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Apple Watch przez wiele osób  
traktowany jest jako zbędny gadżet
I faktycznie mógłby się nim stać, gdyby nie coraz większa liczba poufnych rzeczy, 

jakie mu powierzamy. Apple Watch zna nasz każdy krok, a jego sensory potrafią 

analizować nasze samopoczucie. Coraz częściej mobilizuje nas do wysiłku i dbania 

o formę. Jest również stróżem naszego zdrowia. Zegarek Apple skrywa w sobie 

wiele tajemnic, które na łamach tego wydania Mój Mac Magazyn będziemy chcieli 

Wam przybliżyć. Podobnie jak dziś nie wyobrażam sobie pracy i wypoczynku bez 

iPhone’a i macOS, tak samo mogę już śmiało stwierdzić, że Apple Watch dosko-

nale wiąże przestrzeń pomiędzy światem urządzeń mobilnych i  komputerów 

stacjonarnych. Jest urządzeniem, bez którego zapewne jesteś w stanie żyć, chyba  

że pozwolisz, aby chociaż na jeden dzień zagościł na Twoim nadgarstku… bo szybko 

przyzwyczaisz się do wygody, jaką wnosi w nasze codzienne życie.

Przyjemnej lektury wśród wyjątkowych treści życzy 

Przemek Marczyński



Nowości sprzętowe
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Nowości sprzętowe

AirFly

AVerMedia Live Gamer Portable 2

AOC I1601FWUX
Dla osób potrzebujących dodatkowego monitora do 

laptopa firma AOC przygotowała interesującą propo-

zycję. Piętnastocalowy monitor, który możemy zabrać 

ze sobą w podróż. Sprzęt o wadze 824 g i grubości 

zaledwie 8,5 mm potrafi wyświetlić obraz w rozdziel-

czości 1920x1080 pikseli. Monitor korzysta ze złącza 

USB-C i do zasilania wymaga tylko 8 W, co zapewni 

naszym laptopom długą pracę na baterii. 

www.eu.aoc.com

Bezprzewodowe słuchawki na dobre zadomowiły się 

wśród naszych akcesoriów. Pojawia się jednak pytanie, 

jak wygodnie korzystać z tego sprzętu razem z tradycyjnym 

systemem audio. Rozwiązanie przychodzi od firmy Twelve 

South. AirFly stworzono z myślą o AirPodsach, ale urządzenie 

będzie działało również z większością bezprzewodowych 

słuchawek. Wystarczy włożyć w złącze jacka przekaźnik 

i natychmiast będziemy mogli cieszyć się muzyką w naszych 

bezprzewodowych słuchawkach.

www.twelvesouth.com

Przekaz na żywo staje się popularną formą udostęp-

niania treści wideo w internecie. W dużej mierze 

to rozwiązanie kojarzone jest z graczami, którzy 

pokazują, jak można przechodzić poziomy w grach. 

Nowe urządzenie od AVerMedia może odznacza 

się niewielkim rozmiarem oraz opcją przechwyty-

wania obrazu z iPhone’a. Obraz przekazywany jest 

po złączu HDMI 2.0 i uzyskuje przy tym nawet rozdzielczość 

4K. Urządzenie współpracuje z konsolami i PC.

www.avermedia.com

https://eu.aoc.com/pl/products/i1601fwux
https://www.twelvesouth.com/product/airfly
http://www.avermedia.com/pl/gaming/product/game_capture/
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Przegląd aplikacji
PDFpen 10

PDFpen w nowej odsłonie pozwoli nam jeszcze 

wygodniej i precyzyjniej wpływać na wygląd 

PDF-ów. Wersja dziesiąta wprowadza możliwość 

umieszczania znaków wodnych w plikach oraz 

edycję nagłówków i stopki. Nowe narzędzia do 

edycji zdjęć zadba o łatwiejszą kontrolę nad zmie-

nianymi elementami graficznymi w tekście.

CENA: 30,00 $

www.smilesoftware.com

Teraz błyskawicznie możemy przesyłać filmy do serwisu 

Vimeo prosto z macOS. Program obok wysyłania filmów 

metodą „przeciągnij i upuść” pozwoli nam ustalić tytuł, opis 

i prywatność materiału wideo. Ważnym elementem progra-

mu jest integracja z aplikacją Final Cut — profesjonalnym 

projektem do edycji filmów. Nowa aplikacja pozwoli nam 

również odtwarzać filmy bez konieczności uruchamiania 

przeglądarki internetowej.

CENA: Bezpłatny 

Program w App Store

Ten klient pocztowy został przepisany od podstaw, 

co daje nam realny wzrost prędkości działania. 

Zmieniono wygląd interfejsu, dzięki czemu nawiga-

cja po funkcjach programu staje się wygodniejsza. 

Tagi, przypomnienia, szybki dostęp do skrzynek, 

pole atrybutów — te wszystkie rzeczy potrafią 

doskonale poprawić komfort naszej pracy z pocztą. 

CENA: 40,00 $

www.postbox-inc.com

Vimeo na macOS

Postbox 6

https://smilesoftware.com/
https://itunes.apple.com/us/app/vimeo/id1356686763?mt=12
https://www.postbox-inc.com


https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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SZTUCZNA INTELIGENCJA  
W SŁUŻBIE ZDROWIA. WYWIAD
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Rozwój nowych technologii wpływa niemalże na każdy sektor naszej działalności. 

Wśród tych obszarów jeden budzi szczególne zainteresowanie — jest nim oczywi-

ście sektor medyczny. Jak wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji i big 

data może pomóc w dbaniu o nasze zdrowie i jak w tym wszystkim odnajdują się 

firmy takie jak Apple? O tym przeczytacie w naszym najnowszym wywiadzie z CTO 

firmy Sparkbit Jędrkiem Fularą.

Przemysław Marczyński: Z końcem ubiegłego roku Apple rozpoczął we współpracy ze 

Stanford University projekt Heart Study. Na czym on polega i jakie mogą być tego 

konsekwencje?

Jędrzej Fulara: Apple Heart Study jest jednym z bardziej imponujących przykładów 

praktycznego wykorzystania mechanizmów sztucznej inteligencji w medycynie. 

Jest to pierwsze, całkowicie otwarte badanie kliniczne, które poświęcone zostało 

wykrywaniu arytmii. Udział w programie może wziąć właściwie każdy użytkownik 

Apple Watch. Celem badania jest ocena skuteczności wykrywania arytmii w ogólnej 

populacji osób poprzez automatyczne monitorowanie tętna czujnikiem wbudo-

wanym w zegarek. Cechą szczególną owego badania jest to, że jest ono całkowicie 

nieinwazyjne, nie wymaga dodatkowego specjalistycznego sprzętu, takiego jak np. 

urządzenia do EKG.

Sam proces badania jest niezwykle prosty — wystarczy, że uczestnik będzie przez 

odpowiedni czas nosił na ręce Apple Watch. Specjalnie stworzona aplikacja na 

podstawie zebranych danych wykryje wszystkie powstające w danych anomalie, 

a w efekcie określi, czy jest prawdopodobieństwo posiadania wady serca.

Tradycyjnym sposobem oceny rytmu serca jest wykonanie zapisu EKG opartego 
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na pomiarze różnicy potencjałów elektrycznych sczytywanych z klatki piersiowej 

i kończyn. W przypadku Apple Watch aby obliczyć częstość rytmu serca, wbudowa-

ny w zegarek czujnik — w celu określenia fali tętna — wykorzystuje zielone diody 

LED migające setki razy na sekundę, a światłoczułe fotodiody wykrywają ilość krwi 

przepływającej przez nadgarstek. Unikalna konstrukcja optyczna czujnika zbiera 

sygnały z czterech różnych punktów na nadgarstku, a po połączeniu ze złożonymi 

algorytmami oprogramowania Apple Watch izoluje rytmy serca od innych niepo-

trzebnych danych (hałasu). Dodatkowo czujnik tętna może również wykorzystywać 

światło podczerwone. Ten tryb jest używany przez Apple Watch podczas pomiaru 

tętna w tle. Natomiast zielone diody LED używane są przez urządzenie do pomiaru 

tętna podczas treningów oraz do obliczania zmienności rytmu serca (Heart Rate 

Variability — HRV).

Oczywiście ocena fali tętna cechuje się mniejszą wartością diagnostyczną niż zapis 

EKG, jednakże biorąc pod uwagę powszechność użycia Apple Watch oraz łatwość 

monitorowania za pomocą tego urządzenia, pulsometr Apple pozwala na zebranie 

większej ilość danych, a tym samym ułatwia pracę algorytmom wykrywającym 

arytmię.

Z pewnością jest to jeden z najbardziej popularnych przykładów wykorzystania big 

data w służbie zdrowia — choć oczywiście nie jedyny. Używanie mechanizmów 

uczenia maszynowego, dużych pakietów danych oraz Internetu rzeczy (medycz-

nych) (IoMT) w aplikacjach zdrowotnych staje się coraz bardziej powszechnym 

zjawiskiem. Dzięki tym narzędziom możemy zachęcać konsumentów do proaktyw-

nego zarządzania swoim stylem życia, możemy dać im większą kontrolę nad ich 
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zdrowiem i w efekcie wpływać na ich lepsze samopoczucie. Dodatkowo sztuczna 

inteligencja zwiększa zdolność pracowników służby zdrowia do lepszego zrozu-

mienia codziennych schematów i potrzeb osób, którymi się opiekują, umożliwiając 

tym samym formułowanie trafniejszych diagnoz.

P.M.: Czy to jedyny przykład wykorzystywania sztucznej inteligencji i big data 

w służbie zdrowia?

J.F.: Niedawno oddział badawczy Google uruchomił projekt Google Deepmind Health, 

którego zadaniem jest gromadzenie dokumentacji medycznej w celu zapewnienia 

lepszych i szybszych usług zdrowotnych. Już na obecnym etapie wdrożenia Google 

Deepmind jest w stanie przetworzyć setki tysięcy informacji medycznych w ciągu 

kilku minut. Innym przykładem zaangażowania firmy Google w wykorzystanie 

sztucznej inteligencji w medycynie jest tworzony we współpracy z Moorfields Eye 

Hospital NHS Foundation Trust projekt mający na celu usprawnienie leczenia wad 

wzroku. W tym przypadku analiza zebranych danych i tworzenie algorytmu ucze-

nia maszynowego znajdują się jeszcze w początkowej fazie.

Ponadto Verily, część holdingu powołanego przez Google, pracuje nad swoją inicja-

tywą gromadzenia danych genetycznych. Jej celem jest wykorzystanie niektórych 

z tych samych algorytmów, które zasilają znany przycisk wyszukiwania Google, aby 

przeanalizować, co sprawia, że ludzie są zdrowi. Obejmuje to również eksperymen-

ty z technologiami monitorowania chorób, w tym cyfrową soczewką kontaktową, 

która może wykrywać poziom cukru we krwi.

Także IMB angażuje się w projekty związane ze zdrowiem. IBM Watson — we 

współpracy z Cleveland Clinic Lerner College of Medicine na Case Western Reserve 

University — uruchomił inicjatywę o nazwie WatsonPaths. System składa się z dwóch 
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technologii przetwarzania danych kognitywnych, które mogą być wykorzystywane 

przez stworzony przez IBM algorytm sztucznej inteligencji — Watson. Ma on pomóc 

lekarzom w szybszym podejmowaniu bardziej świadomych i trafnych decyzji oraz 

uzyskaniu nowych informacji z elektronicznej dokumentacji medycznej.

Innym przykładem jest system stworzony przez firmę CareScore. Za pomocą algo-

rytmu opartego na mechanizmach sztucznej inteligencji, jak również za pomocą 

kombinacji danych klinicznych, laboratoryjnych, demograficznych i behawioral-

nych produkt CareScore jest w stanie określić prawdopodobieństwo przyjęcia 

danego pacjenta do szpitala. Dzięki systemowi placówki medyczne mogą poprawić 

jakość oferowanych usług, a pacjenci uzyskać bardziej przejrzysty obraz swojego 

stanu zdrowia.

To oczywiście tylko kilka najbardziej znanych przykładów wykorzystywania nowych 

technologii w medycynie. Rynek AI jest jednak pełen obiecujących nowicjuszy, 

którzy chcą zmienić opiekę zdrowotną na lepsze.

P.M.: Jakie są największe wyzwania związane z rozwojem i stosowaniem techno-

logii Big Data w medycynie?

J.F.: Choć wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji i Big Data w celu 

poprawy opieki zdrowotnej ma ogromny potencjał, nie można zapominać, że niosą 

one też ze sobą wiele zagrożeń. Opieka medyczna i dane pacjenta są zagadnienia-

mi, które wymagają najwyższego poziomu dokładności, niezawodności i ochrony 

prywatności. Z jednej strony dokładność i swoista bezbłędność systemów sztucznej 

inteligencji może pomóc w zachowaniu najwyższych standardów opieki medycznej, 

z drugiej jednak strony należy pamiętać, że technologie te są jeszcze w początko-

wej fazie rozwoju. Podczas gdy systemy AI mogą być przeszkolone w zakresie 
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kompleksowych zestawów danych, w warunkach klinicznych mogą pojawić się 

sytuacje i scenariusze, do których algorytm nie został przeszkolony, co może skut-

kować jego mniejszą dokładnością, a w efekcie zagrażać bezpieczeństwu pacjenta.

Kolejną kwestią jest dostępność informacji. Współczesna sztuczna inteligencja jest 

głodna danych. Aby rozpoznawanie mowy na telefonie z Androidem było dokład-

ne, Google trenuje głęboką sieć neuronową na materiale liczącym około 10 000 

godzin. W celu rozpoznawania obrazów ImageNet korzysta z ponad 1 034 908 zdjęć 

opatrzonych ręczną adnotacją. Te adnotacje, zwane etykietami, są niezbędne, aby 

działały techniki takie jak deep learning. Podobnie jest z systemami wykorzystywa-

nymi w medycynie.

Obecnie dane stosowane do tworzenia systemów opartych na AI pochodzą głów-

nie z badań medycznych, które cechuje swoista selektywność. W związku z tym 

istnieje zagrożenie, że technologie oparte na uczeniu maszynowym będą pogłę-

biać istniejące nierówności. Duża część tego ryzyka wynika bowiem z istniejącego 

swoistego zafałszowania dostępnych obecnie danych medycznych. Informacje 

pochodzące z randomizowanych prób kontrolnych często są bardzo stronnicze, 

przepełnione stereotypami. Wysoce selektywny charakter prób systemowych — na 

podstawie których tworzy się mechanizmy uczenia maszynowego — niekorzystnie 

wpływa m.in. na kobiety, osoby starsze i osoby z rzadkimi chorobami. Wystarczy 

wyobrazić sobie sytuację, w której algorytm wyuczony głównie na danych dotyczą-

cych białych mężczyzn, próbuje wypisać receptę i określić dawkowanie leków dla 

kobiety w ciąży. Podobnych problemów związanych z brakiem odpowiedniej próby 

badawczej może być wiele.
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UCZULONY NA JABŁKA. 
(NIE) CZEKAJĄC NA WWDC
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Ze światem Apple jestem związany od 2005 roku, kiedy to zakupiłem iBooka G4.  

Nie był to zakup łatwy, szczerze mi odradzano ten sprzęt — bo nie ma na to progra-

mów, bo drogi, bo Delle są lepsze, bo nie można na tym postawić Windowsa. A mnie 

się spodobała biała forma i legendarna niezawodność Maca, więc kupiłem. I do dziś 

nie żałuję.

Od kiedy wciągnął mnie świat Apple, zawsze z zaciekawieniem śledziłem wszelkie 

plotki o nowościach i ich premiery. Żaden komputer nie zagrzał u mnie miejsca 

dłużej niż przez trzy lata. Również regularnie, co dwa lata zmieniałem iPhone na 

nowy model, żeby móc cieszyć się nowinkami. Sytuacja jednak uległa zmianie. 

Korzystam z mojego Macbooka Pro już od prawie pięciu lat i cały czas spisuje się 

znakomicie, nawet przy montażu wideo. Nie zamierzam więc go zmieniać.

Teoretycznie w tym roku powinienem zmienić także telefon, ale mój iPhone 7 Plus 

działa znakomicie i nie jestem sobie w stanie wyobrazić funkcji, która by usprawie-

dliwiła wydanie małej fortuny na nowy model. Czy to znaczy, że się zestarzałem 

i już mnie tak nie fascynują nowości?

Nie, to po prostu technologia dojrzała i nie zmienia się już tak szybko. Smartfony 

i komputery osiągnęły takie stadium rozwoju, że trudno o spektakularne nowo-

ści. Dlatego nie czekam niecierpliwie na WWDC i premiery nowych systemów, 

bo nie spodziewam się niczego, co by miało diametralnie odmienić moje życie. 

Będzie więcej rdzeni, szybciej, lepiej, więcej AI. W tak dojrzałym sektorze trudno 

o prawdziwą, przełomową innowację. Czas zmienić branżę. Nie czekam na WWDC,  

ale czekam na samochód Apple.

ZDJĘCIE:
apple.com
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DOSTĘPNOŚĆ  
APPLE WATCH
PIOTR WITEK

© xb100

http://fotolia.com
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Bardzo często Apple Watch jest postrzegany jako gadżet zapewniający swym użyt-

kownikom jedynie ograniczoną możliwość sterowania aplikacjami zainstalowanymi 

na iPhonie oraz dostarczający im mało wiarygodnych danych fitnesowych. Co cieka-

we, w podobny sposób myślą nie tylko zagorzali przeciwnicy firmy z Cupertino, 

ale również wielu właścicieli Apple Watch. A ponieważ cały bieżący numer MMM 

poświęcony jest zegarkowi Apple, w poniższym tekście postaram się zmierzyć z tym 

ograniczonym postrzeganiem funkcji Apple Watch, skupiając się jedynie na jego 

mniej popularnych opcjach oraz możliwościach, jakie oferuje on osobom o specjal-

nych potrzebach.

Skoro o zegarku mowa, zacznijmy od samego czasu. Większość użytkowników 

Apple Watch zapewne tylko zerka na jego tarczę, aby poznać bieżący czas. A co robią 

osoby, które nie zerkną, bo nie są w stanie? Bo zapomniały okularów albo w ogóle nie 

widzą? W pierwszym wypadku mogą sobie oczywiście ustawić tarczę z odpowied-

nio dużymi cyframi, aby nie martwić się brakiem okularów. Mogą również poczuć 

się jak Robert Langdon i zdecydować się na tarczę z myszką Miki co sprawi, że po 

każdorazowym aktywowaniu ekranu, myszka Miki radośnie, głośno i wyraźnie 

oznajmi bieżącą godzinę.

Z kolei osoby zupełnie niewidome mogą włączyć działający w systemie watchOS 

program odczytu ekranu VoiceOver, np. poprzez trzykrotne naciśnięcie koronki 

zegarka. Od tej pory każde dotknięcie ekranu Apple Watch lub obrót jego koronki 

sprawią, że zegarek syntetycznym głosem oznajmiać będzie aktualny czas.

To jednak nie wszystko. W końcu funkcję mówiącego zegarka można odnaleźć 

w urządzeniach nawet za 35 PLN. Swym właścicielom Apple Watch oferuje mnóstwo 
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dodatkowych i nietypowych opcji, wśród których znajduje się np. możliwość wibra-

cyjnego sprawdzenia czasu. Po włączeniu odpowiedniej funkcji podwójne lub 

potrójne stuknięcie jednym palcem w ekran zegarka sprawi, że jego koperta zacznie 

wibrować, w ten dyskretny sposób przekazując użytkownikowi informacje na temat 

bieżącego czasu. Do dyspozycji są trzy systemy wibracji, alfabet Morse’a oraz dwa 

różne sposoby prezentacji godzin i minut.

Jak się okazuje, nie tylko osoby z dysfunkcją wzroku sięgają chętnie po Apple Watch. 

Robią to również osoby głuche, głucho-niewidome, a także ludzie, którzy po prostu 

niedosłyszą. Bo jeśli dotychczas nie zastanawialiście się jak, i czy w ogóle, głusi 

słyszą poranny budzik w zegarku, to pora to zrobić. Wibracje towarzyszące alarmom 

w Apple Watch są najlepszą odpowiedzią na tak prozaiczny problem, jak wstawanie 

na czas i niespóźnienie się do szkoły czy pracy. Mogą one również poprawić relacje 

w niejednym związku, w którym partnerzy muszą wstawać o różnych porach.

Ta uniwersalność dotyczy wszystkich wibracji na nadgarstku, anonsujących nadcho-

dzące powiadomienia, w tym również różnego rodzaju wiadomości tekstowych, 

najchętniej wykorzystywanych przez niesłyszących na Messengerze, Twitterze, 

iMessage czy zwykłych SMS. A Wam? Jak często zdarzyło się nie słyszeć dzwo-

niącego telefonu? Możecie jednak być absolutnie pewni, że na nadgarstku zawsze 

wyczujecie wibrację nadchodzącego połączenia.

Dokładnie tak samo dobrze sprawdza się anonsowanie zakrętów przy pieszej nawi-

gacji. Chętnie korzystają z tego rozwiązania nie tylko niewidomi, poruszający się 
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z białą laską lub psem przewodnikiem. Wy na pewno również znacie to uczucie, 

gdy szukając drogi w nowym miejscu, za sobą ciągniecie walizkę, w drugiej ręce 

trzymając:

 > torbę od laptopa

 > dłoń Waszego dziecka

 > parasol

 > itp. itd.

W pewnym momencie dochodzicie do wniosku, że zabrakło Wam jednej ręki do trzy-

mania telefonu? Z Apple Watch ta trzecia ręka nie będzie Wam do niczego potrzebna. 

Odpowiednie sekwencje wibracji na nadgarstku, poinformują Was o konieczności 

skręcenia w lewą lub prawą stronę.

Osoby o specjalnych potrzebach wykorzystują Apple Watch na tysiące sposobów, 

w sytuacjach, w których sięgnięcie do zegarka stanowi najprostszą i najszybszą 

alternatywę dla standardowych rozwiązań. A mam tu na myśli takie rzeczy jak np. 

nagranie notatki głosowej za pomocą aplikacji JustPressRecord, zamiast zwykłego 

zapisywania jej na kartce, czy sprawdzenie najbliższej godziny odjazdu w progra-

mie Moovit, zamiast na tabliczce umieszczonej na słupku przystankowym, co może 

okazać się niewykonalne w wielu sytuacjach, m.in. przy poruszaniu się na wózku 

inwalidzkim, przy braku możliwości skorzystania z własnego wzroku lub zwykłym 

braku wspomnianej tabliczki.
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Z rozwiązań oferowanych przez Apple Watch chętnie i bezrefleksyjnie korzystają 

wszyscy, ale chciałbym w tym miejscu podkreślić, że są one szczególnie przydatne 

osobom o specjalnych potrzebach. Większość użytkowników Apple Watch funkcje 

typu „Pinguj iPhone”, traktuje jako gadżet. Spróbujcie jednak szybko znaleźć Wasz 

telefon z zamkniętymi oczami. Wtedy docenicie jej przydatność. A w końcu w takiej 

sytuacji przez cały czas są osoby niewidome.

Dlatego to one również ogromnie doceniają możliwość kontrolowania poprawno-

ści transakcji bezgotówkowych, dokonywanych za pomocą kart, gdzie już w chwilę 

po dokonaniu płatności na Apple Watch pojawia się albo odpowiednia informacja 

z bankowej aplikacji, albo SMS przesłany z banku. Dzięki temu w przypadku ewen-

tualnych nieprawidłowości mogą natychmiast reagować, jeszcze przed odejściem 

od kasy lub opuszczeniem lokalu. A jeśli zapowiedzi Apple o czerwcowym wdro-

żeniu w Polsce usługi Apple Pay okażą się prawdziwe, to korzystanie z zegarka do 

płatności bezgotówkowych będzie jeszcze łatwiejsze.

Obecnie większość osób postrzega Apple Watch jedynie jako drogą zabawkę.  

Nie zdają sobie one jednak sprawy, w jakim są błędzie. Przykładowo jeden tylko zega-

rek, oferujący zbliżoną w działaniu funkcję wibracyjnego anonsowania czasu — Tissot 

Silen-t, jest droższy od podstawowego modelu AW 42 mm. Pozostałych możliwości 

Apple Watch nawet nie sposób dokładnie wycenić. Same tylko funkcje, jakie oferuje 

asystent Siri w zakresie bezdotykowej obsługi urządzeń dla osób z ograniczeniami 

manualnymi, wysyłanie wiadomości, wyszukiwania informacji czy nawiązywanie 

i odbieranie połączeń, są nie do oszacowania. Jeśli dodamy do tego możliwość zapię-

cia zegarka na nadgarstku, czyli jego stałą dostępność i obsługę dosłownie jednym 
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palcem, to koszt sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, które by oferowały 

podobne możliwości, wyceniać można na dziesiątki tysięcy dolarów.

W tym miejscu oczywiście pomijam cały wachlarz funkcji, stanowiących jedynie 

coś w rodzaju widgetu dla aplikacji zainstalowanych w telefonie. Jednak i one mogą 

okazać się niezbędne w określonych sytuacjach. W końcu czym innym jest pełen 

dostęp do prognozy pogody lub kalendarza, a ich obecność np. pośród komplikacji 

na tarczy zegarka. Dobrze wychowany człowiek zdaje sobie sprawę, że w pewnych 

okolicznościach nie tylko korzystanie, ale nawet kładzenie telefonu na stole jest 

niegrzeczne i niemile widziane. W takiej sytuacji zerknięcie na tarczę Apple Watch, 

może nam dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji, a przy tym nie zostanie-

my uznani za nieokrzesanych, uzależnionych od technologii dzikusów.

Łatwość zamawiania transportu np. za pomocą aplikacji Uber, odnajdywania intere-

sujących nas punktów w okolicy w rodzaju restauracji, bankomatów itp. za pomocą 

Siri czy programu AroundMe, nawigowanie do odnalezionych lokalizacji przy pomocy 

wbudowanych Map, stanowią o uniwersalności Apple Watch jako niezwykle przy-

datnego urządzenia. Nie tylko w trakcie aktywności fizycznej, ale również w domu, 

w pracy, podczas wakacji, podróży i zwykłego dnia. Także z uwagi na jego uniwer-

salne zaprojektowanie, od czasu stworzenia pierwszego komputera osobistego 

jest to również najbardziej osobiste urządzenie dla osób o specjalnych potrzebach. 

Oczywiście nadal nie można traktować go jako niezależnego, i nadal też ma on sporo 

ograniczeń, jednakże jego forma i konstrukcja sprawiają, że w Apple Watch skrywa 

się wielki potencjał i wiele możliwości, czekających na odkrycie i implementację 

przez Apple.
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Zakup Apple Watch’a był dla mnie dużą niewiadomą. Nabywałem go raczej z cieka-

wości, nie odnajdując konkretnego zastosowania dla tego typu zegarka. Ot, wybryk, 

impuls do zakupu. W konsekwencji okazał się urządzeniem które bardzo mocno 

wdarło się w codzienną rutynę życia stając się nieocenionym kompanem podczas 

codziennych obowiązków.

Powiadomienia
Powiadomienia z iPhone’a na ekranie zegarka, to fantastyczna sprawa. Wystarczy 

chwila i już jesteśmy „na bieżąco”. Nie umknie nam żadna wiadomość czy informa-

cje z naszych aplikacji. W każdej chwili możemy z poziomu zegarka odpowiedzieć 

lub zbagatelizować sprawę. Wiem, że potrafią to robić wszystkie smartwatch’e, ale to 

w ekosystemie Apple czujemy się jak w domu i działa to dokładnie tak jak powinno. 

Poza tym za pomocą naszego zegarka odbierzemy pilną rozmowę bez wyciągania 

telefonu z kieszeni i jest to bardzo przydatne w codziennym zabieganym życiu.

Aplikacje
Apple Watch jest mocno uzależniony do iPhone’a, ale czuć, że z każdą wersją syste-

mu Watch OS staje się coraz bardziej niezależny i kiedyś będzie samodzielnym 

urządzeniem. Ekran zegarka nie jest duży i jest to ogromne wyzwanie dla twórców 
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oprogramowania. Trudno bowiem zaprojektować aplikację, która będzie funkcjo-

nalna dla użytkownika, dając mu tylko kilka możliwości interakcji. Jest na szczęście 

wiele aplikacji, które wyszły zwycięsko z tej próby stając się doskonałym narzę-

dziem pracy i rozrywki. W App Store znajdziemy wiele perełek, a o niektórych 

z nich możecie przeczytać na kolejnych stronach naszego Magazynu.

Aktywności
Apple Watch doskonale sprawdza się w analizie naszej aktywności. Posiada wbudo-

wany czujnik tętna, a od serii 2. pozwala korzystać z GPS niezależnie o iPhone’a. 

Jednak kluczem do satysfakcji z używania zegarka jest odpowiednie oprogramo-

wanie. Natywna aplikacja Trening oraz Aktywność pozwalają nam „wkręcić się” 

w świat liczenia kalorii i przebytych dystansów. System nagród i wyzwań doskonale 

motywuje do działania. Zegarek obsługuje najpopularniejsze dyscypliny sportowe 

i pozwala analizować statystyki naszych codziennych aktywności. Jeśli to za mało, 

wystarczy zajrzeć do App Store i poszukać swoje wymarzonej aplikacji z wielu 

propozycji.
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Paski
Wymienne paski spowodowały niemałą rewolucję. Zmiana paska w zegarku była 

zawsze czasochłonnym procederem i wiązała się z wizytą u zegarmistrza. Teraz 

każdy użytkownik może swobodnie dopasować swój smartwatch do własnego stylu 

lub okazji. Wystarczy kilka sekund i ze sportowego zegarka robimy elegancką biżu-

terię pasujący do garnituru. Szereg dostępnych kolorów i wzorów pozwoli każdemu 

znaleźć coś dla siebie. Na dodatek można dokupić tanie (choć niekoniecznie tak 

wysokiej jakości) zamienniki w chińskich sklepach i serwisach aukcyjnych.

Odblokowanie  
komputera
Ta prozaiczna funkcjonalność, z której wiele osób kpiło na potęgę, okazuje się 

potężnym narzędziem przyspieszającym naszą pracę. Ilekroć podnoszę klapę 

MacBooka lub wybudzam system z uśpienia, przypominam sobie, jak wcześniej, 

za każdym razem wpisywałem wieloznakowe hasło. Wybaczcie, nie policzyłem ile 

godzin rocznie zaoszczędziłem, dzięki automatycznemu odblokowaniu systemu za 

pomocą Apple Watch'a, ale z pewnością trochę się uzbierało. Dla mnie to naprawdę 

ważna funkcja, z której korzystam namiętnie od jej wprowadzenia.
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Uczestnictwo  
w rozwoju produktu
Na koniec warto wspomnieć o tym, że Apple Watch jest nadal nowym produktem 

w portfolio firmy i stale się zmienia. Jego proces rozwoju przypomina nam początki 

iPoda czy iPhone’a. Mimo ogromnego entuzjazmu nie były to początkowo urządze-

nia doskonałe. Potrzebowały czasu, by stać się tym, czym są obecnie.

Podobnie jest z Apple Watch’em. On też będzie się zmieniał. Z pewnością na lepsze. 

Posiadając go, możemy uczestniczyć w rozwoju tego produktu z takimi samymi 

wypiekami na twarzy, tak jak to było w przypadku wyżej wymienionych urządzeń 

firmy Apple.

Apple Watch to sprzęt nie tylko dla osób lubiących sport, ponieważ zamykanie 

kręgów to fantastyczna zabawa, która wciągnie każdego, bez wyjątku. Zachwyceni 

będą również wszyscy ci, którzy szukają oderwania od ciężaru telefonu. Wystarczy 

tylko rzucić okiem na nadgarstek i mgnieniu oka będą wiedzieć, czy warto wyciągać 

z kieszeni, czy torebki telefon, a szybkie połączenia będą realizować bezpośrednio 

z zegarka. Mnogość aplikacji i możliwość sterowania urządzeniem to kolejne atuty. 

To naprawdę świetne urządzenie, nie tylko do uprawiania sportu, ale na każdą 

okazję. Z każdym dniem uświadamiamy sobie, w jak wielu drobnych rzeczach nam 

pomaga. Tych kilka drobnych rzeczy połączonych w całość daje sporą wartość.
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Centrum sterowania
Centrum sterowania uruchamiamy, przeciągając palcem od dolnej krawę-

dzi w górę, na widoku tarczy. Na górze po lewej widzimy, czy zegarek jest 

w zasięgu iPhone’a (ikonka telefonu), Wi-Fi lub czy jest poza zasięgiem. 

Ikona po prawej sygnalizuje korzystanie z lokalizacji.

Liczba z procentem to stan baterii. Możemy tam uruchomić tryb oszczę-

dzania, który wyłącza wszystkie funkcje poza pokazywaniem czasu. 

Puknięcie w ikonę telefonu z promieniami włącza dźwięk na iPhonie, 

a dłuższe przytrzymanie włącza mruganie lampy w iPhonie. Półksiężyc 

uruchamia tryb „nie przeszkadzać”, dzwonek — tryb cichy. Maski teatralne 

włączają tryb widownia. Ikona latarki włącza świecenie ekranu w kolorze 

białym, czerwonym lub pulsowanie. Trójkąt z kręgami pozwala wybrać 

wyjście dźwięku, jeżeli zegarek jest sparowany ze słuchawkami.
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Komplikacje
Są to niewielkie elementy z innych aplikacji, które można dodawać do 

tarczy zegarka. Apple przewidział możliwość umieszczania ikonki, krót-

kiego tekstu, dłuższego tekstu, a nawet trzech wierszy tekstu.

Deweloperzy w różny sposób wykorzystują tę funkcję. Niektórzy podają 

informacje o pogodzie, fazach księżyca, nadchodzących wydarzeniach, 

ostatnio zmierzonym rytmie serca czy przebiegu podróży. Zależnie od 

umieszczenia komplikacji na tarczy sposób prezentacji i ilość informacji 

się zmieniają. Często puknięcie w komplikację od razu uruchamia wybra-

ną funkcję aplikacji, zapewniając do niej szybki dostęp.

Komplikacje można zmieniać w trybie dostosowywania tarczy, a ich wygląd 

i kolorystyka dopasowuję się automatycznie do wyglądu tarczy, na której 

je umieszczamy. Komplikacje działają z funkcją Wehikuł czasu.
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Powiadomienia
Dzielą się na zwykłe i „bogate”. Zwykłe zawierają jedynie informację oraz 

nazwę i ikonę aplikacji. „Bogate” pozwalają na interakcje. Powiadomienia 

pojawiają się (gdy nie jest włączony Tryb kinowy lub Nie przeszkadzać) 

w czasie rzeczywistym, a listę nieodczytanych zobaczymy po przesunięciu 

palcem od górnej krawędzi ekranu w dół. O nieodczytanych powiadomie-

niach informuje nas czerwona kropka nad tarczą.

Po puknięciu w zwykłe powiadomienie pod jego treścią mamy tylko guzik 

OK. W bogatych zależnie od aplikacji może pojawić się możliwość odpo-

wiedzi. Odpowiadamy tak jak na wiadomości, dyktując tekst lub wybierając 

z listy gotowych. Do dyspozycji bywają też emotikony lub gotowe grafiki.

Ważne: Bogate powiadomienia mogą działać, nawet gdy aplikacja je wysy-

łająca nie ma wersji na zegarek.
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Układ aplikacji
Tak jak w iPhone, również w zegarku mamy możliwość rozmieszczenia 

ikon zainstalowanych aplikacji. Jest to ważne, bo najszybszy dostęp mamy 

do tych umieszczonych pośrodku sześciokąta. Widok aplikacji włącza-

my za pomocą jednokrotnego wciśnięcia koronki. Dwukrotne wciśnięcie 

przenosi nas do ostatnio uruchomionego programu.

Aranżować układ ikon możemy w zegarku lub na sparowanym z nim iPho-

nie. W iPhonie uruchamiamy aplikację Watch i w zakładce Mój zegarek 

wchodzimy w układ aplikacji. Ikony możemy przenosić w inne miejsce 

po krótkim przytrzymaniu wybranej. Układają się one automatyczne we 

wzór na bazie sześciokąta.

Na zegarku ikony możemy przenosić jak na iPhonie po dłuższym przytrzy-

maniu. Zaczynają one lekko drgać, a przy aplikacjach ze sklepu pojawia 

się znaczek pozwalający na ich usunięcie.
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Dock
Ta funkcja była najważniejszą nowością watchOS 3. Przyśpieszyła ona 

uruchamianie znajdujących się w Docku aplikacji nawet siedmiokrot-

nie. Z takiego usprawnienia może skorzystać do dziesięciu programów. 

Rezydują one w pamięci RAM.

Dock wraz z listą aplikacji wywołujemy za pomocą bocznego przycisku.

W Docku mogą znajdować się programy ostatnio używane lub przez nas 

wybrane. Zmiany trybu dokonujemy w aplikacji Watch na iPhonie w zakład-

ce Mój zegarek. Jeżeli przełączymy na „ulubione”, to również tam możemy 

zmieniać kolejność programów. Nie jest to możliwe w zegarku. Na zegarku 

możemy kasować programy z Docka, przeciągając kafelek z programem 

w lewo, aż pojawi się ikona Usuń. Jeżeli w trybie „ulubione” pojawi się 

w Docku ostatnio uruchomiony program, to możemy go w nim zatrzymać, 

pukając w „Zawsze w Docku”.
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Handoff
Jest to część zestawu usług Continuity, które pozwalają na płynne przełą-

czanie się pomiędzy urządzeniami podłączonymi do naszego konta Apple 

ID. Handoff odpowiada za szybki dostęp do ostatnio używanej na innym 

urządzeniu aplikacji. Aby funkcja działała, aplikacje muszą być z nią zgod-

ne, urządzenia zaś muszą wspierać Continuity.

Jeżeli np. na zegarku przeczytaliśmy wiadomość, na którą chcemy odpowie-

dzieć zdjęciem, co nie jest możliwe na zegarku, to wystarczy, że w iPhonie 

wejdziemy w listę uruchomionych aplikacji, a zobaczymy na dole ekranu 

ikonę Wiadomości. Pojawi się też ona po lewej stronie Docka w naszym 

komputerze z macOS. Po kliknięciu aplikacja Wiadomości otworzy się od 

razu na rozmowie, którą chcemy kontynuować. Handoff można wyłączyć 

w aplikacji Watch, Ustawienia, Ogólne.
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Zmiana rodzaju aktywności 
podczas treningu
Pomiar aktywności podczas treningu to jedna z ważniejszych funkcji 

Apple Watch, nawet gdy nie jesteśmy amatorami sportów czy większego 

wysiłku. Za pomocą zegarka warto monitorować aktywności, bo aplika-

cja Zdrowie może z tych danych odczytywać ważne informacje, jak np. 

pułap tlenowy czy szybkość regeneracji. Jednak ważne jest, aby rodzaj 

wykonywanej aktywności zgadzał się z ustawieniem w aplikacji. Bardziej 

aktywnym zmiana rodzaju aktywności podczas treningu przyda się jesz-

cze bardziej. Zwłaszcza tym, którzy uprawiają dyscypliny kombinowane, 

jak triathlon.

Podczas aktywności wystarczy, że w aplikacji Trening przeciągniesz 

palcem od lewej krawędzi. Pojawi się ekran z  funkcjami Wstrzymaj, 

Zablokuj, Zakończ i Dodaj. Właśnie ta ostatnia nas interesuje. Pukamy 

w nią i możemy wybrać kolejną aktywność.
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Personalizacja tarcz
Wiele z tarcz pozwala na wybór koloru, zmianę stylu lub rozmieszczenia 

elementów. A we wszystkich obsługujących Komplikacje możemy wybie-

rać, jakie informacje powinny się w nich pojawiać.

Aby edytować wygląd tarczy, przyciśnij ją mocniej. Pojawi się ona w ramce 

z przyciskiem Dostosuj. Nadal możesz zmienić tarczę na inną, przesuwając 

w lewo lub prawo. Po puknięciu w Dostosuj zieloną ramką są oznacza-

ne elementy, które można edytować, a na dole wyświetlony jest napis, 

co edytujemy. Przesuwając palcem lewo-prawo zmieniamy edytowaną 

funkcję. Kręcąc koronką, dokonujemy zmian koloru czy rozmieszczenia. 

Na skrajnym prawym ekranie możemy edytować Komplikacje. Pukamy 

w wybrane pole i za pomocą koronki wybieramy informacje i program, 

jaki ma się w niej znaleźć. Zapisujemy i wychodzimy, wciskając koronkę.
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Aktualizacja 
Dla większości z nas aktualizacja oprogramowania jest normalnym proce-

sem rozwoju oprogramowania. Jej brak zmusza nas do zastanowienia się, 

czy produkt jest nadal rozwijany. Producent poprzez aktualizacje zapewnia 

stabilność urządzenia i dodaje nowe funkcjonalności. Tak jest też w przy-

padku zegarka Apple Watch i systemu operacyjnego, który nim zawiaduje, 

czyli watchOS. Oczywiście choć dla większości naszych czytelników aktu-

alizacja oprogramowania w zegarku jest oczywistą oczywistością, to warto 

przypomnieć procedurę jej wykonania.

Przede wszystkim należy położyć zegarek na klipsie ładowarki i upew-

nić się, że jest naładowany w co najmniej 50 procentach. Kolejny krok to 

uruchomienie na naszym iPhonie aplikacji Watch i przejście do menu 

Ogólne, a następnie Uaktualnienia. Tam znajdziemy informacje o stanie 

naszego oprogramowania. Jeśli zega-

rek będzie potrzebował aktualizacji, 

należy pobrać stosowne oprogra-

mowanie, odblokować zegarek, a za 

moment pojawi się kółko postępu 

wskazujące, że nasze urządzenie 

jest w trakcie aktualizacji.



38TEMAT MIESIĄCA 38TEMAT MIESIĄCA

Instalacja aplikacji
Apple Watch to nie jest zwykły zegarek, to tak naprawdę minikomputer 

z ciągle poszerzającymi się możliwościami. Możemy na nim bez problemu 

instalować aplikacje firm trzecich. Jak to robić? To bardzo proste. Przede 

wszystkim aplikację musimy zainstalować na iPhonie. Rzecz jasna, nie 

wszystkie aplikacje znane z iPhone’a mają swoją wersję na Apple Watch. 

Wszystkie aplikacje dostępne na Apple Watch są odpowiednio oznaczo-

ne w sklepie z aplikacjami. Następnie musimy zainstalować aplikację na 

zegarku. W tym celu należy zajrzeć na naszym iPhonie do aplikacji Watch, 

gdzie po przewinięciu głównego ekranu aplikacji na sam dół w sekcji 

Dostępne Aplikacje zobaczymy wszystkie programy firm trzecich, które 

możemy zainstalować na zegarku. Obok opisu każdej z nich znajdziemy 

przycisk z pomarańczowym napisem Instaluj. Reszta jest oczywista.

By pozbyć się niechcianej aplikacji z naszego zegarka, należy odnaleźć 

ją w sekcji Zainstalowane na Apple Watch (znajduje się nad Dostępnymi 

aplikacjami na ekranie głównym aplikacji Watch), kliknąć ją i odznaczyć 

przycisk Pokazuj na Apple Watch.
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Dodawanie tarcz
Możliwość zmiany tarczy to oprócz wymiennych pasków jedna z bardzo 

przydatnych funkcjonalności naszego zegarka. W każdej chwili po prze-

ciągnięciu palcem po ekranie zmieniamy tarczę na inną. By dodawać inne 

tarcze i zarządzać kolejnością ich wyświetlania, możemy znów skorzystać 

z aplikacji Watch. Tam po kliknięciu zakładki Galeria tarcz, znajdującej się 

w dolnym pasku, dostaniemy się do obszernego katalogu z wszystkimi 

dostępnymi tarczami. Gdy zdecydujemy się na którąś z nich, wystarczy na 

nią stuknąć i dostaniemy się do menu, w którym będziemy mogli ją dodać 

do naszych tarcz lub dodatkowo skonfigurować. By to zrobić, wystarczy 

nacisnąć przycisk Dodaj.

By ustalić liczbę bądź kolejność wyświetlania tarcz na zegarku, musimy 

przenieść się do głównego ekranu aplikacji, klikając ikonę Mój zegarek 

w dolnym pasku. Tam w drugiej sekcji o nazwie Moje tarcze możemy, 

klikając pomarańczowy napis Edycja, dostać 

się do podmenu, w którym przesuniemy 

tarcze i ustalimy tym samym ich kolej-

ność lub usuniemy je za pomocą ikony 

minusa.
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Do czego służy  
Tryb Widownia

Apple Watch ma doskonały i  jasny wyświetlacz, dzięki czemu nawet 

w bardzo słoneczne dni bez problemu odczytamy jego wskazania i powia-

domienia. Jednak jasność ekranu to miecz obosieczny. Nie zawsze zależy 

nam na tym, aby jaśniał w ciemnościach kina czy teatru. Właśnie dlatego, 

by nie wprowadzać użytkowników w zakłopotanie w takich sytuacjach, 

Apple przygotował specjalny tryb zwany Widownia. Dzięki niemu nasz 

zegarek nie będzie uruchamiał automatycznie wyświetlacza po przekrę-

ceniu nadgarstka. Nie będzie także wydawał z siebie żadnych dźwięków. 

Aktywne pozostaną jedynie powiadomienia haptyczne, czyli wibracje 

wykonywane przez nasz zegarek. Tryb Widownia oczywiście pozwala 

nam zobaczyć ekran zegarka, jednak aby to uczynić, musimy w niego 

stuknąć lub nacisnąć jeden z przycisków. Możemy również skorzystać 

z dyskretnego rozjaśniania ekranu, ale o tym za chwilę.

Aby uruchomić tryb Widownia, należy uruchomić Centrum Sterowania, 

przeciągając palcem od dołu ekranu w górę, a następnie stuknąć w charak-

terystyczną ikonę z dwiema maskami teatralnymi. Po włączeniu pojawią 

się one u góry ekranu, informując nas, że urządzenie jest w tym trybie.
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Dyskretne  
rozjaśnianie ekranu zegarka
Tryb Widownia to doskonała metoda na ograniczenie głośności i jasności 

naszego zegarka w miejscach, w których może to przeszkadzać innym 

osobom. Jednak nie zawsze pamiętamy o jego uruchomieniu i dopiero, 

gdyż zechcemy dyskretnie zerknąć na ekran, uświadamiamy sobie, że 

zaraz rozświetli się niczym reflektor w ciemności. Na szczęście jest na to 

sposób. Jeśli jesteśmy właścicielami Apple Watch Series 2 lub nowsze-

go, możemy kontrolować moc podświetlenia ekranu za pomocą pokrętła 

Digital Crown. Wystarczy w momencie, gdy ekran nie jest aktywny, delikat-

nie go przekręcić, by zyskać możliwość sterowania jasnością i dyskretnie 

odczytać wskazania naszego zegarka. By ponownie uśpić ekran, należy 

obrócić je w drugą stronę, a oświetlenie stopniowo będzie przygasać.  

To bajecznie proste i wygodne rozwiązanie. Polecamy.
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Jak wykonać zrzut ekranu?
Nasz zegarek, podobnie jak iPhone czy iPad, pozwala nam w każdej chwi-

li zapisywać zawartość swojego ekranu. Jak zatem zrobić zrzut ekranu 

z Apple Watch? To proste, musimy jedynie uruchomić tę funkcję na telefo-

nie. Niestety, nie jest domyślnie włączona, a producent tradycyjnie zaszył 

ją w opcjach aplikacji Watch. Wchodzimy do aplikacji Watch na iPhonie. 

Następnie wybieramy kartę Mój Zegarek / Ogólne i zaznaczamy Włącz 

zrzuty ekranu. Teraz bez żadnego problemu możemy tworzyć zrzuty 

ekranowe na zegarku, poprzez jednoczesne naciśnięcie pokrętła Digital 

Crown i przycisku bocznego. Potwierdzeniem dobrze wykonanego zrzutu 

jest delikatne zamigotanie ekranu. Wykonane zrzuty pojawią się natych-

miast w aplikacji Zdjęcia na naszym iPhonie i już możemy je dowolnie 

wykorzystywać.
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Parowanie  
z urządzeniami Bluetooth
Zegarek Apple pozwala na łączenie bezpośrednio z nim zewnętrznych 

urządzeń za pomocą technologii Bluetooth. Mogą to być słuchawki, 

zewnętrzne czujniki tętna czy inne urządzenia pomiarowe. To szczegól-

nie ważna informacja dla amatorów sportu, dla których zmniejszenie 

wagi zabieranego na trening ekwipunku ma szczególne znaczenie. Teraz,  

by słuchać muzyki, czy analizować szczególne dane treningowe, nie muszą 

zabierać dodatkowych urządzeń. Wystarczy wrzucić muzykę do pamięci 

zegarka i sparować słuchawki z zegarkiem, a iPhone zostawić w domu.  

Jak zatem połączyć zegarek z akcesoriami Bluetooth?

Przede wszystkim musimy wprowadzić nasze słuchaw-

ki w  tryb parowania zgodnie z  zaleceniami 

producenta. Następnie w menu Apple Watch wchodzi-

my w Ustawienia/Bluetooth i czekamy, aż zegarek 

wykryje nasze urządzenie. Należy zwrócić uwagę 

na to, czy nie są sparowane z  innym działają-

cym urządzeniem. Warto wyłączyć Bluetooth 

we wszelkich posiadanych urządzeniach, 

gdyż mogą zakłócić parowanie. Gdy urzą-

dzenie zostanie wykryte, klikamy etykietkę 

z nazwą naszego akcesorium — łącząc je 

w parę. Wtedy już możemy z niego korzystać. 

Jeśli pojawią się problemy z połączeniem, 

konieczny może być restart zegarka.
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Odblokowywanie komputera
Koniec ze żmudnym odblokowywaniem naszego komputera Mac. Dzięki 

zegarkowi Apple Watch ograniczymy ten żmudny obowiązek do niezbęd-

nego minimum. Wystarczy mieć na ręku odblokowany zegarek i być 

w pobliżu naszego komputera. Potem wszystko, jak to u Apple, dzieje się 

szybko i „automagicznie”. By uruchomić automatyczne odblokowywanie, 

na naszym komputerze musimy posiadać system operacyjny macOS Sierra 

lub nowszy oraz dysponować dowolną wersją zegarka Apple Watch zaktu-

alizowanego do systemu watchOS 3. By zapewnić bezpieczeństwo, musimy 

zabezpieczyć nasz zegarek kodem oraz uruchomić na koncie Apple wery-

fikację dwuskładnikową.

Na koniec pozostaje nam jedynie w Preferencjach systemowych wejść 

w Ochronę i prywatność, gdzie w zakładce Ogólne należy po podaniu hasła 

wybrać opcję Pozwalaj Apple Watch na odblokowywanie Maca. Później 

jedynym, o co musimy się martwić, jest to, aby nie zapomnieć hasła do 

naszego komputera, bo wygoda powoduje zaniki pamięci.
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Własne odpowiedzi  
do wiadomości
Odbieranie wiadomości na Apple  Watch  to fantastyczna sprawa. Bez 

wyciągania telefonu z kieszeni czy torby możemy sprawdzić, co się dzieje. 

Sprawa trochę się komplikuje, gdy chcemy szybko odpowiedzieć na wiado-

mość. Możemy to uczynić za pomocą wbudowanej funkcji dyktowania, 

która naprawdę bardzo dobrze współpracuje z językiem polskim. Jednak 

nie zawsze mamy możliwość przemawiania do zegarka. Możemy także 

skorzystać ze zdefiniowanych odpowiedzi, które są zapisane w pamięci 

Apple Watcha. Większość z pewnością się sprawdzi, ale warto przygo-

tować kilka własnych szablonów. By to uczynić, musimy posiłkować się 

aplikacją Watch na iPhonie. Tam, przewijając ekran główny, powinniśmy 

znaleźć zakładkę Wiadomości, klikając tam, dotrzemy do menu, w którym 

musimy tapnąć w Odpowiedzi domyślne. Zobaczymy 

tam wszystkie dostępne odpowiedzi domyślne. Teraz 

wystarczy tylko kliknąć dowolną z nich i wprowa-

dzić własny tekst, a od tej pory na zegarku pojawią 

się nasze własne odpowiedzi domyślne.
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Dzwonienie
Apple Watch Series 3 wyposażony w obsługę 

sieci komórkowej niestety nie jest dostępny 

w Polsce ze względu na brak wsparcia naszych 

rodzimych Operatorów. Oznacza to, że rozmo-

wy telefoniczne bez iPhone’a pod ręką nie są 

możliwe. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, 

by odbierać i inicjować rozmowy z naszego 

zegarka w zasięgu naszego telefonu. Sprawdza 

się to doskonale, gdy leżymy na kanapie, a tele-

fon leży na półce. W tej dramatycznej sytuacji 

nie musimy wykonywać nadludzkiego wysiłku, 

by się podnieść, ale możemy odebrać rozmowę 

z  poziomu zegarka. W  przypadku inicjowania 

rozmów możemy posłużyć się wbudowaną klawia-

turą i wprowadzić żądany numer bądź skorzystać 

z listy kontaktów, ulubionych bądź ostatnio wybiera-

nych. Wystarczy wybrać aplikację Telefon na zegarku 

i wybrać stosowną opcję. Początkowo możemy się 

czuć nieco dziwnie, mówiąc do zegarka, ale z czasem 

wygoda zawsze wygrywa.
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Funkcja SOS
Apple Watch oprócz swych informacyjno-rozrywkowych walorów może 

pomóc nam wyjść cało z różnych opresji. Wszystko to dzięki funkcji SOS 

wbudowanej w system watchOS. Dzięki niej w sytuacji zagrożenia możemy 

łatwo nawiązać połączenie z numerem alarmowym. Co ważne, informa-

cje o naszej sytuacji otrzyma także osoba wskazana w Karcie medycznej 

(Aplikacja Zdrowie), gdyż zegarek automatycznie powiadamia nasze 

kontakty alarmowe, wysyłając do nich wiadomość z naszą lokalizacją lub 

jej ewentualnymi zmianami.

By uzyskać połączenie z numerem alarmowym, wystarczy przy-

trzymać dłużej przycisk boczny zegarka i przesunąć suwak SOS, 

który pojawi się na ekranie. Połączenie zostanie wykonane 

również wtedy, gdy będziemy go przytrzymywać przez kolej-

ne sekundy po jego wyświetleniu. Warto o tym pamiętać, 

gdyż czasem możemy, przypadkowo przyciskając przyci-

ski, niepotrzebnie skontaktować się z numerem 112. Jeśli 

mamy tendencję do przyciskania bocznego przycisku, 

możemy w aplikacji Watch w menu Ogólne kliknąć 

Alarmowe SOS i tam odznaczyć opcję Przytrzymaj, 

aby zadzwonić.
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Synchronizacja muzyki
Apple Watch to następca iPoda. Dzięki możliwości bezprzewodowego 

łączenia ze słuchawkami lub głośnikami Bluetooth możemy za jego pośred-

nictwem słuchać muzyki. Wbudowana pamięć pozwala synchronizować 

playlisty z naszej biblioteki iTunes lub ulubione piosenki z Apple Music. 

To fantastyczna sprawa, gdyż nasz zegarek staje się wtedy samodzielnym 

źródłem dźwięku i nie potrzebujemy już wsparcia iPhone’a do odtwarza-

nia muzyki.

By cieszyć się naszymi ulubionymi dźwiękami, na zegarku w aplikacji 

Muzyka na telefonie wybieramy dowolną piosenkę, album lub playlistę 

z naszej biblioteki iCloud lub Apple Music i pobieramy ją do pamięci iPho-

ne’a. Na czas synchronizowania muzyki musimy upewnić się, że nasz 

zegarek ma połączenie z naszym iPhone’em, i odłożyć go na klips ładowarki.

Aby przeprowadzić synchronizację, sięgamy po iPhone’a i uruchamiamy 

aplikację Watch. Szukamy ustawień „zegarkowej” aplikacji Muzyka, doty-

kamy ikony „plus +” i wybieramy naszą Listę do synchronizacji. Czekamy 

cierpliwie, aż pliki zostaną przekopiowane na zegarek, po czym urucha-

miamy aplikację Muzyka na zegarku, wybieramy naszą listę i cieszymy 

się muzyką w słuchawkach.
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Słuchanie podcastów
Po sparowaniu urządzenia ze słuchawkami bluetooth możemy słuchać 

naszych ulubionych dźwięków przeniesionych do pamięci urządzenia 

z  naszej biblioteki lub bezpośrednio z  Apple Music. Niestety, sielan-

ka kończy się, gdy chcemy przenieść na Apple Watch nasze ulubione 

podcasty. Na szczęście jest sposób, za pomocą którego „wrzucimy” nasze 

ulubione podcasty do pamięci urządzenia bez korzystania z odrębnych 

aplikacji. Przede wszystkim musimy mieć na naszym koncie włączoną 

opcję Biblioteka muzyczna iCloud, co pozwala korzystać z synchroniza-

cji muzyki na Apple Watch. Po jej uruchomieniu możemy zabrać się do 

rzeczy.

Uruchamiamy program iTunes na komputerze i tworzymy nową playlistę. 

Następnie przechodzimy do widoku Podcasty i zaznaczamy interesujący 

nas odcinek audycji. Po zaznaczeniu używamy skrótu Cmd+I lub z menu 

kontekstowego wybieramy Informacje. Tam przechodzimy na zakładkę 

Opcje i tam zmieniamy Rodzaj materiału z Podcastu na Muzykę i zatwier-

dzamy ten wybór. Wracamy do widoku Muzyka w iTunes i odnajdujemy 

w bibliotece dodany przez nas odcinek podcastu. Zaznaczamy odnalezio-

ny podcast i z menu kontekstowego wybieramy opcję Dodaj do muzycznej 

biblioteki iCloud. Gdy plik zostanie dodany do biblioteki iCloud, pozostaje 

nam „przeciągnąć” go do stworzonej wcześniej playlisty. Potem musimy 

jedynie zsynchronizować naszą podcastową playlistę z zegarkiem.
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Udostępnianie aktywności
Nic nas tak dobrze nie motywuje do działania, jak stara, dobra rywaliza-

cja. Dzięki niej potrafimy wykrzesać z siebie wszelkie pokłady naszych 

możliwości. Apple Watch również pozwala nam rywalizować z naszymi 

znajomymi i przyjaciółmi dzięki możliwości udostępniania im naszych 

kręgów aktywności. By to uczynić, musimy dodać swoich znajomych 

w aplikacji Aktywność na iPhonie. Klikamy w niej na ikonę udostępnianie 

na dolnym pasku, a następnie na ikonę „+”, po czym dodajemy naszych 

znajomych do listy i klikamy opcję Wyślij (może ich być maksymalnie 

czterdzieścioro i  wszyscy muszą być posiadaczami dowolnej wersji 

Apple Watch). Gdy nasi znajomi przyjmą zaproszenie, będziemy mogli 

obserwować ich postępy w „zamykaniu kręgów”. W tym celu musimy na 

zegarku wejść do aplikacji Aktywność i przeciągnąć palcem po ekranie 

w lewo, by dostać się do listy aktywności naszych znajomych. Klikając 

wyniki poszczególnych osób, dostajemy dostęp do bardziej szczegóło-

wych danych. Możemy dopingować ich bądź gratulować im osiągnięć za 

pośrednictwem wiadomości tekstowych. Wystarczy za pomocą Digital 

Crown zjechać na dół ekranu. Tam znajdziemy przycisk Wyślij wiadomość. 

Możemy także wysłać wiadomość do wszystkich naszych znajomych. 

Podobny przycisk znajdziemy bowiem na głównym ekranie udostępnia-

nia, również na samym dole ekranu.
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Personalizacja ekranu aktywności
Nasz zegarek to nasze centrum informacyjne podczas treningu. Zawsze 

powinniśmy mieć na traczy informacje, które są nam niezbędne. W zależ-

ności od rodzaju naszej aktywności będą to zupełnie inne dane. Jak zatem 

spersonalizować informacje wyświetlające się na ekranie naszego zegar-

ka? Tym razem również musimy skorzystać z aplikacji Watch. Wchodzimy 

do aplikacji Trening i tam klikamy w pierwszą opcję od góry — Widok 

treningu. Tam będziemy mogli ustalić, czy potrzebujemy tylko jednej 

miary, która będzie wyświetlana (np. tempo), czy też wiele różnych miar 

wskazujących nam bieżące parametry treningu (np. dystans, tempo, czas). 

Wszystko zależy od naszych preferencji i wygody. Gdy podejmiemy tę 

decyzję, możemy, klikając poszczególne dyscypliny, dobrać odpowied-

nie parametry do naszych potrzeb kliknięciem przycisku „Edycja”, gdzie 

będziemy mogli swobodnie wybrać je z listy oraz zarządzać kolejnością 

ich wyświetlania na ekranie. Po zapisaniu naszej konfiguracji będą się one 

zawsze pojawiać w takiej samej formie po rozpoczęciu naszych treningów.
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Zabezpieczanie zegarka
Nasz zegarek jest, jak już praktycznie każde urządzenie elektroniczne, 

skarbnicą naszych danych, warto więc zadbać o  ich bezpieczeństwo. 

Podstawowym zabezpieczeniem chroniącym go przed nieuprawnionym 

dostępem jest czterocyfrowy kod. By zminimalizować szansę przypadko-

wego odgadnięcia go przez osobę, która nie powinna znaleźć się w jego 

posiadaniu, warto zmienić domyślny czterocyfrowy kod na trudniejszą 

kombinację cyfr. W tym celu w aplikacji Watch wchodzimy do menu Kod, 

gdzie odznaczamy opcję Kod prosty. Wtedy możemy zabezpieczyć nasz 

zegarek nawet dziesięciocyfrową kombinacją. Warto także zaznaczyć opcję 

Wykrywanie nadgarstka. Powoduje ona konieczność wprowadzenia kodu 

po zdjęciu zegarka z ręki. Dodając do tego zaznaczenie Wymaż dane, które 

spowoduje wymazanie wszystkich danych po 10 nieudanych próbach 

wprowadzenia hasła, możemy mieć pewność, że w przypadku kradzieży 

nasze dane nie dostaną się w czyjeś ręce. By ułatwić sobie proces wpro-

wadzania trudnego hasła z poziomu ekranu zegarka, możemy skorzystać 

ze znajdującej się także w menu Kod opcji Odblokuj z iPhone’a, która auto-

matycznie odblokuje znajdującego się na naszej ręce iPhone’a.
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Reset zegarka
Nawet klasyczne mechaniczne zegarki potrafią czasem dokuczyć swoje-

mu właścicielowi, więc dlaczegóż by nie Apple Watch. Niestety, nawet 

naszemu kochanemu zegarkowi ze słonecznego Cupertino czasem może 

się zdarzyć chwilowa niemoc. Będzie się wtedy dziwnie zachowywał lub 

zawiesi się i przestanie reagować na nasze polecenia. Nie musimy od razu 

zastanawiać się, czy gwarancja jest jeszcze ważna i wpadać w popłoch. 

Być może wystarczy reset urządzenia. Nie spowoduje on utraty danych 

i pomoże przywrócić urządzenie do prawidłowego funkcjonowania. Aby 

wykonać reset, należy nacisnąć i przytrzymać jednocześnie oba przyciski 

zegarka przez około 10 sekund, aż ekran się wyłączy i Apple Watch urucho-

mi się ponownie. Oczywiście nie należy nadużywać tej opcji. Jeśli Wasz 

zegarek częściej sprawia problemy, warto oddać go do wyspecjalizowa-

nego serwisu.
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Robienie zdjęć
Apple Wach nie posiada wbudowanej 

kamery. Czy to dobrze, czy źle, to temat 

na osobny artykuł. Posiada jednak bardzo 

praktyczną możliwość zdalnego sterowa-

nia aparatem fotograficznym w telefonie. 

Wystarczy z  menu głównego na tarczy 

naszego zegarka wybrać aplikację Aparat, 

by automatycznie uruchomił on bliźniaczą 

aplikację na iPhonie. W zależności od naszych 

ustawień odtworzy ostatnio używaną opcję 

naszej kamery. Na ekranie naszego zegarka zoba-

czymy podgląd z aparatu i otrzymamy możliwość 

zwolnienia migawki lub 3-sekundowego samowyzwa-

lacza w przypadku wideo czerwony przycisk nagrywania. 

Po skorzystaniu z Force Touch (mocniejsze przyciśniecie ekranu 

zegarka) dostaniemy się do opcji, które pozwolą nam wybrać przednią 

kamerę, uruchomić flash, opcje Live Photo czy HDR. To fantastyczna spra-

wa, zwłaszcza jeśli często fotografujemy lub filmujemy ze statywu. Dzięki 

„przechwytywaniu naszego obiektywu” możemy mieć pewność, że wszy-

scy bohaterowie naszych zdjęć i filmów będą w kadrze.
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Przenoszenie danych  
na nowy telefon
Apple Watch nie jest urządzeniem samodzielnym. Mogą z niego sensownie 

korzystać tylko właściciele iPhone’a. Czy jeśli planujemy zmianę telefo-

nu, będzie to dla nas duży problem i czy możemy stracić nasze dane?  

Na szczęście nie. Jednak musimy pamiętać o zrobieniu odpowiedniej 

konfiguracji kopii zapasowej naszego starego telefonu. Jeśli wykonujemy 

ją z poziomu komputera, przez iTunes, musimy pamiętać o zaznaczeniu 

opcji Szyfruj backup iPhone’a. W przeciwnym wypadku dane zdrowotne 

nie zostaną uwzględnione. W przypadku gdy tworzymy kopię w iClo-

ud z poziomu iPhone’a, musimy zadbać, aby znalazły się w niej dane 

z aplikacji Zdrowie (Ustawienia/Nasze nazwisko/iCloud).

Potem wystarczy już tylko odtworzyć na nowym telefonie 

zawartość kopii, a w procesie konfiguracji nowego tele-

fonu zostaniemy zapytani o to, czy chcemy używać 

zegarka Apple Watch, a po zatwierdzeniu rozpocz-

nie się przenoszenie danych. Potem bez żadnych 

problemów będziemy mogli korzystać z zegarka, 

posiadając nowy telefon.
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Wehikuł czasu
Funkcja Wehikuł czasu zaimplementowana w Apple Watch z pewno-

ścią przyda się wszystkim zabieganym i produktywnym użytkownikom. 

Dzięki niej błyskawicznie przejrzymy nasz plan dnia bez uruchamiania 

aplikacji Kalendarz. Szybko sprawdzimy zmiany pogody czy inne infor-

macje w zależności od używanej tarczy. Kręcąc pokrętłem Digital Crown, 

możemy sprawdzić, co nas czeka w najbliższych godzinach bądź co się 

zdarzyło (lub zdarzyć się miało niedawno). Wiele tarcz zegarka pozwala na 

obracanie Digital Crown w celu wyświetlania informacji dostosowanych  

do wybranego czasu.

Aby włączyć Wehikuł czasu, musimy uruchomić aplikację Watch na iPho-

nie. Wybieramy Zegar, a następnie zaznaczamy opcję Wehikuł czasu.  

Od tej pory, kręcąc koronką w górę lub dół, korygujemy czas, a wraz z nim 

informacje które mamy wyświetlane na tarczy. Powrót do bieżącej godzi-

ny powoduje naciśnięcie na przycisk koronki lub tapnięcie na wskazania 

wehikułu w górnej części ekranu.



57TEMAT MIESIĄCA 57TEMAT MIESIĄCA

Zerowanie zegarka
Jeśli zamierzamy sprzedać lub podarować komuś naszego Apple Watcha, 

powinniśmy wymazać wszystkie prywatne dane z jego pamięci. To ważne 

nie tylko ze względu na bezpieczeństwo naszych danych, ale także 

ułatwi nowemu użytkownikowi pierwszą konfigurację. W apli-

kacji  Watch  wchodzimy do menu Ogólne, a następnie 

przesuwamy ekran na sam dół. Tam znajdziemy 

opcję Wyzeruj. Po kliknięciu opcji Wymaż zawar-

tość i ustawienia Apple Watch zegarek zostanie 

przywrócony do ustawień fabrycznych.

Jest jeszcze sposób na wyzerowanie zegarka, 

gdybyśmy zapomnieliśmy kodu dostępu. 

Wtedy należy przycisnąć dłużej boczny 

przycisk, by wywołać menu z suwakiem 

wyłączenia zegarka. Wówczas należy 

skorzystać z Force Touch i mocniej 

przycisnąć ekran Apple  Watcha. 

Pojawi się przycisk, który pozwoli 

wymazać zawartość i ustawienia. 

Konieczne będzie tylko podłączenie 

zegarka do ładowarki.
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Budzenie  
ekranu gestem

Naturalny gest obracania nadgarstka, gdy chcemy odczytać godzinę z zegar-

ka, został wykorzystany w Apple Watch do włączania ekranu. Funkcja 

działa bardzo naturalnie i jest wygodna. Ekran włącza się na około 6 sekund. 

Jednak są sytuacje, gdy rozświetlanie ekranu, czasem przypadkowe nie 

jest pożądane. Możemy sobie z tym poradzić na kilka sposobów.

Aby je wyłączyć, wchodzimy w Ustawienia, Ogólne i dalej w Obudź ekran. 

Można to zrobić w zegarku lub w aplikacji Watch na iPhonie. Gdy wyłą-

czymy Obudź po uniesieniu, to aby aktywować ekran, musimy stuknąć 

w zegarek palcem lub obrócić koronkę. Możemy wybrać czas aktywności 

po stuknięciu 15 lub 70 sekund.

Druga metoda to włączenie za pomocą Centrum sterowania, Trybu kino-

wego. Przy okazji wyłącza on dźwięki, ale możemy je przywrócić, pukając 

w ikonę dzwonka.
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Just Press Record
Wyjątkowo skuteczny program służący, jak wskazuje jego nazwa, do jedne-

go celu: nagrywania i zamiany mowy na tekst.

W obu wersjach głównym elementem interfejsu jest przycisk „Record”. 

Program uruchamia się szybko nawet na Apple Watch i od razu jest goto-

wy do nagrania.

Na iPhonie możemy wybierać źródło dźwięku, np. jeżeli mamy podłączony 

cyfrowy mikrofon, oraz jakość i rodzaj kompresji. Dodatkowo wybieramy 

język, który zostanie użyty do zamiany dźwięku na tekst. Zapis jest wyko-

nywany na iPhonie lub w iCloud.

W zegarku możemy odsłuchać do 12 ostatnich zrealizowanych na nim 

nagrań, przesłać je do iPhone’a, jeżeli nie zsynchronizowały się automatycz-

nie, lub skasować. Nagrania z zegarka są transkodowane na tekst w iPhonie 

i z niego możemy dalej wyeksportować dźwięk lub tekst transkrypcji.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/pl/app/just-press-record-icloud-voice/id1033342465?mt=8&at=10lcka
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Revolut
Ci, którzy często podróżują lub robią zagraniczne zakupy, zdecydowanie 

docenią tę aplikację. Zmorą w zakupach za obce waluty jest spread, czyli 

różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży waluty. Często sięga ona nawet 

6%. Revolut rozlicza wymianę po stale aktualizowanym średnim kursie 

międzybankowym. Oznacza to, że na każdej transakcji możemy zaoszczę-

dzić nawet 3%.

Program pozwala na prowadzenie kont w kilku walutach oraz przewa-

lutowywanie między nimi. Do tego mamy za darmo karty wirtualne oraz 

możliwość zamówienia fizycznej. Niedawno pojawiły się w Revolut indy-

widualne konta IBAN oraz kryptowaluty.

Aplikacja na zegarku pozwala na szybkie sprawdzenie stanu kont w różnych 

walutach oraz przejrzenie ostatnich transakcji. Do tego dostajemy powia-

domienie o każdej operacji niemal natychmiast.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/pl/app/revolut-beyond-banking/id932493382?platform=appleWatch&preserveScrollPosition=true#platform/appleWatch&at=10lcka
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Night Sky
Rozgwieżdżone niebo zawsze nastraja romantycznie. Spoglądając w górę, 

często zastanawiamy się, co za gwiazdy nam przyświecają. Znajomością 

nazw gwiazdozbiorów można zabłysnąć w towarzystwie lub oczarować 

ukochaną (ukochanego). Fani technologii z kolei wypatrują przelotów 

stacji kosmicznej lub flar pochodzących z satelitów systemu Irydium.

Nieważne, z jakich powodów patrzymy w niebo, zawsze z pomocą przyjdzie 

nam Night Sky. Jego część zegarkowa pozwala na rozpoznanie obiektów na 

niebie i pokazuje ich nazwy w czasie rzeczywistym, reagując na kierunek, 

w którym zwróciliśmy właśnie zegarek. Dodatkowo wyświetla zapowiedzi 

interesujących zjawisk, jak przeloty satelitów. Ponieważ Apple Watch nie 

ma kompasu, wcześniej należy aplikację skalibrować, wskazując księżyc 

lub kierunek północy.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/pl/app/night-sky/id475772902?platform=appleWatch&preserveScrollPosition=true&platform=appleWatch#platform/appleWatch&platform=appleWatch&at=10lcka
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Pillow
Zdrowy sen jest podstawą zachowania witalności i dobrego samopoczu-

cia. Jednak coraz częściej nie jest nam dane dobrze się wyspać. Dlatego 

dziwi fakt, że do tej pory Apple nie udostępnił systemowej funkcji monito-

ringu snu. Na szczęście deweloperzy wykorzystali tę lukę, a Apple Watch 

spokojnie sobie radzi ładowany chwilę rano i wieczorem.

Większość aplikacji monitorujących sen pozwala na analizę cykli snu, 

jednak nie wszystkie pokazują tyle niuansów. Pillow wychwytuje trzy fazy 

snu oraz przebudzenie. Do tego używany na zegarku monitoruje puls. 

Użyty razem z iPhone’em może nagrywać dźwięki w celu kontroli, czy nie 

chrapiemy. Dane są oczywiście eksportowane do aplikacji Zdrowie.

Dodatkowo Pillow może nas łagodnie wybudzić po wykryciu odpowied-

niej fazy snu oraz obsługuje różne rodzaje drzemek.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/pl/app/pillow-smart-sleep-tracking/id878691772?platform=appleWatch&preserveScrollPosition=true#platform/appleWatch&at=10lcka
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Zegary świata
Coraz częściej podróżujemy i kontaktujemy się z ludźmi mieszkający-

mi bądź pracującymi w innych strefach czasowych. Często też śledzimy 

wydarzenia odbywające się na innych kontynentach, jak choćby nadcho-

dzące WWDC 2018. Z tych powodów bardzo przydaje się wiedza, która 

godzina jest w danym miejscu. Sytuację komplikuje czas letni i zimowy, 

który np. w USA jest przestawiany w inne dni niż w Europie. Na szczęście 

Apple poza zwykłym zegarkiem pamiętał też o zegarze światowym.

W Apple Watch pojawiają się strefy czasowe ustawione w zegarku na 

iPhonie i niestety tylko tam możemy je edytować. Poza aktualną godziną 

w różnych miejscach świata możemy zobaczyć umiejscowienie na kuli 

ziemskiej, przebieg linii dnia i nocy oraz lokalny czas wschodu i zachodu 

słońca.

Cena: Bezpłatny
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Mapy
Pomimo ograniczeń Apple Watch Mapy są wyjątkowo praktyczne. Mogą 

działać samodzielnie lub w duecie z iPhone’em, z którym również synchro-

nizuje ostatnie wyszukania i trasy.

Po uruchomieniu Map widzimy ostatnie wyszukania miejsc, możemy 

wyświetlić lokalną mapę, a potem po niej nawigować. Poszukiwany adres 

można podać z kontaktów lub skutecznie podyktować. Gdy znajdziemy 

na mapie interesujący nas obiekt, zobaczymy informacje o nim, jak np. 

numer telefonu i będziemy mogli wyznaczyć trasę. Również na zegarku 

daje się dodawać i lokalizować pinezki.

Wybór transportu mamy taki, jak na iPhonie. Podczas nawigacji widok 

kolejnych zwrotów można zamienić na widok mapy. Przed każdym zwro-

tem zegarek z wyprzedzeniem informuje nas za pomocą haptyki. Czasem 

bywa to wygodniejsze niż nawigacja głosowa.

Cena: Bezpłatny
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Tętno
Co jakiś czas czytamy doniesienia o tym, jak Apple Watch uratował komuś 

życie, wykrywając zawczasu anomalie w rytmie serca. Zegarek systema-

tycznie kontroluje nasz puls spoczynkowy, gdy wykryje dłuższy czas bez 

większych ruchów. Te dane są najbardziej miarodajne. Dodatkowo reje-

struje rytm serca podczas aktywności i chwilę po jej zakończeniu badając 

czas normalizacji.

Uruchomienie aplikacji Tętno włącza pomiar. Widzimy wykres obrazujący 

tętno w ciągu dnia. Dodatkowo przesuwając palcem lub koronką zoba-

czymy informacje o średniej w spoczynku i podczas różnych rodzajów 

aktywności, jakie ostatnio wykonywaliśmy. Podana jest również szybkość 

normalizacji tętna.

Zegarek wraz z iPhone’em rejestruje zdarzenia i ostrzega, gdy wykryje 

nienormalnie szybki puls podczas spoczynku. Tych ostrzeżeń nie należy 

ignorować.

Cena: Bezpłatny
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Carrot5

Jest wiele aplikacji pogodowych. Większość z nich ma swoje wersje na 

Apple Watch, które lepiej spełniają swoje zadanie niż dość kiepska aplika-

cja systemowa. Carrot5 wyróżnia się dowcipnymi komunikatami, często 

graniczącymi z czarnym humorem oraz funkcją AR na iPhone.

Wersja zegarkowa uruchamia się szybko i  ma przejrzysty interfejs. 

Wyświetla informacje o pogodzie bieżącej oraz uproszczoną prognozę  

na najbliższe 12 godzin i kolejne pięć dni. Szczegółowe informacje dostanie-

my po puknięciu w interesujący nas obszar: teraz, 12 godzin lub konkretny 

dzień. Prognozy są całkiem przyzwoite, choć opierają się na amerykań-

skim modelu, podobnie jak Pogoda systemowa.

W Carrot5 można włączyć komunikaty głosowe oraz haptykę. Dodatkowo 

wersja premium posiada funkcję radaru pogodowego.

Program w App Store

Cena: 23,99 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/carrot-weather/id961390574?platform=appleWatch&preserveScrollPosition=true#platform/appleWatch&at=10lcka
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Cheatsheet Widget
Świat pompuje w nas mnóstwo informacji i ciągle musimy zapamiętywać 

kolejne dane. Jeśli nie są to dane wrażliwe, takie jak na przykład hasła czy 

kody dostępu, to warto wypróbować doskonałą aplikację Cheatsheet Widget. 

Pozwoli nam uzyskać szybki dostęp do ważnych informacji, które wcze-

śniej zapiszemy na iPhonie. Doskonale sprawdzi się przy zapamiętywaniu 

tymczasowych informacji, które powinniśmy mieć w pamięci lub „pod 

ręką”, a w zasadzie na ręce, gdyż aplikacja fenomenalnie spisuje się z Apple 

Watchem. Do każdej notatki możemy przypisać własną ikonę, dzięki czemu 

łatwiej ją zauważyć. Najważniejsze elementy możemy umieścić na tarczy 

zegarka jako komplikację.

Program jest dostępny za darmo, ale bezpłatna wersja niestety ma ogra-

niczenia. Wyświetla reklamy, możemy zapisać tylko cztery notatki i nie 

będziemy mogli skorzystać z synchronizacji iCloud. Aktualizacja do wersji 

Pro na szczęście nie zrujnuje naszego budżetu, a podstawowa wersja 

również spełni swoje zadanie.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny / PRO 13,99 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/cheatsheet-widget/id914665829?mt=8
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Workouts++
Preinstalowana aplikacja Trening dla Apple Watch jest bardzo przydat-

na i sprawdza się w większości przypadków. Można jednak lepiej. I tutaj 

pojawia się Workout++. Aplikacja na iPhonie jest bardzo czytelna i pozwa-

la bardzo dokładnie analizować nasze treningi w przeciwieństwie do 

natywnego programu Aktywność. Pozwala także na eksport danych z GPS, 

dla naszej aktywności do formatu GPX. Dodatkowo wszystkie zapisa-

ne dane pozwalają na przeglądanie obszernych statystyk dotyczących 

naszych wszystkich aktywności. Workout++ pozwala doskonale dopasować  

do naszych preferencji tarczę z danymi wyświetlanymi podczas każdego 

rodzaju treningu. Na koniec wisienka na torcie, czyli transfer podcastów 

bezpośrednio na zegarek. Dzięki tej operacji bez żadnego kombinowania 

możemy słuchać naszych ulubionych audycji podczas treningów.

Program w App Store

Cena: Bezpłatne

https://itunes.apple.com/pl/app/workouts++/id1182551958?platform=appleWatch&preserveScrollPosition=true#platform/appleWatch
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Oddech
To preinstalowany fabrycznie na naszym zegarku program, z którym 

z pewnością warto się zaprzyjaźnić. Aplikacja tworzy dla nas sesje oddycha-

nia, podczas których uspokajamy nasze ciało i umysł. Dzięki wzmagającym 

się sygnałom haptycznym wprowadzamy się w trans oddychania. Możemy 

decydować, jak długo i jak często w ciągu dnia będziemy sobie takie prze-

rwy na oddychanie robić.

Aby przekonać się, jak fantastycznie działa na nas minuta odpoczynku 

z kontrolowanym oddechem, nie potrzeba Apple Watcha. Możemy uspo-

koić nasze myśli i poczuć się zdecydowanie lepiej. Jednak z aplikacją 

Oddech ta czynność staje się bardzo przyjemnym doznaniem. Ponadto 

dzięki przypomnieniom możemy zrobić z niej zdrowy nawyk, który spowo-

duje, że będziemy pracować i żyć lepiej, bo aplikacja ta, chociaż została 

stworzona dla dbania o nasze zdrowie, tak naprawdę jest doskonałym 

narzędziem służącym zwiększeniu naszej produk-

tywności i kreatywności.

Cena: Bezpłatne
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Hours  
Time Tracking

Ten program w wersji na iOS przedstawialiśmy już na łamach naszego 

magazynu. Jednak to we współpracy z Apple Watch aplikacja jest jeszcze 

bardziej wygodna i praktyczna. Hours Time Tracking to aplikacja, która 

pozwala nam na mierzenie czasu, który poświęcamy na realizacje różnych 

projektów. Do każdego z nich możemy dodawać poszczególne zadania. 

Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad ilością czasu, poświęconą na wyko-

nanie konkretnego zadania. To bardzo przydatna aplikacja dla wszystkich 

osób, którym zależy na dobrej organizacji i analizie czasu poświęcone-

go na pracę. To szczególnie przydatne narzędzie dla osób rozliczających 

na podstawie stawki godzinowej. Teraz, posiadając aplikację na zegarku, 

w bardzo prosty sposób będziemy mogli zarządzać naszym czasem pracy 

bez niepotrzebnego sięgania po telefon.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/pl/app/hours-time-tracking/id895933956?platform=appleWatch&preserveScrollPosition=true&platform=appleWatch#platform/appleWatch&platform=appleWatch
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Shazam
Ta aplikacja jest z pewnością znana każdemu miłośnikowi muzyki. Dzięki 

niej błyskawicznie możemy się dowiedzieć, kto jest wykonawcą danej 

piosenki. Shazam, wykorzystując mikrofon w naszym urządzeniu, iden-

tyfikuje dźwięk i wskazuje na konkretnego artystę. Oczywiście przez lata 

program rozrósł się i oferuje dużo więcej możliwości. Jednak właśnie to 

wykrywanie dźwięków jest magią i kluczową jego funkcją. Problemem 

jest zazwyczaj to, że nie zawsze udaje się nam zdążyć z uruchomieniem 

programu w odpowiednim momencie, nie wspominając o błyskawicznym 

odnalezieniu iPhone’a.

Dlatego właśnie  Shazam  to aplikacja, która jest wręcz stworzona dla 

Apple Watcha. Sprawdza się idealnie w każdym momencie. Nie trzeba już 

rozglądać się gorączkowo za telefonem, gdy usłyszymy piosenkę, której 

wykonawcę chcielibyśmy poznać. Nawet jeśli jest to ścieżka dźwiękowa 

krótkiej reklamy. Wystarczy jedno kliknięcie na ekranie naszego zegarka 

i za kilka chwil możemy słuchać utworu nawet 

z głośnika naszego Watcha. Prostota i mini-

malizm w czystej formie.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/pl/app/shazam/id284993459?platform=appleWatch&preserveScrollPosition=true#platform/appleWatch
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Workflow
Aplikacja ta umożliwia tworzenie prostych skryptów, wykonujących różne 

czynności na naszym urządzeniu w sposób zautomatyzowany. Nie ma się 

co przerażać słowem „skrypt”, gdyż do jej obsługi nie jest nam potrzeb-

na znajomość programowania. Wystarczy, że będziemy mieli pomysł na 

akcję, która kilka działań zmieni w jedno kliknięcie. Aplikacja pozwala nam 

korzystać przy tworzeniu naszych ułatwień zarówno z programów syste-

mowych, jak i aplikacji firm trzecich. Workflow dysponuje także bogatą 

galerią gotowych i przydatnych rozwiązań, które warto poznać. Dzięki 

temu możemy szybciej wykonywać skomplikowane czynności. I tutaj 

wsparcie aplikacji dla zegarka jest złotem, gdyż on za natury rzeczy jest 

urządzeniem niewygodnym do wykonywania skomplikowanych operacji. 

Dzięki Workflow wysłanie znajomym naszej lokalizacji będzie wymagało 

od nas jednego tapnięcia w ekran zegarka.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/pl/app/workflow/id915249334?platform=appleWatch&preserveScrollPosition=true&platform=appleWatch#platform/appleWatch&platform=appleWatch
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Money Pro
Spisywanie wydatków i prowadzenie budżetu domowego jest żmudnym 

zadaniem i wymaga dyscypliny i samozaparcia. Dlatego najlepiej jest 

wprowadzać do naszego budżetu wydatki lub przychody w momencie 

ich powstawania. Potem często zapominamy o nich, a paragony gubią 

się gdzieś po drodze. Aby ułatwić sobie tworzenie budżetu domowego, 

warto wspomóc się stosowną aplikacją, a najlepiej taką, która wspiera 

Apple Watcha.

Takie warunki spełnia program Money Pro. Oprócz rozbudowanych 

możliwości projektowania i zarządzania naszym budżetem oraz bardzo 

przyjaznemu designowi w aplikacji na iPhonie, posiada także bardzo 

wygodną i praktyczną wersję na zegarek. Bez wyciągania z kieszeni tele-

fonu możemy sprawdzić stan naszych finansów oraz błyskawicznie dodać 

poniesiony wydatek lub przychód dzięki doskonałemu trybowi głosowemu. 

Oczywiście możemy wprowadzać dane z ekrano-

wej klawiatury, co również nie jest uciążliwe.

Program w App Store

Cena: 23,99 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/money-pro-personal-finance/id918609651?platform=appleWatch&preserveScrollPosition=true#platform/appleWatch
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Round Health
Kolejna fantastyczna aplikacja, która zapanuje nad naszym roztargnieniem. 

I nie jest to kolejna aplikacja z serii „To Do”. Jest niezwykle przydatna w trak-

cie leczenia lub w okresie suplementacji. Program Round Health, bo o nim 

mowa, został stworzony po to, aby przypominać nam o przyjmowaniu 

określonych dawek leku. Bez względu na to, czy to zwykłe przeziębienie, 

witaminy czy przewlekła choroba wymuszająca na nas obowiązek stałego 

przyjmowania leków, to aplikacja Round Health będzie idealna. Pomyślicie 

pewnie, że takie rozwiązanie jest zupełnie zbędne, gdyż wszystko może-

my załatwić, ustawiając cykliczne alarmy w Przypomnieniach. Niby tak, 

ale Round Health jest niezwykle wygodny. Łatwo zorganizujemy dawko-

wanie nawet większej ilości leków o różnych porach, daje nam pewność, że 

nic nam nie umknie, a na dodatek wygląda naprawdę świetnie, co pozwoli 

nam zapomnieć o nieprzyjemnym smaku leków.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/pl/app/round-health-medicine-reminder/id1059591124?platform=appleWatch&preserveScrollPosition=true&platform=appleWatch#platform/appleWatch&platform=appleWatch
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MultiTimer
Minutnik w Apple Watch to jedno z najczęściej używanych aplikacji. Prosty 

i funkcjonalny interfejs, a wszystko w zasięgu ręki bez potrzeby wykorzy-

stania telefonu. Zegarek sprawdza się w takich przypadkach znakomicie. 

Problem pojawia się wtedy, gdy w trakcie odliczania potrzebujemy odliczyć 

kolejny raz. Takie sytuacje zdarzają się bardzo często, zwłaszcza w kuchni. 

Wtedy z odsieczą przychodzi nam MultiTimer. To bardzo praktyczny zegar 

z „multitaskingiem”. Pozwala nam zaprogramować odliczanie do wielu 

różnych życiowych czynności od gotowania jajek po rutynowe codzienne 

zajęcia. Na dodatek wszystkie czasomierze mogą pracować równolegle. 

Teraz w naszym zegarku możemy dysponować pełnym arsenałem minut-

ników na każdą okazję. Warto wypróbować ten program, gdyż jest bardzo 

prosty i doskonale wykonuje swoje zadania.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny / Zakupy w aplikacji

https://itunes.apple.com/pl/app/multitimer-multiple-timers/id973421278?platform=appleWatch&preserveScrollPosition=true&platform=appleWatch&platform=appleWatch&platform=appleWatch#platform/appleWatch&platform=appleWatch&platform=appleWatch&platform=appleWatch
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1Password
Ileż to razy zapomnieliśmy niezbędnego w życiu codziennym kodu czy 

hasła. Numer identyfikatora, kodu do domofonu, numeru PESEL bądź 

innej niezbędnej nam kombinacji cyfrowo-liczbowej. Warto mieć niektóre 

ważne dla nas hasła zawsze pod ręką, a telefon to nie zawsze najszybszy 

sposób. Poza tym często są to dane, które powinny być bezpieczne i warto 

znaleźć naprawdę dobre miejsce do ich przechowywania. Jest na to jednak 

sposób — 1Password. To klasyka gatunku w kwestii przechowywania haseł. 

Dodatkowo integracja z Apple Watch jest tutaj bardzo wygodna i pozwala 

na szybki i bezpieczny dostęp tylko do wybranych przez nas haseł. W apli-

kacji na iPhonie ustalamy, jakie hasła z naszej bazy będą nam potrzebne 

z poziomu zegarka i wysyłamy je na Apple Watcha. To wszystko. Potem 

wystarczy jedynie skorzystać z aplikacji na zegarku, by szybko uzyskać 

dostęp do niezbędnych nam informacji.

Program w App Store

Cena: od 2,99 $ / mc

https://itunes.apple.com/pl/app/1password/id568903335?platform=appleWatch&preserveScrollPosition=true#platform/appleWatch
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Runeblade
Gry na Apple Watch? Takie stwierdzenie jest z góry skazane na potępienie. 

Przecież to zegarek, granie na tak małym ekranie nie ma sensu. Być może, 

ale przede wszystkim trzeba samemu się o tym przekonać i wyrobić sobie 

zdanie. Ciekawą propozycją na tego typu testy jest Runeblade. To przygo-

dowa gra fantastyczna, która została stworzona do gry właśnie na zegarku. 

Rozgrywka jak w większości tego typu gier polega na walce z siłami zła, 

gdyż po tysiącleciach drzemki bogowie budzą się tylko po to, by niszczyć 

zastany świat. Aby go uratować, musimy chwycić za miecz i działać.

Zachęcamy do pobrania Runeblade i rozpoczęcia przygody, a wtedy prze-

konamy się, czy stukanie w ekran naszego smartwatcha to dla nas fajna 

zabawa. Gra jest bezpłatna, ale możemy za to skorzystać z zakupów poprzez 

mikropłatności.

Program w App Store 

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/pl/app/runeblade/id974585522?platform=appleWatch&preserveScrollPosition=true&platform=appleWatch#platform/appleWatch&platform=appleWatch
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PCalc 
Buńczuczna nazwa aplikacji wcale nie jest na wyrost! Program jest dostęp-

ny na wszystkie platformy: iOS (iPhone, iPad), macOS, watchOS oraz tvOS. 

Aplikację można konfigurować na wiele sposobów i co ważne — pracu-

je ona w trybie RPN, który każdy fan Steve’a Wozniaka powinien znać. 

Wersja na zegarek oferuje wszystko to, co kalkulator robić powinien.  

Jak na tak mały ekran, PCalc jest bardzo wygodny w użyciu. Na pierwszym 

ekranie mamy wynik i cyfry, a klawisze operacji oraz dodatkowe funkcje 

są dostępne na kolejnym. Dodatkowo działania możemy dyktować, a licz-

by wybierać, obracając koronką.

Poza podstawowymi operacjami mamy funkcję konwersji jednostek, 

które wybiera się za pomocą koronki. Bardzo przydatny jest też kalku-

lator rachunków, np. kwotę za posiłek możemy podzielić na liczbę osób 

z uwzględnieniem napiwku.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://itunes.apple.com/pl/app/pcalc-the-best-calculator/id284666222?platform=appleWatch&preserveScrollPosition=true&platform=appleWatch#platform/appleWatch&platform=appleWatch&at=10lcka
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SKY FORCE RELOADED
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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W 2014 roku za sprawą gry Sky Force na iOS przypomniałem sobie dzieciństwo 

i godziny spędzone na grze w River Raid na moim Atari 65XE. Jakiś czas temu 

studio iDreams wydało jej nową wersję — Sky Force Reloaded, która wciąga równie 

mocno jak pierwsza część oraz ich klasyczny pierwowzór.

Zasady Sky Force Reloaded  
nie zmieniły się od poprzedniej wersji 
i nadal przypominają nieśmiertelny River Raid. To była jedna z pierwszych gier 

komputerowych, w jakie grałem i jedna z moich ulubionych. Nasz samolot, strzela-

jąc, przemieszczał się cały czas do przodu wzdłuż rzeki, a my musieliśmy niszczyć 

napotkane cele i unikać ognia nieprzyjaciela.

W przypadku serii Sky Force akcja przeniosła się odrobinę w przyszłość. Mamy lase-

ry, pola siłowe, magnesy i inne kosmiczne wynalazki, które zdobywamy po drodze 

lub kupujemy w hangarze. Naszym samolotem sterujemy, przesuwając palcem po 

ekranie. W związku z tym najwygodniej gra się na większych urządzeniach, bo na 

telefonie zasłaniamy sobie kawałek ekranu. Oczywiście grafika też jest dużo lepsza, 

miłośnicy pikseli będą więc zawiedzeni.
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W trakcie gry zbieramy gwiazdki, za które potem w hangarze kupujemy ulepsze-

nia. Na każdym poziomie możemy także zdobyć cztery medale. Za zniszczenie 70% 

wrogów, za zniszczenie wszystkich wrogów, przejście bez trafienia przez wroga 

i uratowanie wszystkich rozbitków — te zadania można znaleźć najczęściej. Zdobycie 

czterech medali na danym poziomie odblokowuje jego trudniejszą wersję, gdzie 

otrzymujemy podwójne gwiazdki i więcej punktów. Dla ambitnych jest także trzeci 

poziom trudności, zwany niemożliwym — tam otrzymamy potrójną ilość gwiazdek. 

Medale są również potrzebne do odblokowywania kolejnych plansz, więc warto je 

zbierać.

Podczas gry  
znajdujemy elementy samolotów,
po których skompletowaniu otrzymujemy nową maszynę — na przykład szybszą 

albo z lepszym pancerzem. Można sobie dobierać samolot odpowiedni do danej 

planszy. Wraz z wypełnianiem kolejnych zadań kompletujemy również diamen-

ty, które odblokowują mechaników pokładowych o wyjątkowych zdolnościach.  

To ciekawe urozmaicenie rozgrywki.

Poziom trudności w Sky Force Reloaded rośnie z każdym etapem, dlatego koniecz-

nie trzeba ulepszać swój samolot. Co prawda dodatkowe gwiazdki można dokupić, 

ale da się z powodzeniem grać bez wydawania prawdziwych pieniędzy. Po rozbi-

ciu wszystkich samolotów, jakie mamy w hangarze, kolejny możemy dokupić  

za gwiazdki lub poczekać, aż się one zregenerują.
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Dzięki kilku poziomom trudności każdej planszy i konieczności zdobywania gwiaz-

dek na ulepszenia Sky Force Reloaded nie nudzi się zbyt szybko. Mamy motywację 

do zdobywania kolejnych medali i przechodzenia kilka razy tej samej planszy. 

Dodatkowo mamy możliwość uczestniczenia w turniejach ze znajomymi, ale wyma-

ga to posiadania co najmniej trojga znajomych, którzy grają w ten tytuł. Niestety, 

odnoszę wrażenie, że niektóre elementy plansz za często się powtarzają.

Sky Force Reloaded  
bardzo przypomina Sky Force 2014
ale jest od niej odrobię trudniejsza i bardziej kompleksowa. Różne samoloty i mecha-

nicy pokładowi wymagają odrobiny strategicznego podejścia i myślenia. Aby zakupić 

wyższe poziomy ulepszeń, potrzeba bardzo dużo gwiazdek, więc jesteśmy zmuszeni 

powtarzać wiele razy łatwiejsze poziomy. Gra się dłużej, ale też można się szybciej 

znudzić.
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Same misje  
nie są zbyt długie,
więc Sky Force Reloaded idealnie nadaje się na krótką chwilę relaksu. Ze względu 

na swój zręcznościowy charakter gra wymaga skupienia i niezbyt dobrze spraw-

dza się się w środkach komunikacji miejskiej. Jest darmowa, ale występują w niej 

reklamy. Można także dokupić gwiazdki za prawdziwe pieniądze.

Nie wiem, czy to przez nostalgię do River Raid, czy po prostu przez słabość do tego 

typu gier, za sprawą Sky Force Reloaded po raz kolejny strasznie się wciągnąłem 

i ostatnio w wolnych chwilach nic innego nie robię, tylko próbuję przejść kolejny 

poziom. Nawet jeśli nie jesteście fanami tego typu rozgrywki, to warto spróbować, 

bo gra wciąga.

WITRYNA

CE
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YSky Force Reloaded

Bezpłatna

Gra w App Store

 + Wciągająca rozgrywka
 + Ciekawe ulepszenia
 + Klimat niezapomnianego River Raid

 − Na wyższych poziomach 
może się nudzićNAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/sky-force-reloaded/id976116090?mt=8
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SCANBOT 7
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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To już jest koniec tradycyjnych skanerów. Aplikacja Scanbot doskonale zastąpi nam 

te wysłużone już urządzenia. Wbudowany aparat w telefonie służy nam nie tylko 

do robienia zdjęć, ale zaczyna spełniać funkcję notesu, dzięki któremu zachowuje-

my ulotne informacje. Potrafi też doskonale archiwizować dokumenty. Wystarczy 

odpowiednia aplikacja, byśmy w kieszeni mieli pełnowartościowy skaner.

Jak dobrze  
zeskanować dokument?
Scanbot od pierwszego uruchomienia pomaga nam optymalnie zeskanować doku-

menty. Automatycznie znajduje obszar kartki, który zapisuje, informując nas 

jednocześnie o najlepszym położeniu telefonu nad stroną, aby zachować odpo-

wiednią perspektywę i odległość. Każdą stronę będziemy mogli dodatkowo poddać 

korekcji zarówno pod kątem obszaru skanowania (przycinanie stron) jak również 

jasności, koloru i kontrastu. Ma to duże znaczenie dla funkcji rozpoznawania tekstu, 

którą program Scanbot wspiera oferując nam „wyciągnięcie” z zapisanych kartek 

czystego tekstu i zapisania go w postaci dokumentu.
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Edytuj dokumenty
Program nie tylko potrafi skanować strony czy kody QR. Doskonale radzi sobie 

jako narzędzie do edycji plików PDF. Z łatwością możemy dodawać nowe strony 

do istniejących już plików. Każdą ze stron będziemy mogli dowolnie obracać oraz 

zmieniać kolejność kartek. Swoją przydatność program wykaże również w funk-

cjach Wyróżnienia. To tutaj będziemy mogli zaznaczyć odpowiednie fragmenty 

i dodać do nich notatki. Doskonałą funkcją jest możliwość podpisywania PDF-ów. 

Mnie wielokrotnie się zdarzyło, że musiałem pod cyfrowym dokumentem złożyć 

swój zamaszysty podpis. Teraz mogę wykonać go na ekranie telefonu i umieścić go 

w natychmiast w pliku PDF.

Archiwizuj tam,  
gdzie chcesz
Uwielbiam swobodę jaką Scanbot daje mi co do możliwości dzielenia się zeska-

nowanymi plikami. Całkowicie znika tu bariera w myśleniu o tym, „co dalej” po 

zapisaniu dokumentu w telefonie. Jednym dotknięciem ekranu w iPhonie jestem 

w stanie wysłać mój skan do praktycznie każdej chmury: Dropbox, Box czy Evernote. 

Wszystkie pliki zapisywane są automatycznie w iCloud, dzięki czemu mam do nich 

dostęp na każdym urządzeniu Apple podłączonym do mojego konta Apple ID.
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Porządek w plikach
Jeśli intensywnie będziemy korzystać z aplikacji może się pojawić problem nieła-

du w dokumentach. Twórcy Scanbota doskonale poradzili sobie z tym problemem. 

Po pierwsze możemy przygotować inteligentny sposób nazywania plików, w który 

będziemy wykorzystywali do tworzenia nazw godzinę i datę wykonania skanu 

dokumentu. To rewelacyjny sposób na uporządkowanie danych. Drugą funkcją, jaką 

nam oddano do dyspozycji, są foldery. Każdy skanowany plik w zależności od tego, 

czy jest to rachunek, książka, dokument możemy zapisywać w odpowiednio przy-

gotowanych teczkach. Te dwa rozwiązania pomogą nam doskonale odnaleźć się 

w ogromnej ilości cyfrowych kartek.

iPhone jest dla mnie nie tylko telefonem, ale w dużej mierze wspiera moją produk-

tywność jako „druga głowa”, do której zapisuję wiele informacji. Dziś Scanbot stał 

się moim pomostem, który w szybki i uporządkowany sposób archiwizuje najważ-

niejsze informacje, ciągle pojawiające się u mnie na tradycyjnych, papierowych 

kartkach.
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YScanbot 7

Bezpłatna / Pro — 32,99 zł

www.scanbot.io

 + Szybkie i łatwe skanowanie dokumentów
 + Porządkowanie skanów w folderach
 + Zabezpieczenie dostępu do aplikacji
 + Synchronizacja z iCloud i innymi usługa-

mi w chmurze

NAZWA

CENA
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https://scanbot.io/
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MOS I PŁYNNE 
PRZEWIJANIE
ARTUR JOPEK
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Urządzenia wskazujące Apple 
można kochać lub nienawidzić
Trackpad to doskonałe narzędzie. Wie to każdy, kto chociaż raz z niego korzy-

stał. Gesty i doskonała precyzja działania potrafią czynić cuda. Z Magic Mouse też 

doskonale się pracuje. Oczywiście oba rozwiązania mają swoje wady i ich ergono-

mia nie każdego zachwyci. Ponadto trochę odstraszają swoją dosyć wysoką ceną. 

Jednak wszystkie urządzenia wskazujące firmy Apple (łącznie z  touchpadami 

w MacBookach) mają jedną fantastyczną cechę, którą lubi większość użytkowników, 

a mianowicie płynne przewijanie. Kupując myszkę od zewnętrznych producentów, 

musimy liczyć się z tym, że nie będziemy mogli korzystać z tego udogodnienia.  

Są jednak urządzenia, które z uwagi na swoją funkcjonalność czy parametry potra-

fią przewyższyć możliwościami Apple’owe akcesoria. Dla mnie osobiście Magic 

Mouse jest niewygodna i po kilku godzinach pracy odczuwałem spory dyskomfort. 

Po wielu próbach znalazłem urządzenie idealne, ale po otwarciu przeglądarki zrobi-

ło mi się bardzo przykro. Tak bardzo przyzwyczaiłem się do płynnego przewijania, 

że zacząłem rozważać powrót do myszki Apple.



92RECENZJE | MACOS 

Na szczęście szybko znalazło się 
rozwiązanie mojego problemu
 Jest to bardzo sprytny program MOS, który można pobrać stąd. Dzięki niemu, nawet 

posiadając najprostszą mysz, możemy cieszyć się z płynnego przewijania w progra-

mach na naszym Macu. Działa naprawdę fantastycznie. Dokładnie tak jak z każdym 

urządzeniem wskazującym firmy Apple.

Aplikację po zainstalowaniu  
znajdziemy na górnej belce narzędzi
Możemy ją bardzo precyzyjnie skonfigurować, ustawiając odpowiednio: skok, szyb-

kość i trwanie animacji. MOS pozwala przy przyciśnięciu klawisza Cmd całkowicie 

wyłączyć płynne przewijanie. A naciskając Shift — przełączyć się na przewijanie 

poziome. Oczywiście możemy wybrać inne kombinacje klawiszy z kilku dostępnych 

w programie lub całkowicie je wyłączyć. Jeśli postanowicie korzystać z możliwości 

na stałe, warto z poziomu aplikacji ustalić jej automatyczne uruchamianie podczas 

startu systemu.

https://mos.caldis.me
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To jednak nie koniec  
możliwości programu
Płynne przewijanie w niektórych programach nie sprawdza się za dobrze i każdora-

zowe wyłączanie przewijania na potrzeby niektórych tylko programów odebrałoby 

całą frajdę z użytkowania appki MOS. Dlatego jej twórca zadbał o możliwość samo-

dzielnego ustalenia programów, w których jej funkcjonalności nie będą aktywne.

Dzięki prostej, ale bardzo funkcjonalnej aplikacji MOS nie musimy się już obawiać 

zakupu myszy od innego producenta. Jeśli Magic Mouse nie jest dla nas stworzony 

lub touchpad na MacBooku potrzebuje czasem wsparcia z zewnątrz, to możemy 

nadal cieszyć się funkcją płynnego przewijania. Poza tym aplikacja jest zupełnie 

bezpłatna, ale jeśli nam się spodoba, zawsze w podzięce możemy jej autorowi kupić 

filiżankę kawy. Zachęcam gorąco do przetestowania.
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Bezpłatna

www.mos.caldis.me

 + Prosta i łatwa w obsłudze
 + Szerokie możliwości konfiguracji
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https://mos.caldis.me
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FIBARO THE BUTTON
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Coraz chętniej sięgamy po możliwości budowania inteligentnego domu. Skłania nas 

do tego ciekawość, coraz niższe ceny urządzeń oraz nowe urządzenia, które pojawia-

ją się w ofercie. W całym zachwycie nad HomeKit — środowiskiem pozwalającym 

zarządzać automatyką domu z iPhone’a — jest jedna, ale dość mocna przeszkoda  

— nasze przyzwyczajenia. Do tej pory większość czynności wykonywaliśmy poprzez 

wciśnięcie fizycznego przycisku. Dziś coraz częściej musimy sięgnąć po telefon.  

Tę właśnie barierę niweluje nowe akcesorium od Fibaro — The Button.

W starym dobrym stylu
The Button ma w sobie „to coś”, mówiąc nieco kolokwialnie. Wygląd z jednej strony 

nawiązuje do lat 60., kiedy to owalny kształt królował w projektach designerskich. 

Gdy spojrzymy dokładnie, dostrzeżemy jednak urządzenie doskonale prezentujące 

się na nowoczesnym biurku. To połączenie sprawia, że projekt przycisku HomeKit 

oferowany przez Fibaro jest prawdziwym majstersztykiem, który zapewne przy-

padnie do gustu właściwie każdemu. Konstrukcja z solidnego plastiku daje pewność 

niezawodnej pracy. Ponadto są różne warianty kolorystyczne, więc otrzymujemy 

sprzęt o ponadprzeciętnej konstrukcji, nad którym pieczołowicie pracowali projek-

tanci i inżynierowie.
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Przycisk tam,  
gdzie chcesz
W pudełku obok The Button i baterii znajdziemy specjalną naklejkę do bezinwa-

zyjnego montażu. Dzięki niej jesteśmy w stanie umieścić The Button w dowolnym 

miejscu bez potrzeby wiercenia w ścianach czy używania innych dodatkowych 

akcesoriów. Jednak gdy chcemy zamocować go w sposób bardziej trwały, to pod 

podstawą został umieszczony krąg z otworami na śruby. Uwalnia się go, obracając. 

Przycisk działa całkowicie bezprzewodowo w technologii Bluetooth LE o powięk-

szonym zasięgu, co daje nam dużą swobodę w jego ulokowaniu w mieszkaniu. 

Wymienna bateria litowa 1/2 AA pozwoli nam zasilać go nawet przez dwa lata, jak 

informuje producent.

Dotyk  
HomeKita
Uwielbiam rozwiązania „HomeKitowe”. Prostota instalacji urządzeń i integracja 

z ekosystemem Apple jest tutaj niezrównana. Jednak nadal moje wątpliwości wzbu-

dza zarządzanie tym środowiskiem. Nie jestem osobą, która nie potrafi żyć bez 

telefonu. Będąc w domu, chcę wręcz odpocząć od zgiełku pracy, z którym kojarzy mi 

się stałe używanie iPhone’a w jego licznych funkcjach. Zostawiam go zatem daleko, 

ale jednocześnie tracę możliwość obsługi mojego Inteligentnego Domu. Brakowało mi 

bardzo rozwiązania w stylu The Button. Możliwości obsługi bez potrzeby wchodzenia 
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249,00 zł

www.fibaro.com

 + Świetny wygląd
 + Długa praca na baterii
 + Łatwy montaż — prosta konfiguracja
 + Trzy akcje przypisane do jednego 

przycisku
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do aplikacji Dom jest niezrównanym atutem The Button. Możemy tu zdefiniować 

trzy akcje, które zostaną wywołane po odpowiednim wciśnięciu guzika. Z łatwością 

zaprogramujemy jedno wciśnięcie The Button do zapalenia światła, szybkie dwa 

naciśnięcia sprawią, że będziemy mogli wyłączyć listwę zasilającą, natomiast długie 

przytrzymanie guzika aktywuje scenę z wieczornym, nastrojowym oświetleniem. 

Bez konieczności spoglądania w ekran iPada lub telefonu mamy swobodę w stero-

waniu HomeKitem.

Jedyne „wady”  
The Button
 są związane z wymogami i ograniczeniami HomeKit. Aby korzystać z guzika, musimy 

w sieci domowej mieć Apple TV 4 lub 4K, ewentualnie iPada w roli centrum akceso-

riów. To te urządzenia zawiadują automatyką HomeKit, gdy nie ma nas (i naszego 

iPhone’a) w domu.

https://www.fibaro.com/pl/products/the-button/
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WEPRESENT  
WICS-2100
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Możliwości, jakie daje nam bezprzewodowe przesyłanie dźwięku i obrazu — AirPlay, 

miały być w głównej mierze wykorzystywane w celach rozrywkowych. Niektóre 

firmy znalazły jednak inne zastosowania tej technologii, na przykład do prowadzenia 

prezentacji lub spotkań biznesowych. Doskonałym przykładem takiego urządzenia 

jest wePresent WiCS-2100 świetnie współpracujące ze środowiskiem Apple.

Łatwo dziel się  
pomysłami
wePresent WiCS-2100 jest urządzeniem, dzięki któremu możemy prezentować 

na dużych ekranach obraz z komputerów i urządzeń z iOS. Wykorzystanie jego 

możliwości nie wymaga od nas praktycznie żadnej konfiguracji. Po podłączeniu 

urządzenia przewodem HDMI do rzutnika lub monitora będziemy musieli jedynie 

włączyć się do sieci Wi-Fi, którą tworzy nasze WiCS-2100. Na ekranie monitora 

widoczny jest adres sieciowy, po wpisaniu którego w przeglądarce internetowej 

będziemy mogli połączyć się z naszą prezentacją. Aby w pełni skorzystać z możli-

wości, jakie daje wePresent, warto pobrać za darmo aplikację MirrorOP, która jest 

dostępna zarówno na macOS, jak również na urządzenia z iOS. Do połączenia się 

z prezentacją będziemy mogli również wykorzystać złącze ethernetowe. W ten 

sposób ponad sześćdziesiąt osób będzie mogło uczestniczyć w spotkaniu.

99TESTY
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Pracuj z zespołem
Nasze „centrum konferencyjne” może mieć wiele zastosowań. Fantastycznie spraw-

dzi się podczas wystąpień publicznych lub na spotkaniach zespołów, gdzie będziemy 

ustalać szczegóły naszych działań biznesowych. Na jednym ekranie równocześnie 

może pojawić się obraz czterech użytkowników, którzy będą mogli prezento-

wać swoje pomysły. Dostęp do konferencji będziemy mogli zabezpieczyć hasłem. 

Dodatkowo z panelu administratora można zarządzać działaniami osób, których 

ekran wyświetli się na ekranie prezentacji. Będziemy mogli również usuwać użyt-

kowników lub przydzielać im priorytetową przestrzeń w pokazie. Domyślnie sieć 

Wi-Fi tworzona przez wePresent nie jest zabezpieczona hasłem. Możemy jednak 

skorzystać z protokołów WPA czy WPA 2, aby zwiększyć bezpieczeństwo prezentacji.

Pokaż,  
co jest ważne
Wspomniana wcześniej aplikacja MirrorOP pozwoli na dostęp do rozmaitych plików 

które wyświetlą się na sali konferencyjnej. Będziemy mogli tutaj wejść w interak-

cję z wyświetlanym obrazem i na żywo zakreślać najważniejsze rzeczy, dodawać 

do nich notatki i pisać na ekranie. wePresent WiCS-2100 wspiera również funkcję 

AirPlay, dzięki czemu sklonujemy obraz naszych telefonów czy iPada i prześlemy 

wideo razem z dźwiękiem na ekran rzutnika. Nic nie będzie stać na przeszkodzie, 

abyśmy przy pomocy kamery wbudowanej w iPhone’a przekazywali „na żywo” obraz 

wideo. Aplikacja MirrorOP na macOS w łatwy sposób pozwoli na przekazywanie 
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5350,00 zł

www.b2b.fen.pl

 + Świetna jakość obrazu
 + Bezkonfiguracyjna obsługa
 + Obsługa do czterech pokazów 

równocześnie
 + Wsparcie dla urządzeń Apple
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obrazu z naszego komputera. W każdej chwili będziemy mogli również wstrzymać 

przekaz lub opuścić konferencję.

wePresent WiCS-2100  
znajdzie wiele zastosowań 
tam, gdzie zachodzi potrzeba zaprezentowania się większej rzeszy osób. Zaskakuje 

świetną jakością obrazu, jaką potrafi przekazać w wysokiej rozdzielczości 1080p. 

Fakt wykorzystania szybkiego łącza bezprzewodowego w technologii: b, g, n, ac 

pozwala na bardzo szybką i płynną prezentację bez opóźnień w przekazie. wePre-

sent WiCS-2100 będzie doskonałym wyposażeniem każdej sali konferencyjnej która 

chce korzystać z dobrodziejstw technologii Apple, równocześnie minimalizując 

czas potrzebny na konfigurację urządzenia.

https://b2b.fen.pl/produkt/wepresent-wics-2100.html
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OKI C542DN
ARTUR JOPEK
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Wraz z prezentacją iPada wielu obserwatorów wieszczyło branży drukarek powol-

ne wyginięcie. Z pewnością drukujemy mniej, ale nadal zadrukowana kartka jest 

ważnym elementem naszego życia, zwłaszcza zawodowego. Tymczasem produ-

cenci sprzętu drukującego, zamiast zamknąć swoje fabryki, nadal prześcigają się 

w tworzeniu bardzo ciekawych urządzeń zapełniających białe kartki. Przykładem 

tego jest kolorowa drukarka OKI C542dn, która trafiła do naszej redakcji. To samo-

dzielna kolorowa drukarka laserowa przeznaczona do małych biur, która napraw-

dę sporo potrafi.

Drukarka dotarła do nas w ogromnym pudełku. Początkowo myśleliśmy, że to chy-

ba pomyłka i otrzymaliśmy zupełnie inny model. Jednak opisy wskazywały jed-

noznacznie, że wszystko jest w porządku. OKI C542dn jest naprawdę spora. Waży 

prawie 25 kg i mierzy 42,7 x 57,1 x 27,9 cm. Choć maksymalne wymiary papieru to 

format A4, to jak widać po wymiarach, spokojnie mogłaby obsłużyć A3. Warto za-

tem przed zakupem znaleźć dla niej miejsce, gdyż nie należy do modeli kompakto-

wych, które wszędzie da się upchnąć.

Widać, że mamy do czynienia  
z urządzeniem profesjonalnym
Doskonale prezentujący się odchylany panel sterowania z dużym kolorowym ekra-

nem dotykowym oraz zestawem przycisków z lewej robi niezłe wrażenie. Drukar-

ka jest wyposażona w szufladę z podajnikiem papieru, ale zmieści się tam tylko 
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połowa standardowej ryzy papieru, a więc 250 arkuszy. Do dyspozycji mamy tak-

że podajnik ręczny, który obsłuży 100 arkuszy. Dostęp do materiałów eksploata-

cyjnych również jest bardzo łatwy i wygodny, wystarczy nacisnąć przycisk ozna-

czony literką A, by móc podnieść górną klapę urządzenia i dostać się do tonerów, 

bębnów oraz paska transmisyjnego. Poza tym konstrukcja i przepływ papieru nie 

są skomplikowane, co powinno chronić przed zacinaniem się. Wkłady z tonerem 

starczają na maksymalnie 1500 wydruków, ale możemy kupić większe pojemniki 

pozwalające wydrukować do 6000 stron, więc nie jest źle.

Specyfikacja  
nie zawodzi
Technologia laserowego druku LED, 1 GB pamięci RAM i moduł druku dwustronnego 

oraz gigabit Ethernet sprawiają, że nie musimy się martwić o potencjał urządzenia. 

Drukarka jest bardzo szybka. Pracuje z prędkością 30 wydruków na minutę także 

w kolorze. Na jakość wydruków nie można narzekać. Rozdzielczość 1200x1200 dpi 

zapewnia akceptowalny efekt. Kolory na wydrukach z grafiki i zdjęć są ostre i na-

turalne, choć lekko rozjaśnione. Przejścia tonalne za to są odwzorowywane bardzo 

dokładne i wyglądają bardzo dobrze nawet na gorszym jakościowo papierze. Nawet 

całostronicowym aplom nie można nic zarzucić. Drukarka może zatem z pewno-

ścią znaleźć zastosowanie nie tylko biurach, ale także w małych agencjach rekla-

mowych.
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Drukarka doskonale pracuje w sieci, a dodatkowo, co nas niezmiernie cieszy, po-

siada wsparcie dla AirPrint, dzięki czemu praktycznie zaraz po wpięciu do sieci jest 

dostępna na wszystkich urządzeniach z macOS i iOS. Możemy łatwo drukować do-

wolne dokumenty z iPhone’a czy iPada. Recenzowana przez nas drukarka dyspo-

nowała modułem bezprzewodowym i warto ją z takim wyposażeniem nabyć, gdyż 

jest to bardzo wygodne, ale praca na kablu nie jest w przypadku takiego sprzętu 

żadnym problemem. Konfiguracja drukarki nie jest trudna, jednak warto się wes-

przeć instrukcją obsługi, gdyż nie jest tak intuicyjna, jak w przypadku produktów 

naszej ulubionej firmy z nadgryzionym jabłuszkiem w logo. Jednak profesjonalni 

użytkownicy będą zachwyceni mnogością ustawień i otwartą platformą OKI sXP, 

która pozwala na łączenie większej liczby drukarek i uruchamianie zewnętrznych 

aplikacji zarządzających drukiem.

Drukarka Oki  
sprawdzi się w każdym biurze
nie tylko ze względu na jakość i szybkość druku. Jej atutem jest także bezpieczeństwo, 

ponieważ komunikację między naszym komputerem a drukarką można zaszyfro-

wać. Ponadto C542dn wspiera Pull Printing, który pozwala na to, że dokumenty 
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YOKI C542dn

od 939,00 zł

www.oki.com

 + Jakość druku
 + Szybkość
 + Możliwości konfiguracyjne

 − Brak modułu WiFi w stan-
dardowej konfiguracji

 − Waga i rozmiary
 − Dosyć głośna praca

NAZWA

CENA

OCENA

wysłane z komputera są drukowane dopiero po podejściu użytkownika do drukar-

ki i podaniu hasła. Jest to niezwykle ważne, kiedy drukarka jest sercem wydruków 

dla większej grupy osób w firmie, gdzie często drukowane są dokumenty poufne, 

zwłaszcza w obliczu przepisów związanych z RODO.

Podsumowując
OKI C542dn to doskonała drukarka dla małych biur. Jej rozmiar i zaawansowane 

możliwości raczej nie zostaną wykorzystane w domowym zaciszu. Szybkość, ja-

kość i zaawansowane możliwości to z pewnością spore atuty. Cena także, biorąc 

pod uwagę powyższe, nie wydaje się zbyt wygórowana. Jest to z pewnością dru-

karka, którą należy wziąć pod uwagę podczas wyboru przyszłościowego sprzętu 

do firmy.

https://www.oki.com/pl/printing/products/colour/a4/c500series/c542dn/index.html
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JAK ZOSTAĆ  
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 2
JAROMIR KOPP © Halfpoint

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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Zaczynając przygodę w „oficjalną deweloperkę” HomeKit, miałem przeczucie,  

że porywam się z motyką na słońce. I to przeczucie nadal mi towarzyszy. Jednak 

nie zmienia to faktu, że tworzenie własnych rozwiązań „smart home” opartych na 

HomeKit daje dużo frajdy. Na martwienie się trudnościami z certyfikacją i ewentu-

alną produkcją przyjdzie jeszcze czas.

Miesiąc temu opisywałem, co należy zrobić, aby ubiegać się o licencję dewelope-

ra MFi. Przypomnę, że nie jest to specjalnie trudne ani drogie. Zainteresowanych 

odsyłam do kwietniowego Mój Mac Magazynu.

Teraz nadszedł czas  
na konsumpcję pierwszych korzyści
z posiadania licencji MFi. Dla mnie na razie największą zaletą jest dostęp do goto-

wych bibliotek programowych przygotowanych dla różnych mikrokontrolerów, 

które pozwalają na w miarę szybkie tworzenie własnych rozwiązań.

Wielu producentów mikrokontrolerów i układów dla SmartHome oferuje gotowe 

biblioteki zgodne z HomeKit. Są one przetestowane pod względem zgodności z rygo-

rystycznymi wymogami Apple i jeżeli sami nic nie zrobimy źle, to testy programowe 

powinny się udać. W portalu MFi znajdziecie listę producentów oferujących SDK 

oraz informacje, jakiego rodzaju połączenia są obsługiwane. Może to być IP (Wi-Fi, 

Ethernet) lub Bluetooth. Każde z nich ma pewne zalety i wady.

https://mojmac.pl/poznaj-pakiet-iwork-kwiecien-2018/
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Wi-Fi wyróżnia się stabilną i szybką reakcją, jednak nie nadaje się do urządzeń mają-

cych zasilanie bateryjne. Dodatkowo z racji możliwości zerwania sesji np. z powodu 

braku zasilania lub restartu nie nadaje się zbyt dobrze dla urządzeń sterujących 

czy wyzwalających określone akcje w automatyce HomeKit. Ethernetowe mają 

podobne cechy jak Wi-Fi, a ponadto wymagają połączenia kablem do lokalnej sieci, 

np. routera. Bluetooth pozwala na długą pracę przy zasilaniu z baterii oraz z racji 

automatycznego łączenia nadaje się na przyciski i inne urządzenia, które wysyłają 

dane sterujące automatyką. Nie wymaga też infrastruktury sieciowej. Jego wadą 

jest czasem dłuższy czas reakcji oraz pewne ograniczenia w zasięgu.

Jeżeli nie macie  
jeszcze licencji MFi, 
a chcecie sprawdzić, czy Wasze ulubione mikrokontrolery, które potraficie już 

programować, mają gotowe SDK, wystarczy, że wpiszecie w wyszukiwarkę nazwę 

firmy lub model oraz „HomeKit SDK”. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem poja-

wią Wam się wyniki kierujące bezpośrednio do opisu konkretnego SDK HomeKit. 

Nie liczcie od razu na dostęp do bibliotek. To uzyskuje się dopiero po weryfikacji 

licencji MFi przez oferującego gotowe rozwiązania. Niektóre rozwiązania są płat-

ne, ale na szczęście najpopularniejsze oferowane są za darmo. Jedynie należy mieć 

odpowiednie układy czy płytki developerskie.

Ja zdecydowałem się na bardzo popularny i znany mi już mikrokontroler ESP32 

chińskiej firmy Espressif. Jest to następca bardzo popularnego, ale nienadającego 

się dla HomeKit ESP8266. Na razie Espressif oferuje dla niego SDK IP (Wi-Fi), ale 

planowana jest, choć bez konkretnego terminu udostępnienia, wersja Bluetooth. 

ESP32 obsługuje oba standardy. Ten układ ma jeszcze więcej zalet. Jest bardzo 

tani, płytki deweloperskie kosztują poniżej 10 dolarów, a moduły nawet mniej niż 

4$. Ma sporo gotowych innych bibliotek, a w sieci łatwo można znaleźć pomoc.  

Bez problemu daje się je programować na macOS, i to na wiele sposobów.

Jeżeli już teraz chcemy tworzyć 
konkurencję dla The Button Fibaro
lub zamków Gerdy, czyli własne urządzenia HomeKit na Bluetooth, to polecam norwe-

skie nRF52832. Moduły i płytki deweloperskie są droższe niż Espressif i czasem 

trudniej się je programuje na macOS, ale też są popularne.

Oczywiście po udostępnieniu przez Apple dokumentacji „amatorskiej” HomeKit 

powstaje sporo projektów bibliotek dostępnych publicznie. Jednak patrząc, jak 

wiele problemów napotykają ich twórcy i użytkownicy, nie żałuję, że podjąłem trud 

zdobycia licencji MFi.
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Uwaga! Choć w iOS 11.3 można używać programowej autentykacji urządzeń HomeKit, 

to większość gotowych SDK jeszcze tej możliwości nie oferuje. Dlatego do mikro-

kontrolerów należy podłączać chip MFi Apple. Mając licencję, można je kupić i nie 

zbankrutować przy tym. Jednak i bez nich daje się rozpocząć programowanie,  

bo i nRF52, i ESP32 oferują rozwiązania tymczasowe, ale w HomeKit będzie się poja-

wiać ostrzeżenie, tak jak przy korzystaniu z HomeBridge i innych nieoficjalnych 

rozwiązań.

Od obu firm można otrzymać pomoc, gdy napotkamy trudności. Zważywszy na mój 

angielski, opiekunowie SDK HomeKit wykazują się sporą dozą cierpliwości, a ich 

porady są użyteczne.

O SDK dla ESP32 można się ubiegać, pisząc na adres: homekit_sdk@espressif.com. 

Należy podać numer licencji MFi, e-mail, który jest zarejestrowany w Apple, oraz 

dane firmy. Po weryfikacji będziemy proszeni o podpisanie umowy o zachowaniu 

poufności, z wielką okrągłą pieczęcią z czerwoną gwiazdą. Dlatego nie pytajcie mnie 

o szczegóły kodu.

Po dostęp do SDK nRF52 można się zgłosić na forum. Nie należy od razu podawać 

naszych danych. Po opublikowaniu prośby jakaś życzliwa osoba z Nordic Semi 

zamieni nasz wątek na prywatny i wtedy będziemy mogli bezpiecznie dokończyć 

zgłoszenie.

Powodzenia! Ja już mam pewne sukcesy i coś już mi działa, choć z nRF52 będę 

chyba potrzebował pomocy.

https://devzone.nordicsemi.com/


https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/

	Przycisk 4: 
	Przycisk 7: 
	Przycisk 2: 
	Strona 4: Off



