać pomiar. Ponadto jest 

on bardzo precyzyjny. Ewentualne odstępstwa są szacowane tylko na pozio-

mie ± 0,2°C. Termometr informuje nas zmianą koloru wskaźnika na czerwony, 

gdy temperatura ciała naszego dziecka wynosi 38°C lub więcej. Jak przystało 

na inteligentne urządzenie, oprócz szybkiego i dokładnego pomiaru tempe-

ratury ma bezprzewodową łączność z naszym telefonem. Za pośrednictwem 

przeznaczonej do tego aplikacji uGrow zapisuje pełną historię pomiarów. 

Pozwala to łatwo kontrolować zmiany temperatury naszego dziecka w czasie 

i analizować jej wahania. Dodatkowo nasze dane można w bardzo prosty sposób 

udostępnić lekarzowi.

https://www.philips.pl/c-p/SCH740_01/avent-inteligentny-termometr-douszny
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REDAKCJA MMM
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Przygodę z inteligentnym domem możemy zacząć w każdej chwili. Producenci 

prześcigają się w dostarczaniu nam sprytnych rozwiązań. Warto rozejrzeć się  

na początku za ciekawym zestawem startowym, by później sukcesywnie rozbu-

dowywać swój system o kolejne urządzenia. W tym zestawieniu pragniemy Wam 

zademonstrować kilka ciekawych rozwiązań.

PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI / ARTUR JOPEK

ZESTAWY SMARTHOME

fot: © vege

http://fotolia.com
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CENA
960,00 zł

WWW
airlive.com

AIR LIVE SMART HOME KIT
Smart Home Kit firmy Airlive to składający się z czterech elementów zestaw 

pozwalający zarządzać urządzeniami i chronić dom podczas naszej nieobecno-

ści. Technologia wykorzystana w tym celu pozwala nam kontrolować wszystko, 

co dzieje się naszym w domu, niezależnie od tego, gdzie w tym momencie 

jesteśmy. Dzięki opracowanej do tego aplikacji możemy w pełni monitorować 

sytuację w naszym domu. Czujniki w oknach i drzwiach podczas nieautory-

zowanego wejścia do naszego mieszkania powiadomią nas o tym 

fakcie, a  system uruchomi syrenę. Dodatkowo zawarta 

w zestawie kamera IP pozwoli „mieć oko” na nasz doby-

tek. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa mieniu 

dołączona do zestawu wtyczka Smart Plug 

dba o naszą wygodę. Możemy w każdej 

chwili za pośrednictwem naszego 

iPhone’a włączać bądź wyłą-

czać różne urządzenia. 

Wtyczka pokazuje także 

ilość zużywanej energii 

przez podpięte od niej 

urządzenie, co jest przy-

datne, ponieważ pomoże 

nam znacząco obniżyć 

koszty zużycia energii 

elektrycznej w naszym 

domu.

http://pl.airlive.com/product/Smart-Home-Kit
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CENA
1149,99 zł

WWW 
smanos.pl

SMANOS K1 
Firma Smanos także proponuje zestaw swoich inteligentnych urządzeń, 

który z pewnością znajdzie zastosowanie w naszych domach. K1 to komplet 

świetnie wyglądających czujników, który da nam poczucie bezpieczeństwa 

i komfortu. Podstawą systemu jest inteligentny hub sterujący bezprzewo-

dowo wszystkimi sensorami.  Pozwala na podłączenie do 50 urządzeń DIY 

zasilanych bateryjnie, w  tym czujników temperatury, dymu i zalania oraz 

kamer WiFi HD i wideodomofonu. Oprócz Huba w skład zestawu SMANOS 

K1 wchodzą także czujnik otwarcia drzwi/okien oraz przyjazny zwierzętom 

czujnik ruchu, który wyśle sygnał tylko w przypadku wykrycia prawdziwego 

zagrożenia, a nie przechadzek psa czy kota. Dodatkowo klawiatura bezpie-

czeństwa pozwalająca sterować systemem alarmowym bez smartfona oraz 

wewnętrzna syrena o natężeniu dźwięku aż do 110 dB uzupełniają 

doskonale ten zestaw. Oczywiście wszystkie czujniki  

są bezprzewodowe i nie wymagają specjalistycz-

nego montażu. Dzięki niedużemu zużyciu 

energii zainstalowane w  nich baterie 

pozwalają na długi okres użytkowania. 

Całym systemem możemy zarzą-

dzać za pośrednictwem aplikacji 

dla systemu iOS. Warto wspo-

mnieć, że urządzenia firmy 

Smanos są nie tylko dopra-

cowane techno ale także 

pod względem designu, za 

co Smanos został odzna-

czony nagrodą Red Dot 

Product Design.

http://smanos.pl/k1/
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FERGUSON SMART  
HOME SECURITY KIT
To pakiet startowy przydatnych w każdym domu czujników oparty na rozwią-

zaniach firmy Ferguson. W jego skład wchodzi Smart Hub, czyli serce systemu.  

On odpowiada za zarządzanie urządzeniami w naszym domu i komunikację między 

nimi. Oprócz centrali w zestawie znajdziemy czujnik ruchu oraz czujnik wielozada-

niowy powiadamiający o otwarciu lub zamknięciu drzwi bądź okien. Gdy czujniki 

wykryją wtargnięcie intruza pod naszą nieobecność, system poinformuje nas o tym 

i uruchomi alarm. Kolejnym elementem zestawu jest czujnik temperatury i wilgotno-

ści. Zbiera informacje o ich poziomiew pomieszczeniu, co pozwala nam decydować 

o dogrzaniu, schłodzeniu lub przewietrzeniu naszego domu. Wszystkie elemen-

ty systemu współdziałają ze sobą i przekazują informacje do naszego urządzenia 

z systemem iOS dzięki specjalnej aplikacji Ferguson Smart. Możemy za jej pomocą 

sterować swoim inteligentnym domem. Oprócz aplikacji w zestawie są dostępne 

dwa tradycyjne piloty zdalnego sterowania. System jest w całości bezprzewodowy, 

co pozwala na uniknięcie problemów z prowadzeniem kabli i ułatwia montaż lub 

demontaż całości.

CENA
799,00 zł

WWW
fergusson.pl

https://sklep.ferguson.pl/intelignetny-dom/Smarthome-Security-Kit
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DANFOSS LINK Z WIFI V4
Każdy z nas chciałby, aby w naszych domach zawsze było ciepło, a rachunki za 

ogrzewanie nie przerażały po zakończeniu sezonu grzewczego. Ten scenariusz 

jest możliwy do osiągnięcia, jeśli zaprzęgniemy do pracy inteligentne rozwiąza-

nia firmy Danfoss. Zestaw do zdalnego sterowania ogrzewaniem pozwoli nam 

mądrze dostosować temperaturę w naszym domu. W jego skład wchodzi panel 

sterujący Danfoss Link, z poziomu którego będzie można sterować ogrzewaniem 

w  naszym domu, oraz trzy bezprzewodowe głowice grzejnikowe sterowa-

ne radiowo wraz z adapterami. Ponadto całym systemem możemy kierować  

za pośrednictwem dedykowanej aplikacji Danfoss Link z poziomu nasze-

go iPhone’a czy iPada. Dzięki temu 

będziemy mogli zdalnie ustalać 

temperatury w naszych domach, 

obniżać temperatury w  pomiesz-

czeniach, w których nie przebywamy 

lub kiedy nikogo nie ma w domu. 

System będzie automatycznie 

dostosowywał się do naszych zale-

ceń. Zastosowanie inteligentnych 

termostatów oprócz zwiększenia 

samego komfortu przyczyni się także  

do zmniejszenia kosztów eksploata-

cji naszego ogrzewania.

CENA  
Panel + 3 Głowice

1600,00 zł danfoss.pl

http://smartheating.danfoss.pl
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HOMEKIT I INNE SYSTEMY 
INTELIGENTNEGO DOMU
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Hasło „inteligentny dom” przestało być ciekawostką dobrze brzmiącą w mniej lub 

bardziej fachowych wypowiedziach. Technologia wkrada się do naszych domów, 

z czego często nawet nie zdajemy sobie sprawy. Jej forpocztą były zaawansowane 

termostaty czy systemy alarmowe, które można sterować komendami tonowymi 

z telefonu.

Co wyróżnia HomeKit  
na tle innych systemów?
Po pierwsze HomeKit nie należy traktować tylko jako „konkurencję” dla innych 

systemów. Został stworzony między innymi do zapanowania nad bałaganem 

w rozwiązaniach. Kolejną jego cechą jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeń-

stwa, ale to temat tak obszerny, że znalazł się w osobnym artykule.

HomeKit pojawił się wraz z iOS 8 w 2014 roku jako środowiska (API) dla progra-

mistów i dla twórców sprzętu, służące do komunikacji i sterowania urządzeniami 

„automatyki domowej”. Od początku pomyślano je, aby było bardzo elastycznie. 

W przeciwieństwie do wielu innych systemów, które usiłują zapanować nad „inteli-

gentnymi instalacjami”, HomeKit nie narzuca konkretnej metody komunikacji. Może 

łączyć się przez WiFi lub Bluetooth oraz obsługuje zgodne z HomeKit „huby” tworzące 

pomost do innych technologii łączności, np. ZigBee, z których korzystają urządzenia 

Smart Home. Elastyczność polega też na możliwości dodawania własnych nieprze-

widzianych w specyfikacji HomeKit charakterystyk urządzeń. Np. HomeKit na razie 

nie definiuje obsługi zużycia energii, co nie przeszkadza urządzeniom Elgato Eve 

w przekazywaniu za pomocą HomeKit takich danych do ich aplikacji „po swojemu”. 

I tu należy podkreślić ważną rzecz.

HomeKit to środowisko,  
a nie aplikacja
HomeKit definiuje sposoby łączności pomiędzy urządzeniami oraz rodzaje przeka-

zywanych informacji i komend w warstwie sprzętowej oraz logicznej. Programista 

pragnący skorzystać z HomeKit w swojej aplikacji ma to wyjątkowo ułatwione. 

Nieważne, od jakiego producenta pochodzi sprzęt i jak się komunikuje. Jeżeli jest 

zgodny z HomeKit, to będzie można go używać w programie, a przynajmniej jego 

funkcje zdefiniowane w standardzie HomeKit. Z tej możliwości korzysta wielu produ-

centów sprzętu, który nie jest jeszcze zgodny z HomeKit lub nie sprostał wysokim 

wymaganiom Apple co do bezpieczeństwa komunikacji. Do programów obsługują-

cych ich urządzenia dodają obsługę HomeKit, czym zwiększają jej atrakcyjność dla 

użytkownika.

Od strony producenta urządzeń sytuacja wygląda trochę gorzej. Pewnie zauważy-

liście, jak niewiele urządzeń HomeKit pojawiło się przez pierwsze dwa lata. Jest to 
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wynikiem bardzo dużych wymagań Apple. Urządzenia muszą przechodzić odpo-

wiednie testy, stosować wyrafinowane metody szyfrowania i wymiany kluczy, a do 

niedawna mogły to robić wyłącznie sprzętowo, co wymuszało stosowanie droższych 

układów łączności. W czerwcu tego roku Apple pozwolił na stosowanie rozwiązań 

programowych (do szyfrowania). Nadal muszą one sprostać wymaganiom i przejść 

testy, jednak pozwalają na stosowanie bardziej popularnych układów. Co jeszcze 

ważniejsze, rozwiązanie programowe pozwoli na dodanie obsługi HomeKit do wielu 

rządzeń będących w sprzedaży. Tak się stanie niebawem z systemem IKEA TRÅDFRI.

W tym roku Apple zdecydował się na kolejny krok, który zwiększy ilość sympatyków 

HomeKit, a małym firmom i hobbystom umożliwi tworzenie prototypów i własnych 

indywidualnych projektów. Do tej pory, aby otrzymać dostęp do dokumentacji HomeKit 

dla producentów sprzętu, trzeba było najpierw przejść etap wstępnej certyfikacji 

i spełnić wymogi, np. zdolności do samodzielnej produkcji urządzeń i inne, które 

na starcie blokowały małe firmy. Społeczność hobbystów HomeKit przykładowo 

tworzących HomeBridge bazowała na informacjach zdobytych doświadczalnie. 

Teraz każdy może się zarejestrować jako „hobbysta” lub „początkujący producent”, 

pobrać dokumentację i zacząć tworzyć Najlepsze Urządzenie Smart na Świecie 

zgodne z HomeKit. Podczas podłączania do HomeKit urządzenia, które nie posia-

da wbudowanego Apple Authentication Coprocessor, pojawia się ostrzeżenie,  

ale można z niego normalnie korzystać.

https://developer.apple.com/homekit/
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Wracamy do użytkownika
„Sprytny dom” to nie tylko sterowanie i kontrola danych. W pierwszej wersji można 

było podejrzeć temperaturę, zaprogramować termostat i sprawdzić, w jakim trybie 

się znajduje, włączyć światło, zmienić kolor świecenia, sterować kontaktem, spraw-

dzić poziom pyłów czy dwutlenku lub tlenku węgla. I to tylko gdy byliśmy w zasięgu 

urządzeń (sieć WiFi lub Bluetooth). Zauważyliście, że w tym zestawie brakuje auto-

matyki? Wprowadzono ją w iOS 9. Aby z niej skorzystać, musimy mieć stale w domu 

iPada lub Apple TV 4. Przejmują one rolę sterownika urządzeń i co ważne — pomo-

stu do świata zewnętrznego. Dzięki nim możemy, będąc poza domem, nadal go 

kontrolować (byle łącze internetowe było sprawne). Pozwalają również na pewną 

automatykę. Teraz mała uwaga. W iOS 10 pojawiła się systemowa aplikacja Home 

(Dom). Do tej pory używało się aplikacji niezależnych deweloperów. Aplikacja Home 

jest dobra na początek, ale nie jest idealna. Nie obsługuje na przykład wszystkich 

możliwości, jakie daje HomeKit. Interesujące, prawda?

Co można zautomatyzować?
Podstawowa automatyka polega na zdarzeniach dotyczących czasu (konkretna 

godzina lub wschód czy zachód słońca), powrotu lub wyjścia z domu (lokaliza-

cja), sygnałach z innych urządzeń (np. włącznik czy automat bramowy), sygnałach 

z czujników (gazu, otwarcia, światła itp.). Te akcje obsługuje aplikacja Dom. Jednak 

to nie koniec możliwości! HomeKit potrafi więcej, ale program musi umieć to z niego 

wydusić. Moim ulubionym przykładem jest aplikacja 

Elgato Eve. Jest darmowa, stworzona dla serii 
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urządzeń Eve, ale nie gardzi obsługą innych zgodnych z HomeKit, nawet podszy-

wających się pod oryginały (np. moje czujniki zużycia energii). Do tego pozwala na 

znacznie więcej opcji automatyzacji. Na przykład: można ustawić warunek: włącz 

podgrzewanie w terrarium, gdy temperatura spada poniżej 19°C, wyłącz powyżej 

23°C i ustawić, aby działało to tylko w nocy. Na dzień można zaprogramować inne 

zakresy temperatur.

Oczywiście, jak w każdym tego typu systemie, mamy możliwość tworzenia scen. 

Czyli np. wyłączenia wszystkich świateł na zewnątrz budynku jednym przyciskiem.

Usługi lokalizacji to dość wyjątkowa cecha HomeKit. Moim ulubionym jej zastoso-

waniem jest włączanie świateł przed domem, gdy wracam po zmierzchu. To miłe, 

gdy dom „wita” mnie światłem, jak zbliżę się na 150-300 metrów.

HomeKit zarządzany jest  
przez jedne konto Apple ID
Oczywiście możemy domowników dopuścić do sterowania naszym domem, wysy-

łając im zaproszenia, ale nie będą oni mogli dodawać innych użytkowników czy 

urządzeń. Będą za to uwzględniani w akcjach wyzwalanych za pomocą lokalizacji. 

Należy pamiętać, że mamy możliwość dodania do naszego systemu wielu domów 

i niezależnej obsługi każdego z nich. Wybór aktywnego „domu” też może bazować 

na naszej lokalizacji.
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Z HomeKit  
możesz porozmawiać
Bardzo dobrze jest zorganizowana obsługa HomeKit za pomocą Siri. Na razie jedyną 

wadą jest konieczność wydawania poleceń po angielsku. Na szczęście nazwy urzą-

dzeń i pokoi mogą być polskie. Polecenia „Switch on lights on Salon”, czy „Switch 

on Antykomar Salon” lub Switch off Kinkiet w salonie” są pomimo wątpliwej grama-

tyki i wymowy (mojej) rozpoznawane i wykonywane. Jest to wyjątkowo wygodne 

zwłaszcza w połączeniu z „Hey Siri”.

W mojej domowej „smartsieci” posiadam zdecydowaną większość urządzeń, które 

zrobiłem sam, ale gdy testuję urządzenia firmowe z nalepką „HomeKit”, po prostu 

pojawia się ono w używanych aplikacjach i działają na równi z innymi. To wielka 

zaleta HomeKit: łączenie wielu systemów w całość.

Na razie HomeKit jest jedyną tak rozbudowaną i wszechstronną platformą dostępną 

na urządzenia mobilne. Google Home poszedł w trochę innym kierunku. Równolegle 

do HomeKit możemy używać systemów zaawansowanej automatyki jak openHAB 

czy prostszy domoticz. Oba mają „wtyczki” dla HomeKit i potrafią z nim współpra-

cować. Aż chce się zacytować: „Jeden, by łączyć...”.

ZDJĘCIE:
str. 53 apple.com

http://apple.com
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Dla użytkowników systemu iOS, gdy mowa o inteligentnym domu, HomeKit stanowi 

fundament jego budowy. Zarządzanie zgromadzonymi urządzeniami jest zapew-

nione przez aplikację Dom, która w tym roku została rozwinięta przez Apple z myślą 

o tworzeniu bardziej złożonych scenariuszy automatyzacji. Jeżeli wciąż macie 

obawy przed konfiguracją tej funkcji w swoim miejscu zamieszkania, to mam nadzie-

ję, że poznanie poszczególnych kroków konfiguracji, które przedstawiam poniżej, 

udowodni Wam, jak prosty i intuicyjny jest inteligentny dom w odsłonie prezento-

wanej przez Apple.

Dodawanie akcesoriów
W celu dołączenia urządzenia należy uruchomić aplikację Dom i wykonać nastę-

pujące kroki.

1. W górnym prawym rogu aplikacji znajduje się przycisk oznaczony plusem, 

wybierz go.

2. Jeżeli w Twoim otoczeniu znajduje się urządzenie gotowe do przyłączenia, 

zostanie ono wyświetlone. Wybierz je i zezwól na podłączenie.

3. W kolejnym kroku musisz autoryzować urządzenie przez podanie kodu HomeKit 

swojego urządzenia. Z reguły jest on umieszczony na opakowaniu lub w doku-

mentacji. Najwygodniejszym sposobem jest zeskanowanie przy użyciu kamery 

iPhone’a, co stanowi domyślny wybór. W razie problemów można przełączyć 

się w tryb manualnego podawania kodu.

4. Po dodaniu pozostaje uzupełnienie informacji opisowych i przypisanie urzą-

dzenia do pomieszczenia, w którym się znajduje, a w końcu zatwierdzenie.
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Edycja opisu urządzeń
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przypadku przeniesienia urządze-

nia lub innej dowolnej zmiany dokonać aktualizacji wcześniej podanych danych 

opisowych. W tym celu należy wykonać następujące kroki.

1. Otwórz aplikację Dom.

2. Wybierz urządzenie, które chcesz edytować, i przytrzymaj na nim palec.  

Po otwarciu menu kontekstowego wybierz przycisk „Szczegóły”.

3. W tym miejscu możesz dokonać niezbędnych zmian. Po zakończeniu wybierz 

przycisk „Gotowe”.

Konfiguracja pomieszczeń
Ważne jest, aby w aplikacji Dom skonfigurować wszystkie pomieszczenia, w których 

korzystamy z wcześniej dodanych urządzeń. Aby to zrobić, należy wykonać nastę-

pujące kroki:
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1. Wybierz zakładkę „Pokoje” z dolnego menu i naciśnij przycisk listy z górnego 

lewego roku aplikacji.

2. Wybierz „Ustawienia pokoju…” i następnie dodaj pokój. W tym miejscu możesz 

również dokonać edycji tych już dostępnych oraz dokonać zmian kolejności ich 

wyświetlania.

3. W tym miejscu zdefiniuj nazwę pokoju, a jeżeli chcesz, zmień obrazek tła.

4. Po uzupełnieniu naciśnij przycisk „Zachowaj”.

Automatyzacja
Ostatnia zakładka dolnego menu aplikacji Dom jest zdecydowanie najciekawsza.  

To właśnie w tym miejscu możemy definiować scenariusze automatyzacji. W miarę 

jak będziemy uzbrajać nasze mieszkanie w kolejne urządzenia, zacznie przybywać 

możliwości ich konfiguracji. Nie mam sensu opisywać tutaj krok po kroku kolejno-

ści konfiguracji, ponieważ proces tworzenia scenariuszy jest opisany. Warto jednak 

poświęcić odrobinę czasu w tej zakładce i zweryfikować, jakie możliwości daje nam 

posiadany sprzęt.

Mam nadzieję, że ten krótki poradnik przekona Was do skorzystania z aplikacji 

Dom. Jak zawsze, Apple zadbało o to, aby konfiguracja była możliwie jak najprost-

sza i intuicyjna. Dodatkowo z każdą kolejną odsłoną iOS jej możliwości rosną.
ZDJĘCIE:
str. 56 apple.com

http://apple.com
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http://twitter.com/macwyznawca
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Wyobraźcie sobie, że kroicie w kuchni szczypiorek, nawlekacie igłę, schodzicie 

po schodach, niosąc ciążki wazon, i nagle gaśnie światło… nic fajnego. Może być 

gorzej. Wracacie do domu, a w nim 8°C lub 28°C i cieknie woda z zamrażarki. To też 

„pół biedy”, ale jak zastaniecie otwartą bramę, a w garażu stwierdzicie brak drogiej 

kosiarki? A co z „inteligentnym zamkiem” do drzwi domostwa?

Bezpieczeństwo rozwiązań automatyki domowej (i przemysłowej oczywiście też) 

oraz urządzeń IoT jest niestety bardzo złożonym zagadnieniem. Złożonym, ponie-

waż w użyciu jest wielka liczba różnych technologii, świadomość problemu nie jest 

pełna nawet wśród projektantów i wykonawców, a całość jest obarczona „grzechami 

dzieciństwa”.

Zacznijmy od końca
Używaliście bądź używacie włączników sterowanych pilotem radiowym? Takie 

popularne „RF 433”? Ja tak i sąsiad też. Zdarzało się, że zanim „uzgodniliśmy kanały”, 

to potrafiliśmy sobie wzajemnie wyłączać światło, a mój termometr często podłączał 

się do czujnika u sąsiada. Działo się tak, bo jedynym zabezpieczeniem tej technologii 

jest wybór kanału (adresu). I jakoś nikt z tego nie robił tragedii. Niestety projektanci 

pierwszych urządzeń automatyki domowej również uważali, że „jakoś to będzie”.

Dużym problemem jest wspomniana mnogość używanych technologii łączności. 

Wymienię kilka najpopularniejszych: Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, LoRa, nRF24, 

rf433, rf868 i oczywiście wszystkie „komórkowe”. Każdą z tych technologii można 

(nie)zabezpieczyć na kilku poziomach. Weźmy dla przykładu WiFi. Podłączenie 

do punktu dostępowego routera może być szyfrowane (WEP, WAP, WAP2) lub nie. 
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Nad tym aspektem może zapanować użytkownik, jednak to tylko wierzchołek góry 

lodowej. Urządzenia IoT transmitują dane pomiędzy sobą i do różnych „central 

i centralek”. Te dane również mogą być lub nie być szyfrowane, tak jak nasze połą-

czenie w przeglądarce może być w nieszyfrowanym protokole http lub szyfrowanym 

https (z kłódeczką). Na to jako użytkownicy nie mamy wpływu. Z Bluetooth jest 

zarazem lepiej i gorzej. Szyfrowanie transmisji i autentykację ma „w standardzie”, 

ale po ostatniej aferze z podatnością na przejęcie transmisji należy podchodzić do 

tego ostrożnie. Co gorsza, projektanci przyzwyczajeni do „szyfrowania w standar-

dzie” i niewielkiego zasięgu technologii najczęściej zaniedbali własne dodatkowe 

metody zabezpieczeń. Bardziej egzotyczne protokoły jak ZigBee stosowany przez 

Ikea Trådfri oraz Philips Hue, czy Z-Wave używany w wielu urządzeniach Fibaro, 

również mają wbudowane systemy szyfrowania i autentykacji, jednak wiele zale-

ży od ich implementacji przez danego producenta. Najgorzej jest z nRF24, rf433, 

rf868, które sprzętowo nie mają żadnych systemów szyfrowania i autentykacji, więc 

wszystko zależy od twórców implementacji. Zobaczcie oferty „pilotów RF” do bram 

garażowych, które „same się uczą” kodów sterujących. Straszne, prawda?

Co się z czym łączy  
i jakie dane gdzie wysyła?
Po krótkim omówieniu problemów wynikających z tego, jak sprzęty IoT łączą się ze 

sobą, czas na kolejną porcję złych wiadomości. Urządzenia automatyki domowej 
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zazwyczaj komunikują się z „centralą” lub „hubem”. Tak działa Ikea Trådfri, Philips 

Hue, Fibaro BleBox i wiele innych, w tym (jednak nieobowiązkowo) HomeKit Apple. 

Najtańsze urządzenia WiFi, od jakich rozpoczął się mój cykl na „Inteligentny dom…”, 
dla obniżenia kosztów łączą się z serwerami gdzieś w świecie i są sterowane za ich 

pomocą. Działa to tak, że aplikacja na naszym iPhonie wysyła polecenie do serwe-

ra gdzieś daleko, a on przesyła je do naszego urządzenia podpiętego przez WiFi 

w domowej sieci. Podobnie w drugą stronę. Nasze urządzenie wysyła np. odczyt 

temperatury na odległy serwer, a on przesyła dane do nas lub używa ich do automa-

tyki i wysyłania poleceń. Najmniejszym problemem w tej sytuacji jest ewentualna 

utrata dostępu do internetu. Większym zaś zaufanie do producenta urządzeń i firmy 

odpowiadającej za serwery. Nie wiemy, czego się można spodziewać po „chińskim” 

przełączniku WiFi za 6 dolarów, współpracującym z serwerem producenta.

W bardzo wielu przypadkach proste urządzenia podłączone do sieci domowej (lokal-

nej) przez WiFi komunikują się z lokalnym serwerem uruchomionym na dysku 

NAS (QNAP, jak w moim przypadku), nanokomputerze Rospbery Pi lub jakimś jego 

klonie. Jednym z najpopularniejszych protokołów wymiany danych w „małym” IoT 

jest MQTT. Ma on wiele zalet (do działania wymaga naprawdę niewielu linijek kodu 

i jest bardzo elastyczny), ale jedną wadę: brak szyfrowania w standardzie. Jest wiele 

rozwiązań, które dodają szyfrowanie, jednak nie są zbyt często w lokalnych sieciach 

używane.

Wszędzie czyha zło… Co robić?
Myśleć… myśleć przy planowaniu rozwiązań, przed planowaniem zakupów, podczas 

instalacji, konfiguracji, uruchomieniu i wdrożeniu. Ponadto co jakiś czas kontrolować.

Jeżeli nie mamy sporej wiedzy, lepiej ograniczyć się do sprawdzonych rozwiązań 

znanych firm. Bardzo dobrym wskaźnikiem jest zgodność z HomeKit Apple, który 

nie dość, że jest wbudowany w nasze iUrządzenia, to był stworzony z myślą o maksy-

malnym bezpieczeństwie, a urządzenia opatrzone znakiem „HomeKit” przechodzą 

rygorystyczne testy, co też pierwotnie powodowało ograniczone zainteresowanie 

producentów. Więcej o HomeKit przeczytacie w osobnym artykule.

Pamiętajmy, że nawet bardzo znanym firmom przytrafiły się wpadki. Tak się stało 

z popularnymi termostatami Nest, tuż po przejęciu firmy przez Google. Po aktuali-

zacji oprogramowania wielu użytkowników obudziło się w zimnych mieszkaniach.

Jeżeli chcemy używać tanich i prostych urządzeń, to postarajmy się, aby działa-

ły one w sieci lokalnej i nie komunikowały się z Internetem ani nie miały do niego 

dostępu. Sieć WiFi, w której będą pracować, powinna być dobrze zabezpieczona, 

najlepiej wydzielona od reszty. W poważniejszych zastosowaniach, jak sterowanie 

zamkami i otwieranie bram, zdecydowanie lepiej unikać rozwiązań eksperymen-

talnych i chałupniczych.

Cytując kolegę redakcyjnego Kubę Barana: „Myśl, a nic Ci nie grozi”.

ZDJĘCIA:
str. 59 © Maksim Kabakou 
str. 60 © tverdohlib 
str. 61 © robsonphoto 
fotolia.com

https://mojmac.pl/?s=INTELIGENTNY+DOM+TANIM+KOSZTEM%2C+HOMEKIT
https://www.anthonyboyd.graphics
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HOMEBRIGE,  
CZYLI HOMEKIT  
DLA PRACOWITYCH
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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HomeKit to podstawowa 
i najwygodniejsza platforma
do obsługi wyposażenia „inteligentnego domu” dla Apple Usera. Ostatnio dzięki 

pewnym ułatwieniom, które poczynił Apple, oraz naciskom środowisk użytkow-

ników iOS, staje się coraz popularniejszy i bardziej przystępny cenowo (szczegóły 

znajdziecie w artykule o HomeKit). Jednak nie zawsze tak było i nadal jest wiele 

urządzeń, zwłaszcza od mniejszych producentów, które nie są i raczej nie będą 

opatrzone logiem HomeKit.

Gdy w 2014 roku Apple dodał do iOS API HomeKit, pozwolił na jego używanie bez 

ograniczeń zarejestrowanym deweloperom. Jednak producenci sprzętu, aby zacząć 

tworzyć urządzenia z nim zgodne, musieli sprostać rygorystycznym warunkom. 

Takie podejście od razu wywołało bunt, który dzięki „odwrotnej inżynierii” i infor-

macjom dostępnym dla deweloperów zaowocował rozwojem kilku rozwiązań dla 

hobbystów symulujących HomeKit. Do niedawna nie było pewności, czy Apple jedną 

„złośliwą” aktualizacją iOS nie zablokuje ich rozwoju. Na szczęście podczas WWDC 

2017 okazało się, że podjęto wręcz przeciwne kroki. Zadecydowano o wspieraniu 

takich amatorskich działań, udostępniając dokumentację HomeKit dla hobbystów 

i projektantów prototypów, bez konieczności certyfikacji.

Choć ze strony Apple już nic nam nie grozi, to przy korzystaniu z takich amator-

skich rozwiązań opartych na tanich urządzeniach, należy zachować szczególną 
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ostrożność. O zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa możecie przeczytać w osob-

nym artykule w tym wydaniu.

Konfiguracja i uruchomienie HomeBridge wymaga sporo nakładu pracy. Dlaczego 

warto się pomęczyć? Bo HomeBridge otwiera HomeKit dla wielu, często bardzo tanich 

urządzeń oraz dla rozwiązań, które raczej nigdy nie doczekają się zgodności z HomeKit. 

Ponadto otwiera ogromne pole do popisu dla hobbystów—eksperymentatorów.

HomeBridge,  
co to jest?
Jest to napisana w JavaScript dla środowiska Node.js aplikacja stanowiąca pomost 

pomiędzy HomeKit a rozszerzeniami, również pisanymi w JavaScript, obsługujący-

mi konkretne urządzenia. Oznacza to dużą elastyczność, bo „plugin” daje się napisać 

dla praktycznie dowolnego sprzętu. Jednak uruchomienie samego HomeBridge nic 

nam nie da, jeżeli nie wyposażymy go we wspomniane rozszerzenia.

Jak wspomniałem, HomeBridge do pracy wymaga Node.js. To nie jest wielkim 

problemem, bo środowisko można zainstalować w praktycznie każdym systemie 

od macOS, przez QNAP Container Station, czy podobne rozwiązania na inne NAS, po 

nanokomputery Raspberry Pi i ich klony. Jednak podstawowym kryterium doboru 

platformy jest ciągła i niezawodna praca urządzenia, na którym HomeBridge zain-

stalujemy. Od tego zależy sensowność, komfort i bezpieczeństwo naszej instalacji.
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Wybór sprzętu na centralę
Pierwszym kryterium jest wspomniana stała praca, warto więc podczas wyboru 

uwzględnić aspekt zużycia energii. Najlepiej pod tym względem wypadają nano-

komputery Pi i im podobne. Jeżeli w domu mamy dysk sieciowy dobrej firmy lub 

planujemy taki zakupić, może być on jeszcze lepszym rozwiązaniem. Jedynie nale-

ży sprawdzić, czy obsługuje „kontenery” czasem zwane „dockami”. W QNAP jest to 

„Container Station”, a w Synology „Docker”. Rozwiązanie z NAS jest elastyczniejsze, 

łatwiejsze w uruchomieniu i często bardziej niezawodne, a serwer i tak działa cały 

czas. Komputer przeznaczony tylko do tego celu, jeżeli nie ma innych poważnych 

zastosowań, wydaje się znacznym przerostem formy nad treścią, ale czasem może 

się nadać do pierwszych eksperymentów z HomeBridge.

Parametry techniczne
W zasadzie każdy serwer NAS pozwalający na uruchamianie „kontenerów” będzie 

miał wystarczające parametry do obsługi HomeBridge. Należy pamiętać, że progra-

my dla Node.js są interpretowane (jak skrypty), co wymaga większej ilości zasobów. 

Jeżeli decydujemy się na nanokomputer jako centralę HomeBridge, to zadaniu spro-

stają najprostsze urządzenia, jak Orange Pi zero. Zależnie od metody podłączenia 

do naszej lokalnej sieci może przydać się WiFi, ale połączenie kablem ethernet 

w zupełności wystarczy i bywa pewniejsze. Pamięć operacyjna RAM 256 MB też 

będzie odpowiednia, chyba że zechcemy eksperymentować z obsługą kamer IP. 

W takim przypadku przyda się 512 MB lub więcej. System operacyjny i oprogramo-

wanie zmieści się nawet na karcie SD 8 GB (pamięć masowa nanokomputerów jest 
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zazwyczaj tak rozwiązana), jednak warto wybrać karty dobrej firmy gwarantują-

ce dużą niezawodność przy częstym zapisywaniu. Normalny komputer z macOS 

i procesorem Intel pozwoli na instalację wszystkiego, co jest potrzebne do urucho-

mienia HomeBridge. Dla starszych „maczków” z PowerPC lepiej wybrać Ubuntu 

zamiast Mac OS.

Jak wcześniej ostrzegałem,
sam HomeBridge nie przyda się do niczego, jeżeli nie będziemy mieć odpowiednich 

„pluginów” dla urządzeń, jakie chcemy obsługiwać. Dlatego przed zabraniem się 

do kompletowania sprzętu i instalacji warto przejrzeć listę gotowych dodatków, bo 

napisanie własnego nie jest łatwą sprawą, nawet dla znających JavaScript i Node.

js. Sprawdzoną metodą jest wpisanie w wyszukiwarkę Google’a hasła „HomeBridge 

plugin …” gdzie w miejsce „…” wpisujemy nazwę urządzenia lub systemu, które 

chcemy podpiąć do HomeKit. Przeglądanie dostępnych pluginów najlepiej wykonać 

u źródła, czyli w serwisie npm (serwis z aplikacjami dla node.js).

Jeżeli te informacje  
Was jeszcze nie zniechęciły,
 to w następnym numerze Mój Mac Magazynu postaram się przeprowadzić Was 

przez konfigurację HomeBridge. Niecierpliwym polecam przejrzenie cyklu na blogu 

INTELIGENTNY DOM „TANIM KOSZTEM”, HOMEKIT.

https://www.npmjs.com/search?q=homebridge&page=2&ranking=optimal
https://mojmac.pl/?s=INTELIGENTNY+DOM+TANIM+KOSZTEM%2C+HOMEKIT


http://mojmac.pl/podcast/
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Dla większości użytkowników produktów marki Apple pojęcie inteligentnego domu 

jest tożsame ze słowem HomeKit. Rozwiązanie to, mimo że poznaliśmy je przed kilko-

ma laty, zaczęło nabierać rozpędu dopiero od zeszłego roku. Wymagania niezbędne 

do uzyskania certyfikacji były na tyle wysokie, że niewielu producentów decydowa-

ło się na przystąpienie do tego standardu. Niemniej firma Netatmo posiada w swojej 

ofercie produkty, które natywnie obsługują HomeKit. Jest to opisywany w poprzed-

nim numerze magazynu inteligentny termostat, stacja pomiarowa Home Coach oraz 

termostaty grzejnikowe. Nie oznacza to jednak, że nie ma sposobu, aby do systemu 

podłączyć urządzenia bez oficjalnego wsparcia.

Zanim przejdziemy do rozwiązania tego problemu, warto wspomnieć, że wraz 

z premierą iOS 11, Apple dokonało olbrzymiej zmiany w kontekście obsługiwanych 

przez HomeKit urządzeń. Dotychczas wymagano, aby za autentykację sprzętów odpo-

wiadał odpowiedni sprzętowy chip. Wraz z nowym systemem dopuszczona została 

autentykacja programowa, co nie dość że pozytywnie wpłynie na ceny urządzeń,  

to dodatkowo ułatwi rozwój segmentu sprzętów współpracujących z rozwiązaniem 

od Apple. Najważniejsze jest jednak to, że już istniejące sprzęty mogą otrzymać wspar-

cie dla HomeKit w postaci odpowiedniej aktualizacji oprogramowania. Ogłoszono, 

że obie kamery sprzedawane aktualnie przez Netatmo, czyli Presence i Welcome, 

w najbliższym czasie otrzymają taką właśnie aktualizację. Nie ma natomiast infor-

macji o bodajże najpopularniejszym produkcie firmy, czyli Weather Station.

Jednakże, jak już wspomniałem, istnieje sposób, aby produkty tego francuskiego 

producenta były widoczne w HomeKit niezależnie od ich oficjalnego wsparcia dla 

tej usługi. Wszystko dzięki serwerowi HomeBridge, który emuluje API systemu  

od Apple. Dzięki temu za pomocą odpowiednio przygotowanych pluginów może-

my dodawać wszystkie posiadane urządzenia, które noszą znamiona bycia smart,  
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aby były widoczne w aplikacji Dom na iOS. Poza modułem dla Netatmo sam skorzy-

stałem z tych, które pozwalają sterować moim telewizorem czy dyskiem sieciowym 

firmy Synology. Należy jednak pamiętać, że HomeBridge musi pozostawać cały czas 

aktywny, wymaga więc urządzenia, które będzie w naszym domu uruchomione 

przez całą dobę. Owszem, można testowo skonfigurować to rozwiązanie na dowol-

nym komputerze z macOS, jednak uważam, że optymalną opcją jest użycie w tym 

celu Raspberry Pi Zero W. To miniaturowe urządzenie można schować w dowolnym 

miejscu, gdzie dostępny jest zasięg sieci WiFi.

Szczegółową instrukcję instalacji HomeBridge dla wybranego przez Was urządzenia 

znajdziecie na stronie Wiki rozwiązania.

Pozostaje więc najważniejsza kwestia: jak do tego serwera podpiąć urządzenia 

Netatmo? Muszę przyznać, że jest to jeden z trudniejszych pluginów w kontekście 

konfiguracji. Wynika to z tego, że musimy założyć konto deweloperskie, pozwalają-

ce nawiązać komunikację z API umożliwiającym pobieranie odpowiednich danych. 

Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

1. Zarejestruj się jako deweloper na tej stronie

2. Po rejestracji i zalogowaniu stwórz swoją aplikację. W tym celu z menu wybierz 

pozycję CREATE AN APP

3. Nazwij swoją aplikację, nazwa jest dowolna. Wszystkie pozostałe pola mogą 

pozostać puste.

4. Po zakończeniu procesu powinieneś mieć dostęp do wymaganych kluczy auto-

ryzacyjnych, którymi są Client ID oraz Secret.

Wykonanie powyższych kroków pozwala na właściwą konfigurację pluginu Netatmo 

dla HomeBridge. Dokładny opis wraz z instalacją znajdziecie na stronie poświęconej 

temu zagadnieniu. W gruncie rzeczy konfiguracja polega jedynie na uzupełnieniu 

danych konta użytkownika Netatmo, wpisania uzyskanych kluczy oraz zdefiniowa-

nia listy posiadanych urządzeń. Myślę, że nie sprawi to nikomu większego kłopotu.

W moim przypadku integracja działa bez problemu. Jej uruchomienie wymaga 

odrobiny wysiłku, jednak możliwość agregacji wszystkich danych w aplikacji Dom 

jest niezwykle wygodnym rozwiązaniem. Dodatkowo należy pamiętać, że im więk-

sza liczba zmiennych, tym ciekawsze scenariusze automatyzacji możemy tworzyć. 

Nie zmienia to jednak faktu, że wyczekuję momentu, kiedy wszystkie produkty 

Netatmo otrzymają od razu integrację z HomeKit. Wyeliminuje to dodatkowy skład-

nik z układanki, jaka w tej chwili jest wymagana do monitorowania inteligentnego 

domu. Warto mieć jednak świadomość istnienia HomeBridge, ponieważ rozwiąza-

nie to pozwala na kontrolę działania praktycznie wszystkich urządzeń dostępnych 

na rynku inteligentnego domu.

W razie problemów, pytań i wątpliwości zapraszam Was do kontaktu!

Produkty 

NETATMO 

są dostępne na:

salonydenon.pl

http://bit.ly/2xddBsu
http://dev.netatmo.com 
http://bit.ly/2xe5YC4
http://bit.ly/2xe5YC4
https://www.salonydenon.pl/pl/MM/Marki/NETATMO
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POCKET CAST 
— KOLEJNA APLIKACJA 
DO PODCASTÓW...
KRZYSZTOF RADZIKOWSKI



74RECENZJE | iOS 

Zapewne spora część z was korzysta z wbudowanego w iOS standardowego odtwarza-

cza podcastów. Gdy wciągniemy się w świat słuchowisk audio, niekiedy wybieramy 

rozwiązania innych developerów. Może to być słynny Overcast lub Downcast.  

Czy warto spróbować czegoś innego?

Przez wiele miesięcy korzystałem z Downcast. Próbowałem różnych rozwiązań, 

które jednak nie przypadły mi do gustu. Nawet Overcast, który jest tak chwalony, 

dla mnie był mało przekonujący. W pewnym momencie trafiłem na alternatywę dla 

mojego ulubionego Downcast. Jest to Pocket Cast. W przeciwieństwie do Downcast 

konkurencyjna aplikacja oferuje obsługę podcastów również przez przeglądarkę 

internetową. Czy jest to potrzebne? Zależy.

Wyobraźmy sobie, że w naszym biurze mamy dostęp do naszych podcastowych 

subskrypcji prosto z naszego „peceta”. Nie trzeba używać telefonu, nie drenujemy 

baterii, a całością możemy zarządzać wprost ze strony play.pocketcasts.com. Fajnie? 

Oczywiście! W domu natomiast możecie wykorzystać komputer typu Raspberry Pi 

jako tani odtwarzacz podcastów, kontrolując wszystko poprzez protokół VNC!

Aplikacja Pocket Cast,
bardzo popularna na platformie Android, w świecie iOS dostępna jest za 18,99 złotych 

(to drożej niż na konkurencyjną platformę). Dostęp do wersji webowej jest płatny, 

ale jednorazowo i kwota, jakiej trzeba się pozbyć, to 9 dolarów. Po założeniu konta 

Pocket Casts Sync Account bez problemu będziemy mogli synchronizować dane 

między wersją dla przeglądarek, iOS czy Android.
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Jak to działa w praktyce? 
Pocket Cast na telefonie to całkiem dobry kawałek oprogramowania. Migrację z inne-

go odtwarzacza podcastów umożliwia import (i eksport) listy subskrypcji (plik 

OPML), lecz to nie wszystko. Jeśli już zdążyliśmy się przyzwyczaić do takich funk-

cji, jak: wycinanie cichych momentów danego odcinka (Trim Silence), podbicie 

jego głosu (Volume Boost) czy wręcz po prostu regulacja prędkości odtwarzania, 

zmiana aplikacji na Pocket Cast nie będzie problematyczna. Jak widać, autor zaim-

plementował wszystkie funkcje znane z konkurencyjnych rozwiązań. Oczywiście 

do naszej dyspozycji pozostają też filtry typu: rzeczy pobrane, ulubione, aktual-

nie odtwarzane i inne. Co więcej, można je tworzyć samemu, tak by mieć jeszcze 

większą kontrolę nad subskrypcjami. Jedyną wadą, na którą się natknąłem, jest to,  

że filtry utworzone przez użytkownika nie są widoczne w przeglądarce www. Szkoda. 

Nie jest to wada dyskwalifikująca, ale na pewno utrudniająca wygodne użytkowanie. 

Oczywiście o takich rzeczach jak automatycznie pobieranie odcinków poprzez Wifi 

czy świetna synchronizacja między poszczególnymi instancjami Pocket Cast na 

różnych urządzenia nie warto wręcz wspominać. Są, to oczywiste. Za to na pewno 

warto wspomnieć, iż owa synchronizacja bardzo dobrze działa z aplikacją webo-

wą. Wygodnie można dodać lub usunąć podcast. Bez problemu możemy wrócić do 

kontynuacji odsłuchu danego odcinka w dokładnie tym samym miejscu na różnych 
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urządzeniach. Jest to naprawdę świetnie zrealizowane. Tak samo funkcji „szukaj” 

nie można nic zarzucić. Dodatkowo istnieje zakładka Discovery, która bazując na 

naszych preferencjach, jest w stanie polecić warte subskrypcji nowe podcasty. 

Niestety w polskich realiach jest to, można powiedzieć, zbędne, gdyż nasz kraj nie 

jest obsługiwany. Wpisuje się to poniekąd w kiepskie działanie zakładki podca-

sty w iTunes prosto od Apple. Miejmy nadzieję, że w obu przypadkach zostanie  

to poprawione.

Pocket Cast  
to naprawdę świetna aplikacja
Nie brakuje jej niczego, przeciwnie — oferuje więcej niż mój ulubiony Downcast. 

Opcja odtwarzania poprzez przeglądarkę internetową działa wyśmienicie i umożli-

wia wygodną obsługę ulubionych audycji czy to w biurze, czy w domu. Jeśli natomiast 

posiadacie Apple Watch, będziecie mogli skorzystać z bardzo przyjemnej aplikacji 

na ekranie waszego zegarka. Oferuje ona dostęp do playlist stworzonych przez użyt-

kownika, podejrzenie zaplanowanych odcinków do odtwarzania (niestety z poziomu 

zegarka nie można zarządzać kolejką odcinków), czy oczywiście wybranie słucho-

wiska do otworzenia lub jego zapauzowania. Dla tych, którzy Apple Watcha nie 

posiadają, pozostaje widżet na telefonie. Dostarcza on podobnych informacji: co jest 

obecnie odtwarzane oraz które odcinki czekają w kolejce do odsłuchania.

WITRYNA

CE
CH

YPocket Cast

18,99 zł

www.shiftyjelly.com

 + Bardzo wygodny
 + Multiplatformowy
 + Działa poprzez przeglądarkę internetową
 + Oferuje podbicie dźwięku, usuwanie 

momentów ciszy, regulację prędkości

 − Listy użytkownika 
niewidoczne w aplikacji 
webowej

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.shiftyjelly.com/pocketcasts
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MACIEJ WINIARSKI
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Od kilku lat w branży gier wideo panuje moda na retro. Twórcy traktują nawiązania 

do minionych epok gamingu jako sposób na przyciągniecie uwagi i jednocześnie 

obniżenie kosztów produkcji. Wielu z nich odwołuje się przy tym do znanych i kocha-

nych przez graczy tytułów.

Brazylijskie studio Aquiris postanowiło spróbować swoich sił w tym segmencie, 

wypuszczając Horizon Chase — „duchowego spadkobiercę” klasycznych 16-bito-

wych gier wyścigowych. Czy podołali oni temu zadaniu? Tego dowiecie się w dalszej 

części recenzji.

Rozgrywka
Zasady są proste i dosyć standardowe. Wybieramy trasę, wsiadamy do wozu i jedzie-

my, próbując wyprzedzić wszystkich przeciwników na trasie. Musimy przy tym 

pamiętać o zbieraniu żetonów (by odblokowywać nowe trasy) i paliwa (zatrzymanie 

się z powodu jego braku oznacza automatycznie przegraną. Pierwsze dwie-trzy loka-

cje są raczej łatwe do przejścia, później robi się już zauważalnie trudniej. Wynika to 

z dwóch rzeczy. Po pierwsze: przeciwnicy jeżdżą dynamiczniej. Po drugie: zwiększa 

się liczba zakrętów i przeszkód na trasach. Dzięki temu, mimo sporej powtarzal-

ności, gra się nie nudzi, co zaliczam na duży plus. Dopracowany rdzeń rozgrywki 

i przyjemny, zręcznościowy model jazdy są solidną podstawą produkcji i jednocze-

śnie dobrą bazą do ewentualnego sequelu.

Samochodów nie jest zbyt dużo (kilkanaście modeli), a twórcy nie zdecydowali się 
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na wykupienie licencji od producentów na użycie ich marek pojazdów. Mimo to 

prawdopodobnie każdy, kto miał jakikolwiek kontakt z motoryzacją, rozpozna, jakie 

modele kryją się za projektami twórców. Samochody niby są z różnych epok i mają 

trochę inne statystyki, ale wielkich różnic w prowadzeniu nie ma. Jeden trochę 

lepiej skręca, inny pali mniej paliwa czy szybciej przyspiesza.

Sterowanie
Tutaj żadnej rewolucji nie ma. Dostępnymi sposobami są przyciski, akcelerometr 

i zewnętrzny gamepad. Z braku tego ostatniego skorzystałem z pierwszej opcji. 

Uważam, że w przypadku tej gry w przeciwieństwie do większości innych ściga-

łek, ekranowe przyciski sprawdzają się dużo lepiej niż żyroskop, ze względu na 

dynamiczny i zręcznościowy charakter rozgrywki, który wymusza częste i dosyć 

gwałtowne zmiany kierunku jazdy. Z możliwości dostosowania są tryb leworęcz-

ny i automatyczny gaz. Sterowanie jest proste, więc bez obaw można grać także na 

iPhone’ach, nawet tych najmniejszych.

Grafika
To, co proponują nam twórcy Horizon Chase, można by określić mianem „16-bit+”. 

Z jednej strony mamy tutaj do czynienia z gamą zabiegów znanych z klasycznych 

konsol z lat 90., jak udawane efekty cząsteczkowe, „dobudowywanie” się hory-

zontu czy charakterystyczną perspektywę. Z drugiej natomiast strony dostajemy 

piękną paletę żywych kolorów, ostry i wyrazisty obraz, pełne 60 klatek na sekundę 

czy globalne oświetlenie. Całość prezentuje się doskonale i powinna być wzorem 
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dla wszystkich twórców inspirujących się retro. Wyścigi odbywają się w różnych 

częściach świata, co ma swoje odwzorowanie w wyglądzie tras. Widać, że twórcy 

poważnie podeszli do tematu. Na plus zaliczam także niezbyt wysokie wykorzysta-

nie baterii i płynne działanie także na starszych urządzeniach.

Muzyka
Zdecydowanie genialny element omawianej produkcji. Człowiekiem za nią stojącym 

jest szkocki kompozytor Barry Leitch, który skomponował ścieżki takich klasyków 

jak „Top Gear” (gra, nie program TV ), „Lotus Challenge” czy „RUSH”. Nie będę udawał, 

że się znam na muzyce z 16-bitowych konsol, ale zagrawszy w HC i przesłuchaw-

szy kilka utworów z tych klasycznych gier, faktycznie dostrzegam podobieństwo. 

Przy czym twórcy, podobnie zresztą jak w przypadku grafiki, zrobili takie „16 bit+”. 

Efekt jest bardzo zgrabny. Szkoda, że liczba utworów, z jakimi zetknie się większość 

graczy, nie jest zbyt duża. Nie przeszkadza to jednak w odbiorze produkcji.

Wady
Do tej pory o  tytule wypowiadałem się w praktycznie samych superlatywach. 

Jednakże, jak to w życiu zazwyczaj bywa, w tej potężnej beczce miodu jest łyżka 

(łyżeczka) dziegciu. Żadna z tych rzeczy nie jest jakoś bardzo istotna, ale by być 

uczciwym, trzeba o nich wspomnieć.

Po pierwsze, brak wskaźnika zebranych żetonów na danym poziomie. Niby zebra-

nie wszystkich jest sygnalizowane oddzielnym dźwiękiem, ale gdy emocje sięgają 
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zenitu, to ciężko się skupić na wychwytywaniu tego detalu. W efekcie człowiek kręci 

kolejne okrążenia zastanawiając się nad żetonami, zamiast skupić na rozgrywce.

Po drugie, brak języka polskiego. Oczywiście gra jest po angielsku, co nie powin-

no być większym problemem dla kogokolwiek, kto miał styczność z tym językiem,  

ale mimo wszystko trochę boli.

Niektórym może brakować trybu multiplayer. Możliwość porównywania czasu 

ze znajomymi z Facebooka to jednak trochę mało w dzisiejszych czasach. Szkoda,  

bo przystępny, arcade’owy charakter rozgrywki mógłby całkiem dobrze się spraw-

dzić w potyczkach wieloosobowych.

I to tyle, jeśli chodzi o minusy. Tak, serio mówię.

Podsumowanie
„Horizon Chase” to produkcja wyjątkowa. W  doskonały sposób łączy świetne 

wykorzystanie nowoczesnych „flaków” naszych iUrządzeń z dużą i pieczołowi-

cie wykonaną (i strawną) nutą retro. Cieszy także, że twórcy zdecydowali się na 

tradycyjny model płatności, a nie free2play/pay2win czy inne wynalazki. Gra jest 

darmowa, jednak by odblokować dalsze poziomy, trzeba (jednorazowo) zapłacić  

14 złotych bez grosza. Kwota moim zdaniem jest bardzo przystępna, osobiście byłbym 

w stanie zapłacić za nią nawet dwa razy tyle.

WITRYNA
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YHorizon Chase

Bezpłatna

Gra w App Store

 + Grafika
 + Muzyka
 + Klimat
 + Poziom trudności
 + Model płatności

 − Brak spolszczenia
 − Brak trybu 
wieloosobowego
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https://itunes.apple.com/us/app/horizon-chase-world-tour/id991018252?mt=8
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JAK OPANOWAĆ 
MENULETY?
MAREK TELECKI
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Komputery  
pozwalają dziś robić wiele rzeczy
I nie tylko chodzi o zakres działań, ale o to, że możemy je realizować równolegle, 

w tym samym czasie. Wielozadaniowość to nie tylko umiejętne dzielenie czasu 

i zasobów przez system operacyjny. To również takie zaprojektowanie interfejsu 

użytkownika, które może zapewnić szybki dostęp do informacji oraz zmiany usta-

wień — tych najczęściej wykorzystywanych.

Myślę, że znakomite grono Czytelników 
zna choć pobieżnie systemy Microsoft
Od wersji Windows 95 po prawej stronie paska zadań znajdziemy obszar zwany 

zasobnikiem systemowym (ang. System tray). Niektórzy będą pamiętać Pasek kon-

trolny (ang. Control strip), który zadebiutował w systemie Mac OS 7.1. Oba rozwią-

zania miały na celu ułatwienie i przyspieszenie podglądu wybranych informacji, 

zmianę np. poziomu głośności, rozdzielczości czy wywołanie okna ustawień dzia-

łającej w tle aplikacji. W OS X / macOS taką funkcję pełnią menulety (menu extra, 

menu / status items).
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Wszystko byłoby super,
gdyby nie to, że choć pracujemy na coraz większych ekranach i rozdzielczościach, 

to po zainstalowaniu kilku ponadstandardowych rzeczy w menu robi się ciasno. 

Sam Finder wyświetla na belce siedem elementów (poza menu Apple). Gdy jednak 

uruchomimy programy takie jak Safari, Mail czy Scrivener, liczba ta wzrasta do 

dziewięciu, a nazewnictwo poszczególnych grup zajmuje większą szerokość belki 

menu. W rezultacie dochodzi do sytuacji, gdy elementy menu aktywnej aplikacji 

zasłaniają niektóre z zainstalowanych menuletów, utrudniając dostęp do nich.

Niedogodność dostrzegło wielu deweloperów — niestety nie tych pracujących nad 

systemem operacyjnym… Istnieje co najmniej kilka rozwiązań, które pomagają 

zapanować nad tym tłokiem w belce oraz ułatwić operowanie menuletami, np. 

Vanilla, Menuola, Barsoom czy Bartender. Każdy z wymienionych programów posia-

da mniejsze lub większe wady — np. kłopoty z odświeżaniem, słabą użyteczność, 

wysoką cenę. Godną polecenia alternatywą jest darmowa aplikacja pod nazwą 

AccessMenuBarApps od niemieckiego dewelopera OrtiSoft.

AccessMenuBarApps wykorzystuje prosty i genialny trick — doprowadzając wskaź-

nik do górnej krawędzi ekranu, aktywujemy tę aplikację, której jedyne menu 

reprezentowane jest przez symbol yin i yang oznaczający wieczny dualizm rzeczy-

wistości czy też równowagę wszechświata. Automagicznie prawie cały obszar belki 

menu będzie do dyspozycji menuletów, a użytkownik uzyskuje dostęp do ukrytych 

ikonek.

Program oferuje rozbudowane ustawienia, możemy określić dokładnie sposób 

wyzwalania, np. za pomocą skrótu klawiaturowego, gestem „pchania” wskaźnika 

myszy na krawędź ekranu; określić czułość reakcji; aktywować wizualne i dźwię-

kowe efekty towarzyszące aktywacji AccessMenuBarApps; ukryć ikonę aplikacji 

w menu i doku lub wybrać sposób prezentacji ikony w doku. Program może urucha-

miać się przy starcie systemu (czy — poprawnie rzecz ujmując — po zalogowaniu 

użytkownika).

Po dopasowaniu konfiguracji do naszych osobistych preferencji oraz spędzeniu 

kilku chwil z AccessMenuBarApps będziecie się zastanawiać, jak mogliście wcze-

śniej bez tego oprogramowania funkcjonować.

Nim zainstalujecie AccessMenuBarApps (lub dowolną z wymienionych wyżej 

aplikacji — nawet te płatne można przetestować przez określony czas za darmo),  

to sprawdźcie, które menulety są Wam naprawdę potrzebne (w niektórych przypad-

kach kliknięcie wskaźnikiem myszy na menulecie przy wciśniętym klawiszu Opcji 

/ Alt wyświetla inne bądź dodatkowe pozycje w menu). Jeśli chcemy zmienić kolej-

ność menuletów, wystarczy z wciśniętym klawiszem Command wykonać operację 

przeciągnij i upuść na wybranym obiekcie. Z tym samym klawiszem usuniemy 

menulet menu, przeciągając go poza obszar belki.

http://matthewpalmer.net/vanilla/
http://www.geocom.co.nz/applications
https://www.seense.com/barsoom/
https://www.macbartender.com
http://www.ortisoft.de/en/accessmenubarapps/
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Są edytory, które powstały z myślą o tym, aby stać się narzędziami pracy. Miejscem, 

gdzie autor przelewa swoje myśli na cyfrowy papier, a jednocześnie stają się przy-

słowiowym „młotkiem”, który ma wspierać pisarza w całym procesie twórczym.  

Tak najszybciej mogę opisać wrażenia, jakie towarzyszyły mi przez ostatnie tygo-

dnie pracy z aplikacją Mellel. 

Najlepiej  
opowiedziana historia
Mellel wyposażono w bardzo ważne narzędzie dla osób tworzących historie, którymi 

delektujemy się na kartach książek. Funkcja Story pozwoli zapanować nad fabułą, 

w której pojawiają się bohaterowie, miejsca i wydarzenia. To tutaj możemy tworzyć 

punkty odniesienia do akcji, nadawać im priorytet, opisywać miejsce i kreślić notat-

ki. Story to również lista bohaterów, którzy wplątani w wir historii będą musieli 

odnaleźć się w odpowiednim czasie i miejscu naszej kreacji. Tak rozpisana lista 

szczególnych wydarzeń jest niezastąpionym pomocnikiem podczas budowania 

zwrotów akcji i spójności tworzonej przez nas opowieści. 
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Kontrola  
nad dokumentem
Siłę tego narzędzia docenią również autorzy, którzy nie mają ambicji zdobycia 

literackiego Nobla, ale chcą przygotować szybko i wygodnie znacznie mniej skom-

plikowane publikacje. Tu wykorzystamy możliwość układania tekstu w odpowiednie 

struktury w oknie Outline. Zasada pracy na takim dokumencie jest prosta. W miej-

scu, gdzie chcemy rozpocząć nową sekcję, dodajemy punkt kontrolny Outline. Jest 

to podobna zasada jak przy tworzeniu nagłówków, ale z tą różnicą, że całą sekcję 

tekstu znajdującą się pod tym znacznikiem możemy przenosić po całym dokumen-

cie. W przypadku gdy piszemy artykuł i nie jesteśmy pewni, czy jeden fragment ma 

się znaleźć na początku publikacji, czy po drugim rozdziale, dzięki funkcji Outline 

przenoszenie rozbudowanych części tekstu nie będzie stanowić żadnego problemu.

Wyszukiwanie,  
tagi i kolory
Nad każdą publikacją trzeba zapanować. Możemy tworzyć powieści z nieskończo-

ną ilością bohaterów, historie pełne rozmaitych miejsc, które eksplorują główne 

postacie z książki. Mellel pozwoli nam ogarnąć nawet taki chaos publikacji. Każdy 

znacznik Outletu, każdego bohatera i miejsce w sekcji Store (Historia) możemy ozna-

czyć tagiem, opisać w uwagach oraz zaznaczyć kolorowym markerem. Wszystko 

po to, aby błyskawicznie dotrzeć do tej części dokumentu, której poszukujemy. 

Minimalizm  
lub narzędzie pracy
Jak lubisz pracować z tekstem? Mellel ma wszystko to, czego potrzebujesz. Chcesz 

odciąć się od wszystkiego i skupić jedynie na tekście? Skorzystaj wówczas z widoku 
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Compact view. Lubisz widzieć niewidoczne znaki? Sam ustalasz tutaj czy mają to 

być tylko odstępy, wcięcia, znaczniki nowych stron, kolumn, akapity i inne elemen-

ty tekstu. Planujesz tworzyć notatki do fragmentów tekstu? Nie może być inaczej, 

Mellel daje taką możliwość. Praktycznie każdy element widoku możemy dopasować 

do własnych potrzeb. Brakło mi tu tylko jednej rzeczy – łatwej możliwości szybkie-

go przełączenia się na widok nocny (ciemne tło). 

Mellel  
to narzędzie pracy
Mellel to wyjątkowy edytor tekstu. Bogate funkcje redaktorskie sprawiają, że pisa-

nie zaawansowanych publikacji w tym programie staje się niezwykle przyjemne. 

Z jednej strony będziemy mogli skorzystać z funkcji minimalistycznego pisania, a po 

chwili program ten może stać się wołem roboczym zaprzęgniętym do najtrudniej-

szych zadań planowania fabuły dzięki funkcji Story. Na rynku aplikacji dla pisarzy 

i zwykłych piszących trudno przejść obojętnie obok tego tytułu.

WITRYNA

CE
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YMellel 4

231,84 zł

www.mellel.com

 + Rozbudowane reguły wyszukiwania
 + Tworzenie struktury dokumentu
 + Funkcja Story – ważne miejsca  

w dokumencie, osoby, lokacje

 − Brak trybu nocnego 
(Dark)

 − Brak wsparcia  
dla Touch Bar
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https://www.mellel.com
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https://twitter.com/elrobsono


91TESTY 91TESTY

iPhone 8 to telefon o dwóch twarzach. Z jednej strony wygląd bardzo podobny do 

zeszłorocznego modelu i brak spektakularnych nowości. Z drugiej — wiele zmian 

technicznych i potężny procesor A11 Bionic. Czy warto się zainteresować tym mode-

lem, czy lepiej poczekać na iPhone X?

Nowy czy stary iPhone?
Jeśli będziemy kierować się jedynie wyglądem, to niewiele odróżnia iPhone 8 od 7. 

Już w sklepie miałem problemy, żeby szybko zorientować się, czy patrzę na nowy 

model, czy też na zeszłoroczny. Od przodu są one identyczne. Różnice widać od tyłu. 

Szklana tafla zamiast aluminium wygląda bardzo dobrze i poprawia chwyt telefonu. 

Za to bardziej widać na niej odciski palców. Testowany przeze mnie iPhone 8 jest 

w kolorze srebrnym, w związku z czym „plecy” telefonu mają kolor biały. Nie jest 

to jednak czysta biel, ale odrobinę kremowa.

Poza tym wszystko jest na swoim miejscu. Przyciski, otwory głośników, złącze 

lightning. Znajdziemy je tam, gdzie w iPhonie 7. Jeśli ktoś jeszcze miał wątpliwo-

ści, to złącze słuchawkowe również się magicznie nie pojawiło. Do iPhone’a 8 bez 

problemu pasują obudowy i osłony ekranu z poprzedniego modelu, co jest bardzo 

dobrą wiadomością dla ich producentów. iPhone 8 wygląda znajomo i nic dziwnego,  

że osoby spragnione nowości czekają na iPhone X.
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Diabeł tkwi w szczegółach
Jeśli będziemy kierować się nie tylko wyglądem, to miłośnicy nowości mogą również 

czuć się zawiedzeni. Po uruchomieniu telefonu nie napotkamy żadnych spektakular-

nych zmian. iOS 11 wygląda i działa bardzo dobrze. Tak jak powinien działać system 

na flagowym modelu jakiegokolwiek producenta. Jedyną nowością jest opcja True 

Tone. iPhone 8 potrafi automatycznie dostosowywać barwy wyświetlacza do oświe-

tlenia zewnętrznego. Działa to tak jak większość rzeczy od Apple — niezauważalnie. 

Użytkownik nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że takowa funkcja jest włączona. 

Różnicę dostrzegłem dopiero po powrocie do mojego iPhone’a 7 Plus, kiedy zorien-

towałem się, że kolory na wyświetlaczu są jakby momentami zbyt ciemne.

Jedyną zauważalną zmianą jest aparat fotograficzny. Poprawiono rozpiętość tonalną 

i zdjęcia wyglądają teraz po prostu lepiej. Fani wideo również będą usatysfakcjo-

nowani opcją nagrywania 240 klatek na sekundę w Full HD. Oczywiście dzięki 

szklanym plecom mamy też możliwość bezprzewodowego ładowania i… w zasadzie 

na tym koniec zauważalnych nowości.

Zmiany pod maską
Największa zmiana jest bowiem niezauważalna. Procesor A11 Bionic daje iPho-

ne’owi 8 ogromnego kopa. W codziennym użytkowaniu trudno odnotować zmianę 

w stosunku do iPhone’a 7, ale staje się ona widoczna w zasobożernych aplikacjach 
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wykorzystujących AR. Testy wydajności pokazują jednak, że to najsilniejszy proce-

sor dostępny obecnie w smartfonach. Swoją mocą przewyższa niektóre układy 

wykorzystywane w komputerach. Nawet jeśli większość aplikacji nie wykorzystu-

je teraz tej rezerwy mocy, to w przyszłości będzie ona bardzo przydatna. iPhone 8 

przez długie lata nie będzie miał problemów z wydajnością.

Dzięki nowym energooszczędnym rdzeniom, polepszył się też czas działania na 

baterii. I to pomimo fizycznego zmniejszenia jej pojemności. W moich testach, przy 

normalnym użytkowaniu (kilka rozmów na Facetime, komunikatory, Facebook, 

przeglądanie stron internetowych itd.), telefon wytrzymał bez ładowania pełne  

2 dni. To wynik porównywalny do iPhone’a 7 Plus.

Kto kupi iPhone 8?
Skoro różnica w porównaniu z iPhone 7 nie jest taka wielka, a dobrodziejstw tech-

nologii w iPhone 8 nie zobaczymy od razu, to po co zawracać sobie głowę tym 

modelem? Czy jeśli nie nagrywamy wideo w slow motion i nie przywiązujemy aż 

takiej uwagi do jakości zdjęć, to jest sens go w ogóle kupować? Nie ma jednoznacz-

nej odpowiedzi na to pytanie.

iPhone 8 to telefon dobry, nawet bardzo dobry. Dlatego zwykli użytkownicy, którzy 

nie są żądni nowinek, będą z niego zadowoleni. Na iPhone 8 skuszą się ogromne 

rzesze wymieniających telefony w ramach kontraktu. Osoby, dla których iPhone 5s 

lub starszy stał się za wolny i szukają telefonu na lata. Wszyscy ci, którzy chcą nowe-

go iPhone’a, ale nie są im potrzebne fajerwerki w postaci Face ID, którzy chcą mieć 

telefon, który po prostu działa. Jednym słowem, zwykli ludzie. Spragnieni nowości 

nie będą mieć z iPhone’a 8 frajdy. Oni niech lepiej poczekają na iPhone X.
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IPHONE 8 PLUS
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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To nie byłby mój faworyt, o czym mogliście się przekonać, czytując nasz blog, jednak 

gdy Tato oznajmił mi, że ma już dość swojego iPhone’a 4s i zastanawia się nad iPho-

ne’em 8 Plus, pochwaliłem jego wybór.

Mimo wszystko iPhone 8 Plus to „ładne cacko”. Z wierzchu, gdy się nie włączy ekra-

nu, jest nie do odróżnienia od iPhone’a 7 Plus, jednak wystarczy go obrócić, aby 

zobaczyć szklany tył, mocno różniący się od metalowego, znanego z poprzedników. 

Jak kiedyś w pierwszych iBookach G3 „2 x USB” oraz iPhone’ach 4 i 4s kolor, napisy 

i logo są naniesione na szkło od środka, co uchroni je przed starciem i zadrapa-

niami. Ramka otaczająca obiektywy zabezpieczone szafirowym szkłem wygląda, 

jakby wystawała mocniej niż w iPhonie 7 Plus, ale jest to tylko złudzenie wywoła-

ne umieszczeniem w szkle. Rama całego iPhone’a również prezentuje się dobrze, 

a szklane „plecki” powodują, że wydaje się lżejsza — delikatniejsza. Mój Tato wybrał 

kolor złoty, który w nowej wersji wygląda bardzo elegancko.

W dotyku jest bardzo przyjemny, jednak nie odważyłbym się go dłużej używać bez 

zaopatrzenia w etui. Gdy ma się suche dłonie, łatwo może z nich wypaść.

Pomyślałem sobie, że Apple, tworząc iPhone 8 (plus), wykonał ukłon w stronę 

producentów i sprzedawców etui i obudów. Nie muszą projektować nowych, te od 

„siódemek” w 90% przypadków pasują do „ósemek”. iPhone 8 Plus jest od 7 Plus 

o 0,2 mm wyższy, szerszy i grubszy. Problemem może być indukcyjne ładowanie, 

które nie zadziała z etui mającym metalowe elementy w tylnej części.

Gdy włączy się ekran, pozornie nie widać różnicy, rozdzielczość, kontrast i jasność 

ma taką samą jak poprzednik. Jednak kolory wydają się bardziej naturalne.

Różnicę i działanie technologii True Tone wyraźnie się zauważa, gdy zmienia się 

warunki oświetlenia, mając dla porównania pod ręką iPhone 7 Plus. „Siódemka” 

reaguje tylko jasnością podświetlania, „ósemka” dodatkowo zmienia kontrast 

https://mojmac.pl/2017/09/28/dlaczego-iphone-8-nie-jest-hitem/
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i dostosowuje poziom bieli do barwy światła otoczenia. To naprawdę daje się odczuć, 

choć jak do wszystkiego, co dobre, człowiek się szybko przyzwyczaja i zauważa 

dopiero wtedy, gdy musi skorzystać z urządzenia niemającego takich funkcji.

iPhone 8 Plus działa tak, jak powinien, czyli szybko. Podczas normalnego użyt-

kowania nie daje się odczuć wielkich różnic względem siódemki, choć programy 

uruchamiają się ciut szybciej. Spora różnica jest widoczna podczas przeglądania 

skomplikowanych stron WWW. Ładują i renderują się szybciej.

Aparat niby ten sam,  
a całkiem inny
W zadaniach typowego użytkownika bardzo wyraźnie widać, że aparat w iPhonie 

8 Plus, choć „na papierze” nie różni się niczym od tego z 7 Plusa, działa znacznie 

szybciej. Ustawienie ostrości i parametrów fotografii jest błyskawiczne! Podgląd 

nie „klatkuje” nawet w słabym świetle, a zdjęcia HDR zapisywane są natychmiast.  

Nie spodziewałem się, że można to aż tak poprawić.

Tryb portretowy Lighting (beta) naprawdę robi wrażenie! Jednak podobnie jak 

w przypadku „zwykłego” trybu portretowego, teraz też należy nauczyć się z niego 

korzystać. Jeżeli chcemy zrobić portret Lighting, to lepiej stanąć na tle nie za jasnej 

i w miarę jednolitej powierzchni. Bardzo dobrze wychodzą zdjęcia portretowe 

z lampą błyskową.
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Nagrywanie 4k w 60 klatkach na sekundę oraz naprawdę dobre „slow motion” 240 kl./s 

przy pełnym HD 1080p również jest tym, czego mi będzie brakowało w 7 Plus.

Zaskoczyła mnie przednia kamera. Niby ma identyczne parametry jak w mojej  

7 Plus, jednak zdjęcia nią wykonane są znacznie wyraźniejsze i bardziej naturalne 

kolorystycznie. Aż sprawdziłem, czy obiektyw w mojej „7” nie ma jakichś trwałych 

zabrudzeń. Te lepsze zdjęcia (z obu kamer) muszą być wynikiem nowego ISP oraz 

Neural Engine w układzie A11.

Mój Tato, choć jak to z nowym urządzeniem bywa, często się nim „bawi”, twierdzi, 

że bateria wystarcza na półtorej doby.

Niestety, nie udało mi się wykonać obiektywnego porównania prędkości w cięż-

kich zadaniach. Mój iPhone 7 Plus ma już zainstalowaną betę 11.1, a iPhone 8 Plus 

oficjalną 11.02. Test sumowania faktur w FileMaker Go 15 pokazał, że A11 jest w oblicze-

niach szybszy od A10 o obiecane 25%. Więcej testów przeprowadzę po wyrównaniu 

wersji systemów i gdy pojawi się więcej programów zoptymalizowanych dla A11. 

Następnym razem mam też nadzieję przetestować ładowanie indukcyjne i tryb 

szybkiego ładowania.

iPhone 8 Plus  
to kawał dobrej technologii
w lekko odświeżonej powłoce dla wszystkich, którzy „boją się” niesprawdzonych 

rozwiązań, ceny czy wyglądu iPhone’a X, a obecnie mają starszego iPhone’a lub 

dowolne urządzenie z androidem.

ZDJĘCIE:
str. 94 apple.com

http://apple.com
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APPLE WATCH 
SERIES 3
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Na pierwszy rzut oka jest identyczny jak zegarek z poprzedniej edycji. Różnic można 

się dopatrzyć jedynie na grawerze wokół diod mierzących tętno. W środku jednak 

zmienia się wiele rzeczy, co sprawia, że uznajemy Apple Watch 3 za godnego następ-

cę poprzedniego modelu. 

Wygoda użytkowania
Apple Watch zaskoczył mnie tym, jak wygodnie się go nosi. Testowany model posiada 

silikonową – sportową opaskę. Doskonale dopasowuje się do nadgarstka, dzię-

ki czemu całkowicie zapominamy o tym, że mamy go na ręce. W odróżnieniu od 

serii drugiej spód zegarka zbudowano z materiału kompozytowego, gdy poprzed-

nio zastosowano ceramikę. Ta zmiana nie wpływa w żadnym stopniu na komfort 

użytkowania urządzenia. Tym, co ja mocno doceniam w tym urządzeniu, jest jego 

wodoodporność. Jak zapowiedziało Apple, zegarek może być zanurzony nawet do 

pięćdziesięciu metrów pod wodą. Spokojna głowa o to, że nie musimy zdejmować 

zegarka do pływania oraz umyjemy go po aktywności fizycznej pod bieżącą wodą, 

daje komfort, który doceniam podczas codziennego użytkowania tego sprzętu. 

Żywotność baterii w moim przypadku osiągała prawie dwa dni. iPhone nauczył 

mnie jednak odruchu ładowania, gdy go nie używam. Przeniosłem to doświadcze-

nie również na zegarek, który ma tę właściwość, że czas ładowania się baterii do 

pełna wynosi kilkadziesiąt minut. Jestem w stanie to znieść w zamian za możliwo-

ści, jakie oferuje mi ten sprzęt.
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Asystent zdrowia
Apple chce, aby zegarek wszedł w rolę stróża naszego zdrowia. Nie chodzi tu jedynie 

o mobilizowanie nas do aktywności fizycznej poprzez zamykanie kręgów w aplika-

cji Zdrowie oraz konkurowania z naszymi przyjaciółmi w ilości zrobionych kroków. 

Apple Watch ma wbudowany czujnik tętna, który monitoruje nasze samopoczucie. 

Testy porównawcze z innymi urządzeniami podczas aktywności fizycznej wypadły 

bardzo obiecująco. Nie odnotowałem praktycznie żadnych odstępstw, zestawia-

jąc odczyty zegarka i opasek mierzących tętno na klatce piersiowej. Apple Watch 

informuje nas, kiedy tętno było zbyt wysokie, oraz pobudza do wstania i wykonania 

kilku głębokich wdechów. Funkcje te możemy wyłączyć, jednak ich obecność jest 

dowodem na to, że Apple ma poważne plany co do wykorzystania potencjału tego 

urządzenia w celach medycznych. 

Dwurdzeniowy procesor
Na prezentacji przedstawiającej trzecią odsłonę zegarków szumnie zapowiedzia-

no, że Apple Watch Series 3 jest siedemdziesiąt razy szybszy od poprzedniej edycji 

zegarków. Nie odczułem tak ogromnego przyrostu mocy. Może wina leży po stro-

nie systemu watchOS 4, który równie dobrze działa na zegarkach z poprzedniego 

sezonu. Nie czułem tutaj jakichkolwiek spektakularnych zmian w komforcie dzia-

łania zegarka. Wierzę, że zapas mocy, o którym wspominało Apple, odnajdzie swoje 

ujście w kolejnych wydaniach systemów operacyjnych. Dziś seria 2 i 3 działają 

bardzo podobnie. 



101TESTY

Sport na wysoki połysk
Apple mocno promuje swój zegarek jako sprzęt do uprawiania sportów. Seria trze-

cia otrzymała tutaj nową i ważną funkcjonalność – wysokościomierz. Dzięki temu 

jesteśmy w stanie określić nasze położenie nad poziomem morza, co ma wymier-

ny wpływ na pomiary dystansu podczas biegu. Doskonale sprawuje się również 

zegarek podczas samej aktywności. Monity o zrobionych okrążeniach motywują do 

dalszego wysiłku, a ruch ręką i automatyczne podświetlenie się tarczy, aby spraw-

dzić status naszej aktywności, to drobna przyjemność podczas zmagań ze swoimi 

słabościami. Nieoceniona jest również możliwość słuchania muzyki bezpośrednio 

z zegarka. Na 8 GB pamięci możemy wgrać muzykę zakupioną w iTunes lub korzy-

stać z Apple Music.

Witaj w ekosystemie Apple
Apple Watch to sprzęt, który stanowi nierozerwalną część z całym ekosystemem 

Apple. Wspomniałem poprzednio o możliwości odsłuchiwania muzyki bezpośred-

nio z zegarka. Wystarczy połączyć bezprzewodowe słuchawki, aby mieć dostęp do 

swoich ulubionych albumów. Jednak Apple Watch potrafi znacznie więcej. Wspiera 

rozwiązania inteligentnego domu – HomeKit. Z każdego miejsca będziemy mogli 

sprawdzić, co dzieje się w mieszkaniu, uzyskując dostęp do widoku z kamery, który 

wyświetli się na zegarku. Z łatwością wyłączymy światło bez wstawania z łóżka.  
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WITRYNA

CE
CH

YApple Watch Series 3

od 1599,00 zł

www.apple.com

 + Wygodny do noszenia
 + Wbudowany wysokościomierz
 + Odporny na zanurzenie
 + Odtwarzanie muzyki wprost z zegarka
 + Szybkość działania

NAZWA

CENA

OCENA

Nie wspomnę o odblokowaniu komputera przy użyciu zegarka. Apple zadbało o spój-

ność również podczas obsługi zegarka. Jeśli mamy doświadczenie z iOS, to system 

na zegarek – watchOS nie będzie miał przed nami tajemnic. Te same gesty, centrum 

powiadomień, zarządzanie aplikacjami. Nic nas nie zdziwi, jeśli wcześniej mieliśmy 

styczność z iPhone’em. 

Właściwy wybór
Gdy myślimy o zegarku współpracującym z iPhone’em i innymi urządzeniami Apple, 

wybór smartwatcha jest tylko jeden – Apple Watch. Chociaż inni producenci również 

oferują wsparcie dla powiadomień z iPhone’a, to jednak tylko Apple Watch jest inte-

gralną częścią tego ekosystemu. Od konfiguracji poczynając, po funkcje wspierające 

powiadomienia, sterowanie odtwarzaniem muzyki, płatności i inteligentny dom. 

Również system operacyjny zegarka – watchOS przywołuje przyzwyczajenia, jakie 

mamy z obsługi iOS. Trzecia seria zegarków to kolejny krok w rozwoju urządzeń 

naręcznych Apple. Lepszy pod każdym względem od swojego poprzednika, jest 

doskonałym wyborem dla wszystkich, którzy chcą mieć inteligentny zegarek.

https://www.apple.com/pl/apple-watch-series-3/
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IPAD PRO 10,5”

ŁUKASZ BANASZAK

http://twitter.com/lukaszbanaszak6
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Z poprzednich wydań Mój Mac Magazynu wiecie, że na początku lipca stałem się 

szczęśliwym posiadaczem MacBooka Pro 2017 „Escape” Edition. Operacja „dobra 

przesiadka” wymagała poświęceń. W tym między innymi ulubionego iPada Pro 12.9, 

ochrzczonego w redakcji w redakcji pseudonimem „duży”. Dwa miesiące bez iPada 

dały mi się mocno we znaki. Wieloletnie nawyki, przyzwyczajenie do gestów Apple 

Pencil sprawiły, że zwyczajnie pękłem.

W pracy miałem okazję testować do wrześniowego wydania 9,7-calowego iPada Pro. 

Uświadomiło mi to, jak bardzo mały iOS w iPhonie, jest okrojony względem wersji 

„dużego” iOS dla rodziny iPadów.

Tak wiem, zarzekałem się, 
kląłem, aż w końcu…
Nabyłem iPada Pro 10,5˝ w bazowej konfiguracji: 64 GB Only Wifi, w kolorze srebr-

nym. Elegancki złoty i różowe złoto kusiły, jednak wewnętrzny technologiczny 

konserwatysta wygrał. Zastanawiałem się nad wariantem 256 GB. Z maili od Was, 

drodzy Czytelnicy, i prywatnych rozmów wiem, że wielkość tej pamięci przeraża nie 

tylko mnie. Urządzenia z dużym iOS powoli zbliżają się wielkością do pamięci SSD 

w MacBookach Pro: 64, 256 i 512 GB!

Do końca zastanawiałem się nad sukcesorem iPada Air 2: iPadem 9.7˝ 2017.

Mało wydajny procesor A9X (jak na rok 2017) dyskwalifikował go na starcie. Ekran bez 

True Tone i nowej technologii Pro Motion czyni z niego koszmar nocny Steve’a Jobsa. 

To tak jakby uparcie promować Apple II, kiedy na rynek wchodził pierwszy Macintosh.
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Tego samego dnia ochoczo aktywowałem urządzenie. Odtworzyłem kopię szyfro-

waną  iPhone’a  7 plus. Mobilna operacja „dobra przesiadka 2.0” zajęła około  

30 minut. Mój iPhone ma absurdalnie wielką pamięć: 128 GB. Mieszczę się w zaledwie  

24 GB... Pamiętajmy! Procedura odtworzenia treści iPhone’a na iPadzie bywa czasa-

mi obarczona ryzykiem błędu: tak było tutaj. Niektóre aplikacje wymagały ponownej 

instalacji. Robicie to zawsze na własną odpowiedzialność! Wróćmy jednak do tematu…

Co wyróżnia iPada Pro 10,5?
Chciałbym napisać: wszystko! Historia zatoczyła wielkie koło. TimeLine Apple 

domknął się w momencie WWDC 2017. Pierwsza rzecz, na którą powinniśmy zwró-

cić uwagę, to ekran. Nowy rozmiar 10,5 cala. Pokochają go od pierwszego wejrzenia 

wszyscy, poza developerami. Czekają ich dodatkowe godziny pracy i przystosowa-

nie aplikacji w AppStore do nowej rozdzielczości. Niesamowity wyświetlacz Retina 

ma rozdzielczość 2224 na 1668 pikseli i mieści 3,7 miliona pikseli. Nasze kręgosłu-

py odetchną z ulgą na wieść o tym, że nowy iPad Pro waży zaledwie 469 gramów,  

co przy 20 procent większym ekranie stanowi całkiem niezły wynik.
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Częstotliwość  
odświeżania sięgająca 120 Hz
daje nam niezwykle krótki czas reakcji, dzięki czemu wszystkie czynności wyko-

namy znacznie szybciej. Rysik Apple Pencil płynniej pracuje niż w starszym bracie 

12,9 cala z 2015 roku. Technologia ProMotion inteligentnie adaptuje częstotliwość 

odświeżania do częstotliwości poszczególnych klatek. Innej częstotliwości wyma-

ga Office 365, mail, Pixelmator i Affinity Photo. Wszyscy developerzy skupili się 

na aspekcie szybkości, zapominając o tym, że tak dobre odświeżanie znajomicie 

supportuje osoby o słabszym wzroku. Nawet jeśli nie nosicie okularów, to wasze 

oczy mniej się zmęczą przy pracy na tym ekranie.

Procesor A10X Fusion
Nie przypadkiem zasłużył na miano najbardziej zaawansowanego procesora dla 

iPadów. Od pierwszego uruchomienia poczułem jego prawdziwą moc. Procesory 

z rodziny Intela wypadają na tym tle marnie. Grzejąc w zimie kolana w składach 

Polskich Kolei Państwowych. Procesor działa o 30 procent szybciej, przetwarza 

grafikę o 40 procent lepiej od procesora A9X. Pamiętam obróbkę filmu 4k w iMovie 

na dużym „Pro”. Mały 10,5-calowy samuraj z mocą równą MacBookom Pro i wydaj-

nością, pokona niejednego wiarołomnego gaijina. A10X może stanąć nawet w szranki 

z najnowszym A11 Bionic!

iOS 11
Recenzja iPad Pro 10,5 bez iOS 11 byłaby połowiczna. Odkładałem napisanie tego arty-

kułu do czasu udostępnienia publicznej wersji iOS 11 dla wszystkich Apple Userów. 

Mogłem zadowolić się betą, jednak iUrządzenia w moim workflow to narzędzia 

pracy, zaś instalacja na nich testowych wersji to podejmowanie życia na krawędzi.

Nasz redakcyjny nestor Jaromir Kopp sprawdzał iOS 11 od pierwszych bet dla 

deweloperów. Podzieliłem entuzjazm Jaromira po zainstalowaniu oficjalnej wersji 

aktualizacji iOS 11.Nowy iOS to solidny game changer dla mobilnych urządzeń 

z Cupertino. iPhone 7 plus wyraźnie przyspieszył, zaś iPad został zmienił się nie do 

poznania. Za sprawą docka przeniesionego żywcem z macOS High Sierra, funkcji 

drag nad drop, nagrywania pracy na ekranie i wielu innych nowości (o czym szerzej 

napiszę na blogach MMM) Apple powinno zmienić nazwę z iPada na macPada :)

Nowości zarejestrujemy w pakiecie iWork, iCloud Drive został zastąpiony menedże-

rem o nazwie „Pliki”. Dobra ewolucja polega na możliwości obsługi nie tylko iCloud 

Drive, lecz również One Drive (chmury Microsoftu!) i DropBoxa.

Wraz z nowym iOS 11 kończy się pewna epoka. Flagowa linia iPadów Pro jest już 

pełnoprawnym PC replacement dla 80 procent Apple userów. Oczywiście pod 



warunkiem że zaopatrzycie się Smart Keyboard i Apple Pencil. MacBook Pro „Escape” 

zmodyfikował mój workflow, zajmując miejsce numer 2, zaraz po iPhonie 7 plus.

Urządzenie
Aparat
iPad Pro 10,5 to w historii Apple pierwszy iPad, który zadowoli profesjonalnych foto-

grafów mobilnych: 12-megapikselowy aparat z czterodiodową lampą błyskową True 

Tone oraz przedni 7-megapikselowy aparat Face Time HD z funkcją Retina Flash  

to wyczerpująca rekomendacja. Nagramy nim wideo w jakości 4K HD.

AR
„Augmented Reality”, czyli rozszerzona rzeczywistość. To jedna z nowości zaimple-

mentowanych dla iPadów Pro. Wyjaśnię wam, na czym to w skrócie polega: obraz 

z aparatu iPada zostaje nałożony na generowaną w czasie rzeczywistym trójwymia-

rową grafikę. W sklepie AppStore zaczęły się pojawiać aplikacje korzystające z tego 

rozwiązania.

W czasie testów odkryłem najmniej spodziewane i pragmatyczne przykłady zasto-

sowania AR w życiu codziennym. Mieliście kiedyś problem z pomiarem długości 

mebli? Wirtualna miarka odmierzy stosunek długości stołów. Producenci mebli 

czynią  przymiarki w  kierunku wirtualnego self-setupu własnego mieszkania. 

Dopiero poznajemy niezmierzony potencjał tej technologii. Osoby z niepełnospraw-

nością to potencjalna grupa pacjentów rehabilitowanych za pomocą AR. W wywiadzie 

z Krzysztofem Grabowskim został rozwinięty wątek AR w edukacji.
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Czas pracy na baterii
Apple deklaruje 10 godzin pracy. Uczciwie wyciągam na szlaku 17 godzin inten-

sywnej pracy. Pół godziny potrafi zabrać sparowany Apple Pencil i zewnętrzna 

klawiatura. W razie braku gniazdka dzielnie supportuje mnie wielofunkcyjny Power 

Bank z USB C i Lightning od iWalk Polska :)

Czy warto?
Wszystkie recenzje to z założenia subiektywne opinie. W żaden sposób autorytarnie 

nie narzucam Wam operacji „Dobra Przesiadka 2.0”. Nowy iPad Pro 10,5 codziennie 

zaskakuje mnie ogromną mocą, drzemiącą pod dopracowaną do perfekcji ( jeszcze) 

unibody aluminium lotniczym. Przyszłość z pewnością przyniesie kolejne ulepsze-

nia, które obecnie ledwo widzimy w jubileuszowym iPhonie X. Taki future computer 

brałbym w ciemno.

Teraz tego nie zauważacie, doświadczenie podpowiada mi, że następne generacje 

komputerów Mac i iPadów będą miały wiele wspólnego z iPhone’em X.

iPad Pro 10,5 to dobre narzędzie pracy dla studentów, uczniów i  nauczycieli. 

Pracownicy dojeżdżający do pracy efektywniej wykonają na nim swoje zdania.

ZDJĘCIE:
str. 103 apple.com

http://apple.com
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Aparat fotograficzny z możliwością nagrywania filmów (dziś już nawet w rozdziel-

czości 4K), to od lat kluczowy element wyposażenia iPhone’ów, któremu Apple 

poświęca (słusznie zresztą) szczególną uwagę. Przecież najlepszy aparat to ten, 

który mamy zawsze przy sobie. W zasadzie to dzieki smartfonom z jabłuszkiem, 

genialnym aplikacjom jak np. Hipstamatic, SKRWT czy Camera+ i serwisom takim jak 

Instagram możemy mówić o narodzinach fotografii mobilnej. Jestem pod ogromnym 

wrażeniem tego, jak fenomenalne ujęcia oraz materiał filmowy tworzą kreatywni użyt-

kownicy z pomocą tak niepozornego gadżetu. Testy najnowszych modeli iPhone 8  

/ 8 Plus dowodzą, że wciąż da się wycisnąć jeszcze więcej z mikroskopijnych obiek-

tywów i matryc przy odpowiednio zaprojektowanym oprogramowaniu. Sam bardzo 

lubię uwieczniać kolejnymi iPhonami interesujące chwile (niestety wiele z takich 

udaje mi się przegapić...) i od dawna nie czuję pokusy ani potrzeby inwestowania 

w dedykowany hardware. Wcześniej kupione „małpki”: Kodak EasyShare DX4330 oraz 

Canon PowerShot 120IS karierę zakończyły z kretesem już dawno.

Do premiery najnowszych iUrządzeń korzystałem z iPhone 5s, który nie oferował 

stabilizacji obrazu, ani podczas pstrykania zdjęć ani nagrywania wideo. Obecnie 

posiadam iPhone 7, który wyposażono w system OIS. Jednak przed wakacjami podją-

łem decyzję o wsparciu projektu w serwisie Kickstarter pod nazwą Rigiet.

Rigiet to ustrojstwo reprezentujące grupę produktów określaną mianem tzw. gimbali. 

Gimbal to osiowe mocowanie np. sprzetu optycznego, np. kamery, eliminujace drga-

nia operatora. To przydatny osprzęt jesli zależy nam na stabilnych, nieporuszonych 

https://itunes.apple.com/us/app/hipstamatic-camera/id342115564?mt=8
https://itunes.apple.com/app/skrwt/id834248867?l=de&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/camera/id329670577?mt=8
https://www.instagram.com
https://www.instagram.com/explore/tags/shotoniphone/
https://vimeo.com/channels/iphonehd
http://www.imaging-resource.com/PRODS/DX4330/DX43A.HTM
http://www.imaging-resource.com/PRODS/SX120IS/SX120ISA.HTM
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stabilizator_obrazu
https://www.kickstarter.com/projects/1478170657/rigiet-the-most-advanced-stabilizer-for-your-phone
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ujęciach rejestrowanych z wolnej ręki, podczas przemieszczania się, jazdy samo-

chodem, itp. Tak jak obiekty trójwymiarowe opisujemy przez szerokość, wysokość 

i głębokość, tak położenie w przestrzeni opiera się na lokacji w trzech płaszczyznach. 

Każda oś gimbala posiada własne oznaczenie: X — biegnąca wzdłuż obiektywu to 

„roll” ( „dash” / „kołyska”), Y — biegnąca w poprzek obiektywu nazywa się „tilt”  

( „pitch” / „nick”), Z — oś wyznaczająca obrót panoramiczny nosi nazwę „pan”  

(„yaw”). Są modele gimbali stabilizujące tylko wybrane płaszczyzny, Rigiet to rozwią-

zanie kompleksowe.

Czemu akurat ten konkretny model? Z prostego powodu, jakim była atrakcyjna 

cena. Najpopularniejsze rozwiązania wspierające iPhone, produkty takie jak DJI Osmo 
Mobile czy Feiyu Tech G4 Pro — mam na myśli w pełni automatyczne gimbale wyposa-

żone w silniczki a nie prymitywną przeciwwagę — kosztują w Polsce często grubo 

ponad tysiąc złotych.

Rigiet na etapie zbierania funduszy kosztował od $129 (wybrałem nieco droższą 

opcję za $139). Przesyłka darmowa, jednak całkowity koszt zawyżył naliczony na 

cle podatek VAT w standardowej wysokosci 23%... Niestety. Jednak za ten przykry 

haracz nie można winić startup projektujący gimbala. Reasumując: Rigiet uszczuplił 

mój budżet o prawie 700 zł. Dziś kosztuje kilkaset złotych więcej.

https://www.dji.com/osmo-mobile
https://www.dji.com/osmo-mobile
http://www.feiyu-tech.com/index.php/Product/detail/pr_id/69.html
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Wybrany przeze mnie zestaw zawierał:

 > stabilizator Rigiet,

 > dodatkowy uchwyt dla kamer GoPro,

 > pierścień dociążający dla cięższych smartfonów,

 > 2 szt. akumulatorów o dużej pojemności,

 > ładowarkę USB wraz z kablem (bez zasilacza sieciowego),

 > taśmę microUSB-Lightning pozwalającą na zasilanie iPhone z gimbala,

 > pasek (smycz) na nadgarstek — wkręca się ją w gwint przystosowany do monta-

żu stabilizatora w statywach (zdjęcia przedstawiają gimbala z zainstalowaną 

szybkozłączką),

 > zapinane na zamek etui, do przechowowania / transportu.

Całkiem sporo, i wcale nie w najbardziej wypasionej opcji. Jednak nie ma róży bez 

kolców, o ile sam stabilizator wykonany jest naprawdę dobrze i widać, że by uzyskać 

finalny kształt urządzenia przeprowadzono wiele prób i testów oraz modyfikacji, to 

już np. ładowarka USB wygląda i działa jak typowy chiński szmelc ze sklepu „wszyst-

ko za 5 zł”. Gwoli ścisłości, choć za projektem urządzenia stoi grupa młodych ludzi, 

produkcją Rigieta zajęła się firma DOBOT posiadająca doświadczenie w wytwarzaniu 

robotów i przemysłowych ramion robotycznych.

http://www.dobot.cc
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Po co gimbal, skoro iPhone 7 posiada optyczną stabilizację obrazu? Wbrew pozorom, 

przydaje się dodatkowa pomoc w tym zakresie. Ponadto, pomimo sporej wagi same-

go urządzenia (prawie pół kilograma) wygodniej i bezpieczniej trzymać słuchawkę 

solidnie zamocowaną w uchwycie. Potencjał gimbala zwiększa dedykowane opro-

gramowanie, dostępna bezpłatnie w App Store apka Rigiet. Przynajmniej w teorii, ale 

o tym za chwilę.

Stabilizator posiada kilka przełączników o różnym przeznaczeniu. Centralnie na 

rączce umieszczono włącznik / wyłącznik zasilania, który wciśnięty przez około 

2 sekundy załącza urządzenie oraz stabilizuje zamocowany w uchwycie telefon. 

Kolejne długie przytrzymanie przycisku to wyłączenie gimbala. Natomiast krótki 

nacisk działa jako wyzwalacz i pozwala zrobić zdjęcie lub rozpocząć / zatrzymać 

nagrywanie materiału audiowizualnego.

Powyżej przycisku (nazwijmy go umownie: ON / OFF / SHOOT / RECORD / STOP) 

ulokowano joystick analogowy, którym zmieniamy położenie telefonu w uchwycie: 

góra / dół / prawo / lewo. Potrzeba nieco praktyki, by zamierzona zmiana kąta patrze-

nia obiektywu przebiegała płynnie a sam manipulator nie hałasował. Kontrola jest 

dość precyzyjna, jednak odchylenie w danym kierunku jest obarczone niewielkim 

ale jednak, opóźnieniem. Jak już wyżej wspomniałem, zminimalizowanie wpływu 

tejże bezwładności na nagranie, wymaga wprawy. Wduszenie joysticka w pozycji 

centralnej powoduje powrót telefonu do pozycji początkowej.

Nad manipulatorem znajduje się wielobarwna dioda informująca odpowiednim kolo-

rem oraz sekwencją mignięć o stanie stabilizatora. Nie będę tu wnikać w szczegóły, 

każda z możliwych sytuacji ( jak np.: trwające ładowanie gimbala, aktualizowanie 

firmware, rozładowany akumulator, niezbalansowany telefon, itp.) wraz z odpowia-

dającą sekwencją sygnałów jest opisana w instrukcji, i choć na początku nie są to 

informacje jasne, to po krótkim obcowaniu z Rigietem, nie będzie trudno zrozumieć 

ten szyfr komunikacyjny.

https://itunes.apple.com/us/app/rigiet/id1208534958?mt=8
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Po prawej stronie opisanych elementów kontrolno-sterujących znajdują się jeszcze 

dwa przełączniki. Pierwszy, trójpozycyjny, oznaczony Y-L-YP pozwala na wybór trybu 

Pan&Tilt, czyli zachowania się stabilizatora przy ruchach ręki. Dolne, skrajne położe-

nie (Y) to podążanie w trybie „Pan follow” — oznacza to, że obiektyw kamery zawsze 

będzie starał się „patrzeć” na tej samej wysokości, natomiast ruch w prawo lub lewo 

będzie odwzorowany płynnie, zgodnie z decyzją operatora. Środkowe położenie (L) 

to tryb „Lock”, czyli jeśli zafiksujemy obiektyw kamery na jakimś punkcie w odda-

li, to Rigiet będzie starać się, by telefon nie przestał się w ten punkt „wpatrywać”, 

nawet gdy będziemy się prawie (ograniczenie do 330°) w kółko obracać. Najwyższe 

położenie (YP) to tryb „Pan & tilt follow”, którego rezultatem jest „rozglądanie się” 

obiektywu w kierunku, w którym się zwrócimy, czyli gdy np. pochylimy stabiliza-

tor do przodu to oko kamery będzie patrzeć w doł. Jakość stabilizacji obrazu zależy 

w dużej mierze od wybranego trybu pracy Pan&Tilt (oraz umiejętności operowania 

sprzętem). Najlepsze efekty przynosi ustawienie trybów L oraz Y. Nawet podczas 

intensywnego biegania znaczna ilość drgań zostanie wyeliminowana, praktycznie 

tylko moment „tąpnięcia” będzie na nagraniu widoczny. Tak, to naprawdę działa.

Drugi z przełączników (tzw. Camera control button) posiada również trzy stany: 

neutralny (pośrodku), oraz górny i dolny. To włącznik chwilowy, który po zwolnie-

niu, wraca do pozycji neutralnej. Działa tylko wtedy, gdy uruchomiona jest apka 

Rigiet a iPhone jest sparowany via Bluetooth ze stabilizatorem. Krótkie naciśnięcie 

w dół to zmiana trybu pracy aparatu (szczegółowo opiszę je poniżej, przy recenzji 

aplikacji). Krótkie naciśnięcie w górę to dla trybów foto — przełączanie kamery przód 

/ tył, dłuższe dla trybów wideo — przybliżenie obrazu (zoom). Oddalanie realizuje 

wówczas trzymanie przełącznika w pozycji dolnej.
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Stabilizator potrafi automatycznie pozycjonować urządzenie rejestrujące zależnie 

od sposobu trzymania: tryb standardowy (Standard) — w którym uchwyt znajduje 

się pod telefonem / kamerą; tryb portretowy (Portrait) — gdzie rączka leży poziomo 

a ekran iPhone wyświetla i nagrywa w pionie, oraz tryb podwieszany (Underslung) 

— rejestrator znajduje się poniżej naszej dłoni, dzięki czemu możemy nagrywać 

materiał przy gruncie, bez konieczności schylania, kucania, czy wręcz czołgania się.

Aplikacja Rigiet  
ma spory potencjał,
 jednak to według mnie najmniej dopracowany element gimbala. Programowo dostęp-

ne sa następujące tryby:

1. Panorama (Panorama) — oferuje trzy opcje automatycznego „pstrykania” ujęc 

złożonych z wielu kadrów: a) obejmujących półpełny kąt widzenia (180°), ponad 

¾ kąta pełnego (330°) oraz szerokokątną panoramę tworzoną z dwunastu ujęć 

(po sześć kadrów w dwóch rzędach poziomo, jeden nad drugim). Można również 

wybrać jakość panoramy: wysoką (High), średnią (Middle) oraz niską (Low). 

Użycie statywu gwarantuje przyzwoite rezultaty. Problem sprawia ostatnia 

z opcji, tylko raz udało mi się uzyskać kompletną panoramę, zwykle albo dolny, 

albo górny rząd jest zapisywany w aplikacji.

2. Zdjęcie (Photo) — w tym trybie można ustawić czasomierz (Timer) oraz ustalic 

opóźnienie, po którym zostanie zrobione zdjęcie. Można tu wybrać 0, 3, 5 lub  

10 sekund.

3. Wideo (Video) — jak można się domyślić: nagrywanie filmów. Opcja oferuje 

wybór rozdzielczości oraz klatkaż: 30 fps @ 720P, 60 fps @ 720P, 120 fps @ 720P, 

30 fps @ 1080P, 60 fps @ 1080P, 120 fps @ 1080P oraz 30 fps @ 4K. Wybór ostat-

niej możliwości niestety skutkuje brakiem płynności  nagranym materiale.

4. Film poklatkowy (Time Lapse) — tu mamy możliwość ustawienia odstępu czaso-

wego (Interval) po którym będą wykonywane kolejne ujęcia (poczynając od pół 

sekundy, następnie 1 s aż do minuty — z sekundowym przyrostem), oraz czasu 

trwania nagrania, od 30 sekund do trzech godzin — apka obliczy za nas ile będzie 

trwał tak nagrany materiał, jednak nie polecam polegania na matematycznych 

umiejętnościach tego oprogramowania…

5. Film poklatkowy w ruchu (Motion Time Lapse) — to bardzo ciekawa opcja, po 

ustawieniu pozycji początkowej oraz końcowej rozpoczęte nagrywanie będzie 

robić co określony czas zdjęcia jednocześnie płynnie kierując obiektyw od miej-

sca startu ku pozycji końcowej.

6. W zwolnionym tempie (Slow Motion) — tu dodatkowych korzyści względem 

wbudowaniej w apce Aparat w iOS opcji nie zauważyłem.
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To nie wszystko. Dla poszczególnych trybów foto / wideo (z pewnymi ograniczenia-

mi, np. tylko dla klatkażu 30 fps) dostępne są dodatkowe możliwości, jak:

1. Funkcja automatycznego śledzenia (Auto-Track) — moja ulubiona opcja, pozwa-

lająca na zaznaczenie obiektu na ekranie i podążanie za nim; działa to szybko 

i zaskakująco precyzyjnie; oczywiście jeśli zmiana położenia obiektu będzie 

znaczna, to by utrzymać go w kadrze, może być wymagana interwencja operatora.

2. Nadawanie na żywo (Live Stream) — po skonfigurowaniu konta w serwisie 

YouTube możemy strumieniować przekaz wideo, możliwość dodatkowego zasi-

lania aparatu z uchwytu może się tu przydać.

3. Tryb manualny (Camera) — zmiana parametrów aparatu / kamery , tj. ustawienie 

czułości ISO w przedziale 100 — 700, czasu naświetlania w zakresie od 1/4000 s 

do 1/5 s, oraz balansu bieli (przydatne w zależności od tego czy robimy zdjęcia 

i filmy w pochmurną bądź słoneczną pogodę lub w świetle sztucznym).

4. Siatka (Grid) — trzy rodzaje linii wyświetlane na ekranie, umożliwiające zadbanie 

o ustalenie poprawnego położenia obiektywu w pionie / poziomie oraz wycen-

trowanie na interesującym nas obiekcie.

5. Filtry na żywo (Real time filters) — osiem filtrów: Toaster, Amaro, Kelvin, Beautify, 

1977, Hefe, Sutro, Inkwell, których celem jest upiększenie i dodanie klimatu 

zatrzymanym w kadrze ujęciom i nagranym filmom.

6. Lampa błyskowa (Flash) — standardowo możemy włączyć, wyłączyć lub zdać 

się na automatykę.
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Warto dodać, że aplikacja pozwala również na uaktualnianie oprogramowania gimba-

la (firmware) oraz dopasowanie ustawień stabilizatora do własnych potrzeb. Można 

skalibrować układ żyroskopu, ograniczyć kierunki joysticka, włączyć inwersję jak 

również ustalić szybkość ruchu w pionie i poziomie (zmiana co 20%). W ten sam 

sposób możemy kontrolować również szybkość wodzenia / podążania / śledzenia 

(Follow) w trybach Pan&Tilt.

Jakie wady posiada Rigiet? Gdy już przywykniemy do pośrednictwa stabilizatora 

oraz nauczymy się z niego poprawnie korzystać, to nie będzie się do czego specjal-

nie doczepić. Choć daleko temu produktowi do ideału...

Dołączona instrukcja jest krótka i zwięzła, wręcz lakoniczna. Napisana i przetłu-

maczona słabo, nie wyjaśnia ani słownie ani obrazkowo, w jaki sposób powinno się 

montować smartfona czy kamerę. Inne gimbale wymagają kompensowania obciąż-

nikami środka ciężkości. W przypadku Rigieta należy metodą prób i błędów ustalić 

odpowiednie miejsce mocowania, za punkt odniesienia biorąc nadrukowaną skalę. 

Na szczęście, nie jest to ani żmudny ani skomplikowany proces.

Mimo iż, waga stabilizatora nie odbiega znacząco do konkurencji, to po dłuższym 

czasie czuć zmęczenie z ręce, a część uchwytu, którą obejmujemy dłonią nie jest 

wyprofilowana, więc łatwo obrócić go nawet nieświadomie i zmienić kierunek obser-

wacji. Zależnie od wybranego trybu Pan&Tilt może to dać pozytywne lub niepożądane 

efekty.
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Należy pamiętać, że Rigiet obsługuje smartfony o szerokości do 85mm i maksymal-

nej wadze do 220 gramów. Zatem nie każde urządzenie w etui będzie pasować lub 

da się je wyważyć.

Dodatkowy uchwyt dla kamer sportowych wspiera następujące modele: GoPro 

Hero 3, GoPro Hero 4, GoPro Hero 5, XiaoYi 4K oraz GoPro Sessions.

Zgodnie z danymi producenta, dołączone akumulatorki pozwalają na stabilizację 

iPhone / kamery przez maksymalnie 3 godziny. Czas ten zależy od wielu czynników: 

wagi stabilizowanego urządzenia, dokładności wyważenia, intensywności koniecz-

nej korekty położenia oraz faktu, czy z tego źródła zasilamy dodatkowo iPhone  

/ kamerę. Z moich obserwacji wynika, że jeśli akumulator zasila wyłącznie stabili-

zator, to spokojnie deklarowany czas pracy urządzenia osiągniemy.

Najwięcej minusów należy się oprogramowaniu. Brak wsparcia dla formatu RAW, 

niewielkie piktogramy opcji w interfejsie, brak uaktualnienia gwarantującego stabil-

ne działanie apki pod iOS11 to najważniejsze zarzuty poza wymienionymi wcześniej 

(brak płynności w trybie 4K, problemy z 12-kadrową panoramą). Apka zapisuje 

zdjęcia i filmy we własnej bibliotece, to zarówno zaleta jak i wada. Z jednej strony 

separujemy zebrany materiał w osobnym miejscu, możemy podejrzeć dodatko-

we informacje (data i czas, model aparatu, rozdzielczość) a zdjęcia publikować na 

Facebooku, Twitterze i Instagramie (i trzech innych serwisach, które jednak wyrzu-

cają błąd) po autoryzowaniu dostępu. Z drugiej — jeśli chcemy zrobić coś więcej, 

musimy najpierw skopiować zaznaczone media do rolki systemowej aplikacji Zdjęcia. 

W wielu miejscach zamiast opisów w zrozumiałym dla nas języku, wyświetlane są 

azjatyckie „krzaczki”.
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Wiem, że znakomita większość z tych problemów dotyczy również produktów 

konkurencji. Jestem umiarkowanie zadowolony ze stabilizatora Rigiet. Sprzętowo, 

to naprawdę udany i dopracowany produkt. Mam nadzieję, że producent z czasem 

wyeliminuje przynajmniej niektóre wady (np. przez aktualizację oprogramowania 

— apki oraz firmware, udostępni poprawioną i bardziej rzetelną instrukcję obsługi). 

Na obecnym etapie Rigiet jest wart tyle, ile za niego zapłaciłem wspierając kampanię 

na Kickstarterze. Nie dwa razy więcej, a tyle woła firma Dobot na witrynie produktu 

($269.00).

Tak czy inaczej, dodatkowa stabilizacja obrazu, nawet w przypadku tak zaawan-

sowanych urządzeń rejestrujących jak iPhone, ma sens i otwiera nowe, ciekawe 

możliwości. Mam jednak nieodparte wrażenie, że rynek gimbali się dopiero rozwija 

i jeszcze chwilę zajmie, nim wyklaruje się zdecydowany lider. Tym bardziej, że ten 

dosyć specjalistyczny osprzęt kosztuje niemałe pieniążki.

WITRYNA

CE
CH

YDOBOT Rigiet

269,00 $

www.rigiet.net

 + Dobry projekt i wykonanie stabilizatora
 + Bogate wyposażenie
 + Wiele opcji i duże możliwości  

konfiguracji aplikacji

 − Problemy z działaniem 
aplikacji (praca pod 
iOS 11, jakość rejestrowa-
nia materiału)

 − Wysoka cena

NAZWA

CENA

OCENA

http://www.dobot.cc/products/rigiet-gimbal-stabilizer-overview.html
https://www.rigiet.net


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

https://www.backupacademy.pl/qnap-ebook/
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PROGRAMY 
I DODATKI WSPIERAJĄCE 
PRACĘ PROGRAMISTÓW
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca


122TESTY 122PORADY

W książce „Wielkość urojona” 
bohaterowie wymyśleni przez Stanisława Lema na podstawie obserwacji, że im 

bardziej złożony komputer, tym prostszych programów może używać i odwrotnie 

— im prostszy komputer, tym jego programy muszą być dłuższe, wysnuli wnio-

sek, że nieskończenie wielki komputer obejdzie się bez programu, a nieskończenie 

wielki program bez komputera. Niestety, nie mamy ani nieskończenie wielkich 

komputerów, ani nieskończenie długich programów, a dodatkowo obecna wiedza 

informatyczna nie potwierdziła jeszcze powyższych zależności z opowiadań Lema. 

Z tych powodów nawet najlepiej dobrany QNAP będzie wymagał dodatkowego opro-

gramowania, aby w pełni wykorzystać jego możliwości.

Co się przyda programistom  
i wydawcom oprogramowania?
Już po wyjęciu z pudełka i pierwszej konfiguracji QNAP oferuje sporo przydatnych 

narzędzi. Zacznę od serwera WWW z obsługą https, PHP.ini, wirtualnych hostów 

i domen oraz WebDAV. To już jest dobry poligon doświadczalny dla „frontendowców” 

i nie tylko. Gdy dodamy do tego SQL z phpMyAdmin, zakres zastosowań dewelo-

perskich znacznie się zwiększy. Drobnym wsparciem niech będzie serwer SysLog, 

RADIUS, FTP i TFTP oraz typowe dla NAS usługi serwowania plików.
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App Center kopalnią dodatków
QNAP i jego system QTS zyskały tak wielką popularność, że powstaje dla nich całkiem 

pokaźna ilość programów. Pisałem o tym już wielokrotnie przy różnych okazjach. 

Dla deweloperów oczywiście też znajdzie się coś specjalnego.

Jeżeli zajrzymy to App Center, znajdziemy tam zakładkę nazwaną „Narzędzia 

deweloperskie”, a w niej kilkanaście dostępnych „od ręki” systemów przydatnych 

do rozwoju i testowania software’u. Znajdziemy tam środowisko Java Runtime 

Environment 8, Node.js, Perl 5, Python 2 i 3, Mono dla .NET i .ASP, Ruby on Rail, 

Tomcat dla Java Servlet oraz JavaServer Pages i kilka innych.

Oficjalne zasoby to nie koniec, jeżeli dodamy do App Center np. repozytoria społecz-

ności QNAP, to znajdziemy tam kilkadziesiąt kolejnych aplikacji wspierających 

deweloperów w tym narzędzia do zarządzania repozytoriami Git i kolejne środo-

wiska programistyczne. O tym, jak dodawać repozytoria do App Center, napisałem 

w styczniowym wydaniu Mój Mac Magazynu.

Dlaczego QNAP 
jest tak często używany do uruchamiania narzędzi i środowisk deweloperskich? 

Z  wielu powodów. Pozwala to odetchnąć naszym komputerom, QNAP z  racji 

https://mojmac.pl/styczen2017
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„głównego” zastosowania jako serwer plików, zazwyczaj pracuje non stop, co często 

jest wymagane przy testowaniu rozwiązań. Pozwala też na jednoczesną, nieskłóco-

ną i bezpieczną pracę wielu odseparowanych środowisk.

Ostatnia z wymienionych zalet powstała dzięki dwóm systemowym aplikacjom: 

Virtualization Station oraz Container Station. Obie służą do uruchamiania wirtual-

nych maszyn (choć w przypadku Container Station bardziej by pasowało określenie 

„maszynek”).

W Virtualization Station możemy przygotowywać i uruchamiać maszyny wirtual-

ne ze środowiskami Windows (jeżeli nasz QNAP ma procesor x86 i wystarczającą 

ilość pamięci, o czym pisałem miesiąc temu) oraz Linuxopodobnymi. Jak przydat-

ny może być zestaw różnych środowisk systemowych, wiedzą ci, co programują  

na wiele platform, oraz testerzy programów.

Środowiska wirtualne 
można archiwizować, tworzyć migawki, do których można wrócić w razie niepo-

wodzenia i stosować różne rodzaje połączeń sieciowych za pomocą Virtual Switch, 

a także wręcz symulować awarie. Więcej o Virtualization Station napisałem w majo-

wym wydaniu magazynu z 2016 roku. 

Container Station, choć określiłem ją mianem środowiska dla „maszynek” wirtual-

nych, również nadaje się do bardzo poważnych zastosowań. Służy to uruchamiania 

https://mojmac.pl/2016/05/16/5-windowsa-maca/ 
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tak zwanych kontenerów lub docków. Są to małe środowiska oparte na różnych 

kompaktowych wersjach Linuxa. Często służą do uruchamiania pojedynczych 

programów przeznaczonych do konkretnych celów. Kontenery są od siebie i od 

środowiska QNAP odseparowane, ale mogą się ze sobą i systemem komunikować 

przez wyznaczone wspólne zasoby. Również do sieci mogą mieć pełen lub ogra-

niczony dostęp. Daje się je archiwizować i przywracać do zapisanego stanu oraz 

powielać.

Dostępnych jest bardzo wiele  
gotowych kontenerów (docków)
 od kompletnych CMS jak WordPres, przez managery Git, środowiska Linuxowe jak 

Debian i Ubuntu, CentOS, serwery SQL, Node.js i setki innych. Firmy deweloperskie 

i programiści na pewno znajdą coś dla siebie, i to w kilku wariantach.

Jak zauważyliście, większość środowisk i programów dostępna jest dla QNAP na 

wiele sposobów — jako część systemu QTS lub jego dodatkowa aplikacja, program 

dla „dużego” systemu uruchomionego jako wirtualna maszyna oraz często jako 

kontener. Możemy wybierać sposób używania, kierując się np. kryterium bezpie-

czeństwa czy zasobożerności. Ważne, że my mamy wybór, a QNAP wiele zastosowań, 

zwiększających satysfakcję i dowodzących, że jego zakup był opłacalny.

Chcesz wiedzieć więcej o QNAP? Pobierz darmowy eBook „Mój QNAP”.
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AUTOMATYZACJA MACOS
ŁUKASZ PRZYŁĘCKI

http://twitter.com/k4jka
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Dotychczas zawsze w razie potrzeby przywracałem system z pomocą Time Machine, 

tzn. do momentu, w którym kopia zapasowa uległa awarii. Pojawiła się zatem odgórna 

potrzeba instalacji systemu od zera. Od zawsze starałem się kombinować i automa-

tyzować jak największą liczbę czynności, które wykonuję na komputerze. Chcąc 

uprościć ten proces, jąłem się zastanawiać, czy i to uda się w jakikolwiek sposób 

zautomatyzować?

Po szybkim researchu okazało się, że tak! Jest to jak najbardziej możliwe. W tej serii 

poradników pokażę Wam, jak to zrobić.

Instalacja systemu
Od czego zatem zacząć? Pierwszą rzeczą, jaką musimy wykonać, jest utworze-

nie nośnika rozruchowego, z którego zainstalujemy system. Odwiedzamy w tym 

celu Mac App Store, wyszukujemy i pobieramy instalator interesującej nas wersji. 

Niezbędny będzie nośnik USB o minimalnej wielkości 8GB; należy go sformatować 

w formacie Mac OS Extended (Journaled). Pamiętajcie również o wybraniu nazwy 

dla partycji, łatwej do zidentyfikowania nośnika — sam zwykle nadaję mu nazwę od 

nazwy kodowej systemu operacyjnego — w tym przypadki jest to HighSierra.

Przystępujemy teraz do właściwego tworzenie nośnika: wskazujemy plik instalacyj-

ny i nośnik docelowy:

sudo /Applications/Install macOS High Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume 

/Volumes/HighSierra --applicationpath /Applications/Install macOS High Sierra.app --nointeraction

Utworzenie nośnika potrwa od kilku do kilkunastu minut.
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Wraz z premierą 
macOS High Sierra
otrzymaliśmy do dyspozycji nowy system plików — Apple File System, który stał 

się obowiązkowy dla wszystkich osób korzystających z napędów SSD. Niestety, 

z powodu licznych błędów podczas konwersji na ten system zarówno na dyskach 

talerzowych, jak i Fusion Drive, Apple zdecydowało się w ostatniej chwili usunąć 

wsparcie dla tych urządzeń. Jak deklaruje Apple, ma się ono pojawić w „późniejszych 

aktualizacjach”. Niemniej podczas formatowania dysku istnieje możliwość sforma-

towania niewspieranych jeszcze urządzeń na system APFS. Nie róbcie tego! Z sobie 

tylko znanych powodów Apple nie wbudowało w instalator mechanizmu wykry-

wającego rodzaj nośnika — nie ostrzeże on przed niezgodnością dysku z nowym 

systemem plików. Instalacja nie będzie mogła zostać ukończona. Uwierzcie mi na 

słowo — sprawdzałem!

Po uruchomieniu instalatora
musimy wymazać partycję, na której będzie instalowany system. To ważny moment, 

zwłaszcza dla posiadaczy dysków SSD: musicie zdecydować, jaki rodzaj APFS będzie 

najodpowiedniejszy dla Was. Macie bowiem do wyboru aż cztery jego wersje!

Sama instalacja przebiega w sposób standardowy; jest to proces, którego nie można 

w żaden sposób przyspieszyć. Nie będę się zatem nad tym rozwodzić.

Czynności 
poinstalacyjne
Pierwszą rzeczą, którą zalecam po instalacji systemu, jest sprawdzenie dostępności 

aktualizacji. Krok wart uwagi, zwłaszcza gdy nośnik instalacyjny nie był aktualizo-

wany do najnowszej wersji!

Poprzez polecenie sudo softwareupdate -ir --verbose pobrane zostaną i zainstalowane 

tylko aktualizacje zalecane przez Apple (w ich skład mogą wejść np. aktualizacje 

systemowe, bezpieczeństwa, nowe wersje iTunes i innych komponentów).

Następnym krokiem
jest instalacja Command Line Tools; to zestaw, w skład którego wchodzą niezbęd-

ne nagłówki, kompilatory i narzędzia. Będzie on wymagany podczas instalacji 

późniejszego oprogramowania. Pakiet instalujemy, wydając w terminalu polecenie: 

xcode-select --install.
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Konfiguracja środowiska
Mathias Bynen jest twórcą świetnego skryptu pozwalającego na automatyczną konfi-

gurację środowiska macOS. Nadszedł kres przeklikiwania się przez opcje Findera, 

aby dostosować go do własnych potrzeb! Dzięki Mathiasowi otrzymaliśmy prosty 

sposób na ukrycie wyświetlanych napędów na pulpicie, usunięcie animacji, zmianę 

nazwy komputera w sieci, pokazanie rozszerzeń plików etc.

Zbiór poleceń zawiera również dostęp do wielu zaawansowanych opcji, których 

daremnie szukać w graficznej nakładce ustawień, np. możliwość wyłączenia dźwię-

ku podczas startu komputera czy wyświetlenie pełnej ścieżki dostępu w górnej belce 

Findera.

Skrypt zawiera multum opcji. Każdy z pewnością znajdzie coś interesującego dla 

siebie. Warto zadać sobie trud, przejrzeć go i utworzyć własną wersję; dostosowa-

ny do naszych potrzeb, odwdzięczy się zaoszczędzonym czasem podczas wstępnej 

konfiguracji.

W następnej części poradnika zajmiemy się instalacją oprogramowania.

ZDJĘCIE:
str. 126 © yewkeo 
fotolia.com

https://github.com/mathiasbynens/dotfiles/blob/master/.macos
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Do wakacyjnego odcinka kursu Hazel udało mi się zaprosić Miłosza Bolechowskiego. 

Obiecałem wtedy, że to nie ostatni raz, gdy łamy przejmie gość. Myślę, że Czytelnicy 

chętnie czytają teksty napisane innym „piórem” oraz widzą, że problemy z auto-

matyzacją dotyczą wielu różnych osób, z których każda nie tylko musi mierzyć się 

z innymi wyzwaniami, ale też w inny sposób im sprostać. Wspólnym mianowni-

kiem jest zaś niepozorna aplikacja Paula Kima.

Tym razem swój usprawniony workflow przedstawi Sebastian Szwarc, mój redak-

cyjny kolega, kinoman, podkaster prowadzący audycję W Cieniu Gruszy, witrynę Co ja 
pacze? oraz serwis Flixreporter. Sebastian to również sympatyk automatyzacji, który 

korzysta z najlepszych narzędzi w tej materii, jak Hazel właśnie, oraz Keyboard 

Maestro, Apple Script, Automator dla systemu macOS i Workflow na mobilny system 

Apple — iOS.

Zapraszam do lektury.

Kiedy Marek poprosił mnie o jakieś przykłady zastosowania Hazel, wpadłem w lekkie 

zakłopotanie. Jest to bowiem przykład świetnie pomyślanej aplikacji, dla której 

jednocześnie trudno znaleźć dobre zastosowanie, chyba że trafimy na problem, 

który trzeba doraźnie rozwiązać i do tego musimy być pewni, że będzie się on 

powtarzał. W przeciwnym razie nie ma sensu inwestować czasu w automatyzację. 

Opiszę więc tylko jeden przypadek, w którym Hazel ostatnio mi się przydaje.

Co tydzień staram się nagrywać audycję, w której się pojawiam czyli „Noc u Berniego” 
w Radiu Poznań (100,9 MHz). Ponieważ fizycznie obecny jestem w radiu wcześniej, muszę 

więc włączyć nagranie automatycznie i tutaj nieoceniona jest aplikacja Audio Hijack  
firmy Rogue Amoeba ze swoim schedulerem. Program pozwala ustawić domyślną 

nazwę pliku dźwiękowego po jednej na aplikację, z której przechwytujemy dźwięk. 

A co, jeżeli audycji nagrywamy więcej? I tu właśnie z pomocą przychodzi Hazel.

Oprócz „Nocy u Berniego” nagrywam też dwie audycje prowadzone przez Martę 

Nieckarz (@Nakrecona) z Akademickiego Radia Centrum w Lublinie, gdyż niestety 

nie umieszczają podcastów na swej stronie. Są to „Jak się patrzy” w piątki o 19:00 

https://twitter.com/pear2peareu
http://www.podcastfilmowy.pl
http://www.podcastfilmowy.pl
http://sebastianszwarc.pl/flixreporter/
https://twitter.com/NocuBerniego
https://twitter.com/NocuBerniego
https://rogueamoeba.com/audiohijack/


132PORADY

oraz „Kino Gra” z muzyką filmową w niedziele o 14:00. Żeby więc ciągle klikać 

tego samego (a niemało tego) i nie ustawiać nazw na nowo, trzeba i warto to trochę 

zautomatyzować.

zajrzyjmy w regułę „Jak się patrzy”

I analogicznie w „Kino Gra”:

Jak widać, zasada jest prosta — plik musi posiadać w nazwie „Radium”, a że Audio 

Hijack domyślnie umieszcza w nazwie pliku godzinę bez „:” dopasowanie odpo-

wiedniej reguły jest proste. Ponieważ do momentu zakończenia przechwytu Audio 

Hijack zapisuje plik z rozszerzeniem _partial, musimy dopilnować, by dla takiego 

pliku nie było dopasowania, inaczej narobilibyśmy sobie niezłego chaosu na dysku. 

Dla pewności ustalamy parametr Date Last Modified na godzinę końca audycji, żeby 

wykluczyć dopasowanie przed czasem i już — po dopasowaniu plik automagicznie 

zmieni nazwę wg szablonu <nazwa>-<sformatowanadatabezgodziny>. A dlaczego 
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tylko dwie regułki, skoro są trzy audycje? Ponieważ wiem, że to, co zostanie, to „Noc 

u Berniego” — plik w tej formie nie nadaje się jednak do wrzucenia na serwer, wcze-

śniej wycinam bowiem serwisy informacyjne oraz „Rotę” nadawaną o północy, tak 

czy siak muszę więc plikowi wynikowemu nadać nową nazwę.

W całej tej układance dochodzi jeszcze jeden element — skoro radia słuchamy 

z jednej aplikacji, jak zmieniać stacje? To też można zautomatyzować. Tym razem 

z pomocą przychodzi nam Keyboard Maestro. Ponieważ Radium jest aplikacją osadzającą 

się w menubar, symulacja kliku myszki nie jest wskazana — po restarcie komputera 

nigdy nie wiemy, czy applet ustawi się w tym samym miejscu (pomóc tutaj może 

aplikacja Bartender). Ale są dwie inne opcje — możliwość symulacji skrótu klawiszo-

wego lub kliknięcia elementu w menu dowolnej działającej aplikacji!

Spójrzmy poniżej:

skrypt zaczyna działać minutę przed początkiem audycji — jeśli Radium nie jest 

uruchomione, to je uruchamia. Dla pewności warto dodać jakiś margines czasowy, 

dla mnie optymalne było 5 sekund. Następnie makro samo klika w menu trzykrotnie, 

by przełączyć w Radium stację. Działa to pięknie i sprawia, iż nie musimy siedzieć 

przed komputerem, by wcisnąć REC, a zamiast tego możemy zażyć więcej ruchu 

na świeżym powietrzu, co z pewnością wyjdzie nam na zdrowie.

https://www.keyboardmaestro.com/main/
http://catpigstudios.com
https://www.macbartender.com
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