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Nowy macOS jest tym systemem, 
na który czekaliśmy od dawna
Nieczęsto się zdarza, że na slajdach z konferencji, które zapowiadają nowy system 

operacyjny, wysokie słupki mówiące o wydajności i stabilności przekładają się na 

rzeczywistość. macOS Mojave miał być systemem dopracowanym, dający nam 

system całkowicie zmieniony „od środka”. Ulepszony. Apple dotrzymało słowa, 

a przy okazji zaskoczyło nas solidnym pakietem dodatków, które potrafią znacznie 

ułatwić pracę z komputerem. W Mój Mac Magazyn zbieramy najważniejsze nowo-

ści z macOS Mojave, chcąc pomóc Ci jeszcze lepiej poznać najnowszy system dla 

komputerów Apple.

Ostatni miesiąc to również rozpoczęcie sprzedaży nowych urządzeń Apple. Kolejna 

generacja zegarka Apple Watch oraz wyjątkowy telefon o zaskakujących rozmia-

rach iPhone Xs Max mają również swoje miejsce w na łamach tego numeru. O ich 

możliwościach, zmianach i wątpliwościach, czy warto kupić nowy sprzęt Apple, 

przeczytacie w sekcji recenzji.

Przyjemnej lektury wśród wyjątkowych treści życzy

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

TP-Link Archer AX6000

ADATA HV320
To najnowszy ultracienki przenośny dysk tale-

rzowy dysk USB 3.1. Urządzenie jest niezwykle 

smukłe i  mierzy zaledwie 10,7 mm grubości. 

ADATA HV320 dba o bezpieczeństwo naszych 

danych. Jest wyposażony w specjalny czujnik 

wstrząsów oraz obsługę technologii szyfrowa-

nia AES-256. Dyski są dostępne w pojemnościach 

1/2/4/5 TB oraz w trzech kolorach.

www.adata.com

Plantronics BackBeat GO 810
Plantronics wprowadził na rynek aż osiem nowych 

modeli słuchawek. Jednym z nich jest BackBeat GO 810. 

Są to bezprzewodowe nauszne słuchawki z podwójnym 

systemem redukcji szumów ANC. Dzięki korektoro-

wi EQ możesz dopasować dźwięk do swoich potrzeb.  

Na dodatek bateria umożliwia prawie 22 godzin słucha-

nia, więc możesz zapomnieć o częstym ładowaniu. 

Słuchawki zostały wycenione na 149 $.

www.plantronics.com

Tp-Link zaprezentował nowy router obsługujący WiFi 

w standardzie 802.11ax — Archer AX6000. Dzięki 

obsłudze technologii MU-MIMO, technologii 

OFDMA oraz kodowania 1024QAM urządzenie 

ma znacznie zwiększoną całkowitą przepusto-

wość i wydajność sieci. W najnowszym routerze 

zaimplementowano, system TP-Link HomeCare 

z antywirusem TrendMicro. Archer AX6000 trafi 

do polskiej dystrybucji na początku 2019 roku.

www.tp-link.com.pl

http://www.adata.com/en/feature/585
https://www.plantronics.com/us/en/product/backbeat-go-810
https://www.tp-link.com/pl/
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Przegląd aplikacji
Affinity Publisher
Po doskonałym Photo i Designer firma Affinity 

kończy pracę nad swoim najnowszym dzieckiem 

— Publisherem. Choć jest on w fazie beta, to już 

dziś warto się nim zainteresować. To program do 

zastosowań DTP pozwalający projektować książki 

i broszury i składać tekst. Rośnie poważny konku-

rent dla popularnego inDesigna i Quarka. Warto 

śledzić rozwój tego programu.

CENA: Bezpłatna beta

www.affinity.serif.com

Mamy dobrą nowinę dla fanów wyścigów najszyb-

szych bolidów świata. F1 Mobile Racing to najnowsza 

gra pozwalająca rywalizować z innymi użytkowni-

kami w wyścigach Formuły 1 w czasie rzeczywistym 

oraz w trybie pojedynczego gracza. Bardzo ciekawa 

grafika i rozbudowane możliwości dostosowywa-

nia z pewnością spowodują, że spędzicie z F1 Mobile 

Racing trochę czasu.

CENA: Bezpłatny

Program w App Store

Aplikacje wspierające współpracę podczas 

pisania tekstów są popularne i przynoszą wielu 

zespołom mnóstwo korzyści. Pomyśl, jak twór-

cza i będzie współpraca przy rysowaniu. Inko 

to wspólna tablica, która pozwala rysować za 

pomocą wielu urządzeń iPad lub iPhone, a nawet 

współdziałać w Apple TV.

CENA: 94,99 zł

Program w App Store

F1 Mobile Racing

Inko — Whiteboard

https://affinity.serif.com/en-gb/publisher/
https://itunes.apple.com/ph/app/f1-mobile-racing/id1343820018?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/inko-whiteboard/id1344902057?mt=8


08TESTY 08

UCZULONY NA JABŁKA.
CO Z TYM IPADEM?
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Oczekiwania w stosunku 
do Apple były w tym roku spore
Na liście życzeń były iPhone’y, iPady Pro, MacBooki Air, Mac Mini oraz Mac Pro. 

Niestety na razie, zgodnie zresztą z przypuszczeniami, zobaczyliśmy tylko nowe 

telefony. Choć ich nowość to właśnie sprawa dyskusyjna.

Oczekujący na pozostałe sprzęty musieli się obejść smakiem i uzbroić w cierpli-

wość. Na jak długo — nie wiadomo. Nowych stacjonarnych Maków nic w najbliższym 

czasie nie zapowiada, ale rosnąca lawinowo ilość przecieków na temat nowych 

iPadów Pro daje nadzieję na ich rychłą premierę.

Nie wiem, czy to przemyślana 
strategia marketingowa Apple,
czy po prostu niemożność utrzymania przecieków w ryzach, ale o nowych iPadach 

wiadomo już dość dużo. Zapewne będzie im towarzyszył nowy rysik, który jeszcze 

lepiej przysłuży się cyfrowym twórcom. Zostaną też wyposażone w Face ID dzia-

łający w pionie i poziomie.

Brzmi to wszystko jak dodawanie bajerów, które nie są niezbędne. Czy przy wyso-

kiej wydajności zwykłych iPadów wersja Pro ma jeszcze jakiś sens? Myślę, że duże 
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znaczenie ma tutaj jakość wyświetlacza, a także moc procesora. O ile zwykły iPad 

ma służyć do konsumpcji treści, o tyle Pro ma służyć do ich tworzenia — pisa-

nia, montowania wideo, szkicowania itp. Do tego potrzeba odpowiedniej mocy 

obliczeniowej, wiernie oddającego kolory wyświetlacza i doskonałego rysika. 

To wszystko znajdziemy w nowym iPadzie Pro. Do pełni szczęścia potrzeba 

jeszcze nowej, lepszej okładki z klawiaturą i będziemy mieć sprzęt mogący 

z powodzeniem zastąpić laptopa.

Tyle teorii
W praktyce iOS 12 jeszcze sporo brakuje do bycia „desktopowym” systemem 

operacyjnym z prawdziwego zdarzenia. Myślę, że w długofalowej strategii Apple 

miał się takim stać, ale po serii wpadek jakościowych w iOS 11 postanowiono 

skupić się na jakości i wydajności. Przez to większość „biurowych” nowości, 

upodabniających iOS do macOS zobaczymy dopiero w iOS 13.

Dlatego też nowy iPad Pro pokaże pełnię swoich możliwości dopiero z nowym 

systemem. I dlatego spodziewam się premiery tych urządzeń dopiero na wiosnę, 

pomimo ostatniej lawiny plotek.

Mam nadzieję, że się mylę, bo mój leciwy Air już ledwo zipie i chętnie bym go 

zmienił na coś nowszego. Po niedawnej premierze iPhone’a obawiam się tylko, 

czy cena nowych iPadów nie będzie za bardzo „Pro” jak na moją kieszeń.
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KOMPUTER OD APPLE 
DLA UŻYTKOWNIKÓW 
Z DYSFUNKCJĄ WZROKU
PIOTR WITEK

https://twitter.com/@piotrtwitek
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Jaki komputer wybrać? — To pytanie trafia do mnie regularnie. Część osób nie ma 

problemu z udzieleniem na nie odpowiedzi. Najnowszy, najszybszy, najmocniej-

szy… Ale czy na pewno? Akurat do mnie z tym pytaniem najczęściej zwracają się 

osoby o specjalnych potrzebach. Niewidomi, słabo widzący czy mający ograniczo-

ną sprawność manualną. A w takiej sytuacji odpowiedź na to, wydawałoby się, tak 

proste pytanie już nie jest taka oczywista. I choć zawsze przy wyborze komputera, 

telefonu czy innego sprzętu powinniśmy kierować się indywidualnymi potrzebami 

i preferencjami, to jednak poniżej postaram się przedstawić kilka wskazówek, które 

mogą ułatwić podjęcie dobrej decyzji zakupowej osobom z dysfunkcjami wzroku.

Użytkownicy słabo widzący
Jeśli osoba słabo widząca nie musi przemieszczać się ze swoim komputerem, 

najlepszym dla niej rozwiązaniem jest korzystanie z komputera typu All in One, 

czyli w przypadku sprzętu Apple jest to iMac. W tym wypadku akurat najistotniejsze 

są dwa czynniki. Pierwszym jest zawsze duży lub bardzo duży, albo jak w swych 

reklamach określa to sama firma Apple — „kolosalny” lub „monstrualny” moni-

tor, z czego korzystają wszyscy, nie tylko bardzo słabo widzący użytkownicy, ale 

również zwykli „nosiciele” okularów czy szkieł kontaktowych. Każdy z nich, nawet 

osoby znacznie powiększające wyświetlany obraz, wolą go oglądać na większej 

powierzchni niż ta dostępna na monitorach Macbooków.
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Drugim czynnikiem jest możliwość wygodnego przysunięcia się do samego ekranu 

komputera. Oczywiście w Macbooku jest to również możliwe, ale niewygodne przy 

dłuższej pracy i często obarczone przypadkowymi naciśnięciami klawiszy klawia-

tury. iMaca można praktycznie postawić na samej krawędzi biurka i w ten sposób 

wygodnie pracować.

Użytkownicy niewidomi
W przypadku osób niewidomych to klawiatura stanowi najsłabsze ogniwo kompu-

tera. Brak wzroku oczywiście nikomu nie przeszkadza w korzystaniu z  iMaca 

posiadającego klawiaturę Apple Magic Keyboard, ale w tej sytuacji przepłacanie za 

duży ekran trochę mija się z celem. Dlatego niewidomym użytkownikom zwykle 

polecam przenośne Macbooki. Niestety, od czasu gdy Apple wprowadziło klawia-

tury motylkowe do swoich Nowych Macbooków i Macbooków Pro, bezwzrokowe 

odnalezienie potrzebnych klawiszy stało się strasznie niewygodne. Prawie ideal-

nie płaska powierzchnia skutecznie uprzykrza niewidomym użytkownikom pracę 

z tymi komputerami. Oczywiście, jak do wszystkiego, i do tego dziwactwa można 

się jakoś przyzwyczaić, ale korzystanie z klasycznej klawiatury wyspowej nadal 

montowanej w Macbookach Air jest o wiele wygodniejsze, przyjemniejsze i mniej 

frustrujące.
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Osobny problem stanowi Touch Bar. Ten dotykowy pasek, mający stanowić wspaniały 

zamiennik klawiszy funkcyjnych, oczywiście jest w pełni dostępny dla niewidomych 

i słabo widzących użytkowników. Technologie asystujące, takie jak program odczytu 

ekranu VoiceOver czy program powiększający Zoom, doskonale z nim współpracu-

ją. Niestety, niewiele ma to jednak wspólnego z wygodą, ergonomią czy szybkością 

pracy. Tu nie wystarczy jak w przypadku klawiszy raz stuknąć w wybraną opcję. 

Jak to zwykle bywa na ekranie dotykowym, niewidomy użytkownik najpierw musi 

ją zlokalizować, a dopiero potem aktywować np. poprzez podwójne stuknięcie 

jednym palcem. No, chyba że chciałby zwiększyć głośność Macbooka, to najpierw 

musi wejść jeszcze w interakcje z odpowiednim suwakiem. Generalnie — wszyst-

kim niewidomym użytkownikom zdecydowanie odradzam to rozwiązanie, a jeśli 

już się decydują na zakup nowego Macbooka lub MacBooka Pro, to gorąco polecam 

wybór wersji z fizycznymi klawiszami funkcyjnymi.

Opcja pośrednia
Na szczęście Apple w swojej ofercie nadal posiada Maca Mini, który może stanowić 

odpowiedź na kilka wspomnianych problemów. Po pierwsze nie posiada on monito-

ra, więc można do niego podłączyć praktycznie dowolny monitor spełniający nasze 

oczekiwania, w tym również taki, którego osoba słabo widząca używała dotychczas. 
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Miniak posiada klawiaturę typu Magic Keyboard, bez Touch Bara, więc nie generuje 

ona żadnych dodatkowych problemów przy korzystaniu z niej przez osoby niewi-

dome. Na uwagę zasługuje również fakt, że nowego Maca Mini można kupić już za 

niecałe 2300 PLN, co w kontekście szalejących cen innych komputerów Apple nie 

pozostaje bez znaczenia. Należy jednak pamiętać, że osoby niewidome przy zaku-

pie Miniaka powinny zdecydować się na zamianę Magic Mouse na Magic Trackpad. 

Wymaga to dopłaty kilkuset złotych, ale możliwość korzystania z gładzika jest tego 

warta.

Podsumowanie
Reasumując, jeśli jesteś osobą słabo widzącą, która nie musi przemieszczać się 

ze swoim komputerem, polecam ci zakup iMaca. Jeśli jesteś niewidomym użyt-

kownikiem, to zdecydowanie zachęcam cię do wyboru Macbooka Air z klawiaturą 

wyspową. A jeśli przy tym w ogóle nie zależy ci na mobilności, to zastanów się jesz-

cze nad zakupem Maca Mini, który stanowić może najlepszą odpowiedź na Twoje 

potrzeby. Oczywiście wszystkie pozostałe kwestie mocy obliczeniowych, wielkości 

pamięci i dysków, ilości i rodzajów gniazd stanowią osobny, zupełnie subiektywny 

problem, z którym już musisz sobie poradzić samodzielnie, udzielając odpowiedzi 

na pytanie, do czego będziesz używać kupionego komputera.



https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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PRZEGLĄD AKCESORIÓW
DO AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ
REDAKCJA MMM © GaToR-GFX

http://fotolia.com


18TEMAT MIESIĄCA 18PRZEGLĄD AKCESORIÓW

SENNHEISER CX SPORT 
Jeśli prowadzisz aktywny tryb życia, a przy tym kochasz doskonałe brzmie-

nie, to z pewnością słuchawki są niezbędnym akcesorium podczas każdego 

treningu. Często jednak wygoda i odporność na pot nie zawsze idą w parze 

z doskonałym dźwiękiem. Sennheiser rozprawił się z tym mitem i znalazł dla 

Ciebie rozwiązanie. Słuchawki CX Sport są odporne na wodę i pot, a lekka, doka-

nałowa konstrukcja z uchwytami stabilizującymi zapewnia komfort i pewność, 

że słuchawki nie wypadną Ci z uszu, niezależnie od intensywności ćwiczeń. 

Doskonały system przetworników Sennheisera gwarantuje niesamowicie 

czysty i szczegółowy dźwięk. Słuchawki CX są wytrzymałe i lekkie, oferując 

przy tym sześciogodzinną pracę na jednym ładowaniu. Teraz każdy trening 

będzie Cię motywował Twoją ulubioną muzyką bez żadnych kompromisów 

jakościowych.

CENA
539,00 zł

WWW 
sennheiser.pl

https://sennheiser.pl/o/cx-sport
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CENA 
449,00 zł

WWW 
salonydenon.pl

JAYS m-Six Wireless
Słuchawki m-Six Wireless to najnowszy produkt szwedzkiej firmy Jays. Zostały 

zaprojektowane, aby idealnie dopasować się do Twojego ucha i zapewnić Ci 

maksymalny komfort użytkowania podczas treningu. Słuchawki są odporne 

na pot, charakteryzują się zintegrowanym sterowaniem wraz z mikrofonem. 

Miejsce wokół małżowiny usznej wykorzystano do wpasowania akumulatora, 

elektroniki oraz elementów sterujących. Lewa słuchawka zawiera wydajny 

akumulator Varta. Prawa pomieściła elektronikę, sterowanie, interfejs ładowa-

nia, diodę LED oraz mikrofon oraz podwójny system mikrofonowy. Jays m-Six 

Wireless są zawsze gotowe do działania. Dzięki funkcji szybkiego ładowania po 

15-minutowym podpięciu do źródła zasilania uzyskasz 1-godzinny czas odtwa-

rzania oraz aż 4,5 godziny czasu odtwarzania po zaledwie 45 minutach.

https://www.salonydenon.pl/pl/MM/Marki/JAYS/SLUCHAWKI/m-Six
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CENA
159,95 zł

WWW 
apple.pl

BELKIN FITNESS ARMBAND
Jeśli nie rozstajesz się ze swoim iPhone’em nawet podczas treningu, to warto, 

abyś zadbał o jego wygodne i bezpieczne przechowywanie w trakcie ćwiczeń. 

Belkin Fitness Armband to minimalistyczna i wygodna opaska na ramię dopaso-

wana specjalnie do kształtu iPhone’a X. Dzięki przemyślanej konstrukcji będziesz 

miał wygodny dostęp do telefonu, abyś mógł bez przeszkód dzwonić, robić zdję-

cia i korzystać z wielu innych funkcji swojego telefonu.

Belkin Fitness Armband jest odporna na pot i nadaje się do prania ręczne-

go, więc możesz korzystać z niej codziennie i w trakcie dowolnych ćwiczeń. 

Zastosowane materiały są trwałe i oddy-

chające. Dodatkowo odblaskowe 

elementy sprawiają, że w trak-

cie nocnego treningu jesteś 

lepiej widoczny.

https://www.apple.com/pl/shop/product/HLTZ2ZM/A/opaska-na-ramię-belkin-fitness-armband-do-iphone’a-x
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APPLE WATCH NIKE+ (Series 4)
Tegoroczna jesień należy do najbardziej gorącej premiery, a  mianowi-

cie najnowszego Apple Watch Series 4 w  wersji Nike+ przeznaczonej dla 

aktywnych użytkowników. Nowy Apple Watch urósł o 2 mm i prezentuje się 

jeszcze wspanialej. Dodatkowo jego parametry nie zostają w tyle za wyglądem.  

Według zapewnień producenta Apple Watch s4 jest niemal dwa razy szybszy 

od poprzednika przy takim samym czasie pracy i mniejszej grubości. Zegarek 

dysponuje ulepszonym akcelerometrem i żyroskopem. Udoskonalony został 

również optyczny miernik tętna. Spód zegarka, także w wersji podstawo-

wej, jest ceramiczny, a czujniki optyczne zabezpieczone szafirowym szkłem.  

Koronka otrzymała funkcję odpowiedzi zwrotnej za pomocą wibracji.

CENA
od 1899,00 zł

WWW 
apple.pl

https://www.apple.com/pl/apple-watch-nike/


GARMIN 645 MUSIC
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Jeśli z jakichś względów Apple Watch nie spełnia Twoich wymagań i potrzebu-

jesz urządzenia do monitorowania treningów, nie tracąc przy tym możliwości 

bezprzewodowego przesyłania muzyki przez bluetooth i możliwości płacenia 

zegarkiem, to Garmin 645 Music będzie dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem. 

Biomechaniczne pomiary, takie jak rytm, długość kroku, bilans i czas kontaktu 

z podłożem, odchylenie pionowe i odchylenie do długości to kluczowe elemen-

ty, które służą do oceny formy, która w dniu zawodów powinna być najlepsza. 

Ten zegarek biegowy GPS z nadgarstkowym pomiarem tętna zawiera wszelkie 

niezbędne narzędzia monitorowania wydajności, które pozwolą Ci na każdym 

treningu dać z siebie wszystko. A dzięki obsłudze płatności zbliżeniowych kupisz, 

co chcesz, nie wypadając z rytmu. 

CENA 449,99 € WWW garmin.com

https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/p/612476
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NOWOŚCI  
W macOS MOJAVE
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Quick Look (szybki podgląd)
Ta funkcja od kilku lat ułatwia życie użytkownikom macOS. Nie musimy 

otwierać pliku, aby podejrzeć jego zawartość. To ogromna oszczędność 

czasu. Wystarczy, że zaznaczymy jeden lub kilka plików, których zawar-

tość chcemy podejrzeć, i naciśniemy spację. Podobnie na pojedynczych 

plikach działa gest stuknięcia trzema palcami w gładzik. Zależnie od rodza-

ju dokumenty można go powiększyć na cały ekran, przewijać zawartość, 

aby oglądać kolejne strony.

Teraz macOS 10.14 Mojave dodał funkcje edycji. Do podglądanego doku-

mentu można od razu dodać oznaczenia tak samo jak w aplikacji Podgląd, 

a pliki wideo lub audio można przyciąć bez otwierania.

Quick Look obsługuje wiele formatów, a deweloperzy mogą pisać własne 

wtyczki pozwalające na interakcje z plikami ich aplikacji.
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Zaktualizowany 
Odtwarzacz DVD
Program przez wielu zapomniany, przez innych wysłany na emerytu-

rę wraz z płytami optycznymi, zyskał nowe możliwości w macOS 10.14 

Mojave. Niezmieniany od 10 lat program dołączony do systemu, który jesz-

cze w macOS 10.13 był jedną z nielicznych aplikacji 32-bitowych, został 

zaktualizowany do nowej wersji 6.0. Teraz jest to już aplikacja 64-bitowa. 

To ważne, ponieważ macOS 10.14 Mojave jest ostatnim systemem, który 

wspiera jeszcze uruchamianie programów 32-bitowych, a i tak już przy tym 

grymasi, wyświetlając komunikaty ostrzegawcze.

Z DVD Player można korzystać, gdy komputer jest jeszcze wyposażony 

w napęd optyczny lub gdy podłączymy napęd zewnętrzny np. na USB. 

Nie da się odtwarzać filmów z płyt udostępnionych z innych komputerów 

za pomocą funkcji „Płyta zdalna”.



26TEMAT MIESIĄCA 26TEMAT MIESIĄCA

Lepsze zrzuty ekranu
Zrzuty ekranu to bardzo przydatna funkcja znana w komputerach Apple do 

samego ich początku. Przez wiele lat nic się w tym zakresie nie zmieniało, 

aż do czasów Mojave.

W macOS 10.14 po użyciu skrótu Shift+Command+5 pojawią się ikony pozwa-

lające na zrzut całego ekranu (tak jak przy użyciu Shift+Command+3), wycinka 

lub okna (jak Shift+Command+4) oraz — co jest nowością — nagrywanie całe-

go ekranu lub jego fragmentu w postaci filmu. Dodatkowo możemy zmienić 

miejsce zapisu pliku, włączyć opóźnienie nagrywania lub zdjęcia i zadecydo-

wać, czy chcemy widzieć na filmie lub w obrazie kursor myszy. W przypadku 

filmów można też zadecydować o źródle nagrywanego dźwięku.

Warto pamiętać, że zrzut paska Touch Bar z MacBooków Pro wykonamy przy 

użyciu skrótu Shift+Command+6.



27TEMAT MIESIĄCA

Nowe aplikacje 
Dom, Giełda i Dyktafon
W końcu macOS doczekał się znanych od lat z iOS programów: Dom do 

sterowania akcesoriami HomeKit, Giełda do wiadomości z rynków oraz 

Dyktafon. Niestety wraz z nimi Apple testuje rozszerzenie możliwości 

macOS o biblioteki zgodne z iOS. Pozwala to na uruchamianie specjalnie 

przygotowanych, uniwersalnych aplikacji z iOS. Choć te trzy programy 

zostały stworzone w Apple, to nie są doskonałe. Potrafią się zamykać bez 

powodu, a aplikacja Dom ma sporo ograniczeń, np. nie można dodawać 

za jej pomocą nowych akcesoriów, a te, co są, potrafią działać z większym 

opóźnieniem niż sterowane z iPhone’a.

Kolejny raz okazało się, że to, co jest do wszystkiego, to jest do niczego. 

Miejmy nadzieję, że Apple znajdzie rozwiązanie, zanim pozwoli wszystkim 

deweloperom na tworzenie aplikacji uniwersalnych.
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Continuity Camera
Wszędzie tam, gdzie w jakiejś aplikacji można wstawić zdjęcie lub „skan”, 

możemy skorzystać z dobrodziejstw nowej funkcji.

Z menu Edycja wybieramy Wstaw z: iPhone > Zrób zdjęcie lub > Skanuj 

dokumenty. W naszym podpiętym do tego samego konta Apple ID co 

komputer iPhone włączy się aparat. Jeżeli wybraliśmy zdjęcie, to po prostu 

je „pstrykamy”, jak jest dobre, to pukamy w „Użyj” i pojawi się ono w miej-

scu wskazanym w aplikacji. W przypadku skanowania uruchamia się 

odpowiedni tryb w iPhone. Warto nasze dokumenty położyć na kontra-

stowym tle. Wtedy iPhone dobrze „dotnie” krawędzie, nawet jeżeli nie 

ustawiliśmy się idealnie prostopadle. Oczywiście kadr daje się skorygo-

wać. Można zeskanować od razu wiele stron. Skany po zaakceptowaniu 

również trafią automatycznie do aplikacji.
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Tryb ciemny
Dla wielu jest to największa nowość macOS 10.14 Mojave. Od lat obserwu-

je się tendencję do tworzenia aplikacji „pro” z ciemnym tłem. Dla grafików 

i osób pracujących z obrazem ma to spore znaczenia, bo ciemny, neutral-

ny kolor interfejsu i tła ułatwia skupienie się na barwach w dokumencie. 

Również programiści pokochali pracę „w negatywie”.

Jednak do niedawna cały system i jego aplikacje były jasne. Teraz możemy 

to zmienić w dowolnym momencie. Wystarczy, że wejdziemy w Preferencje 

systemowe, panel: Ogólne i przełączymy tryb z jasnego na ciemny.

Wygląda to bardzo estetycznie i zwłaszcza podczas pracy wieczorami, przy 

ograniczonym świetle wydaje się komfortowe… do momentu, aż nie otwo-

rzymy jakiejś strony www lub dokumentu z jasnym tłem, które nas oślepi. 

Warto o tym pamiętać.
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Ułatwienia 
związane z hasłami
Dobre hasło oznacza większe bezpieczeństwo. Co jakiś czas zdarzają  

się wycieki danych z różnych serwisów. Jeżeli używamy tego samego hasła 

w wielu miejscach, a gdzieś ono wycieknie, to narażamy się na bardzo 

duże problemy.

Na szczęście pomyślano o tym w nowym systemie. macOS Mojave ostrze-

że nas, gdy odkryje, że użyliśmy tego samego hasła w kilku miejscach. 

W preferencjach Safari, zakładce Hasła, przy powielonych pojawia się 

ostrzeżenie. Przy zakładaniu nowego konta system podpowie nam silne 

hasło i je zapamięta. Zapisane hasła po uwierzytelnieniu znajdziemy w apli-

kacji „Dostęp do pęku kluczy” lub wspomnianych preferencjach Safari.

Dużym ułatwieniem jest automatyczne wpisywanie kodów jednorazowych 

przysyłanych za pomocą SMS podczas logowania dwuskładnikowego.
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Nowe  
kolory akcentów
Nie tylko „Tryb ciemny” wzbogacił macOS 10.14 Mojave o nowe wrażenia 

wizualne i być może komfort pracy. Również otrzymaliśmy możliwość 

większej ingerencji w  kolorystykę niektórych elementów systemu. 

Do niedawna mogliśmy sobie wybrać kolor podświetlenia zaznaczonego 

tekstu oraz zrezygnować z niebieskiego koloru na rzecz odcieni szarości 

w np. ikonkach zamykających okna.

Teraz dodatkowo możemy wybrać jeden z 8 kolorów akcentów, czyli 

elementów uwidaczniających zaznaczone lub możliwe do wybrania 

opcje w  menu i  innych ustawieniach systemowych. Do niebieskiego 

i szarego doszło 6 dość intensywnych barw. To wszystko dostępne jest 

w Preferencjach systemowych > Ogólne.

Niektóre z kombinacji kolorystycznych są dość… hmm… jaskrawe, ale 

najlepiej sprawdzić to samemu.
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Ułatwienia Siri
Siri, choć dla Polaków nie jest ona nadal zbyt użytecznym elementem 

systemów Apple, też doczekała się w macOS 10.14 Mojave udoskonaleń. 

Są one związane z nowymi funkcjami systemu. Należą do nich obsługa 

HomeKit oraz lepsze zarządzanie doskonalszymi hasłami.

W macOS 10.14 Mojave możesz poprosić Siri o zapalenie światła lub wyłą-

czenie kontaktu, do którego jest podłączona drukarka. Oczywiście pod 

warunkiem, że są one sterowane za pomocą HomeKit i aplikacji Dom. 

Działają to tak samo jak np. w iPhone lub Apple Watch, czy HomePod.

Dużym ułatwieniem jest możliwość zapytania Siri o hasło. Np. „Show 

my passwords for Apple” otworzy preferencje Safari na zakładce Hasła. 

Po uwierzytelnieniu od razu w polu wyszukiwania znajdzie się „Apple”. 

Mocno to skraca drogę do potrzebnego hasła.
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Drobne i poważne 
udoskonalenia Safari
Największą nowością w Safari 12 standardowo instalowanym w macOS 

Mojave, ale dostępnym również dla High Sierra, są funkcje ograniczające 

możliwość śledzenia naszych poczynań w Internecie.

Safari blokuje obce ciasteczka od razu, bez okresu karencji, udostępnia 

serwerom tylko podstawowe informacje o przeglądarce i systemie, utrud-

niając profilowanie komputera, maskuje adres poprzednio odwiedzanej 

strony wysyłany do serwera oraz nie pozwala na zapętlanie dużą ilością 

przekierowań pomiędzy stronami. Te funkcje znacznie utrudniają zbiera-

nie danych o tym, co przeglądamy, i identyfikację urządzenia.

Przy tych udoskonaleniach drobiazgiem jest możliwość włączenia podglą-

du ikon stron w kartach (Preferencje > Karty > Pokazuj ikony witryn 

w kartach).
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Łatwiejsze aktualizacje
W macOS Mojave aktualizacje systemu i jego komponentów powróciły  

na swoje dawne miejsce i są instalowane automatycznie. Możesz to spraw-

dzić w Preferencjach systemowych, „Uaktualnienia”. Pojawia się tam 

informacja, czy system jest aktualny oraz kiedy ostatni raz dostępność 

nowych wersji była sprawdzana.

W „Zaawansowane” można zmieniać opcje pobierania uaktualnień, jednak 

najlepiej, gdy mamy włączone: automatyczne sprawdzanie, pobieranie 

i instalowanie uaktualnień, aktualizację aplikacji oraz instalację plików 

danych systemowych i zabezpieczeń. Jeżeli system pobierze uaktualnie-

nie w tle i będzie chciał je zainstalować podczas naszej pracy, to pojawi się 

komunikat z pytaniem. Można zezwolić na aktualizację od razu, za jakiś 

czas, w nocy albo odłożyć decyzję na później.
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Ostatnio 
otwarte aplikacje w Docku
Dock to bardzo ważny element systemu macOS. W nim umieszczamy ikony 

najczęściej używanych aplikacji oraz często otwieranych dokumentów. 

Nie tylko pozwala on szybko uruchomić programy, ale również ułatwia 

dostęp do ostatnio otwieranych w nich plików. Stałym elementem Docka 

jest ikona Findera oraz Śmietnika. Aktywne aplikacje oznaczone są czar-

ną kropką, a czasem przy ikonie Findera pojawia się znaczek Continuity  

— czyli program używany na innym urządzeniu.

W macOS Mojave pojawił się też nowy element, a w zasadzie przestrzeń 

w Docku. Pomiędzy ikonami aplikacji i dokumentów mogą poja-

wić się znaczki trzech ostatnio uruchamianych programów. 

Możemy tę funkcję włączyć w preferencjach Docka, np. 

wykonując Ctrl+klik na pasku rozdzielającym apli-

kacje od dokumentów.
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Quick actions
Kolejne z wielu udoskonaleń Findera. Nie tylko poprawiono w nim podgląd 

plików, ale również znacznie ułatwiono podstawowe manipulacje na nich. 

Teraz wiele czynności wykonamy bez otwierania dokumentu.

Quick actions są to funkcje, które pojawiają się w podglądzie okna Findera 

(Shift+Command+P) pod informacjami o zaznaczonym pliku lub plikach. 

Zależnie od rodzaju plików lista akcji może się zmienić. Dla plików graficz-

nych mamy do dyspozycji „Oznaczenia”, obracanie zdjęcia oraz tworzenie 

z jednego lub kilku obrazów dokumentu pdf. Dla pdf pojawiają się oznacze-

nia, a dla filmów przycinanie. Część z akcji ukrywa się pod ikonką „Więcej”. 

Tam też możemy dokonać modyfikacji listy dostępnych czynności.

Deweloperzy będą mogli dostarczać swoje wtyczki wzbogacające funkcje 

Quick action.
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Finder: Widok galerii
Finder to nazwa powstała od angielskiego słowa „znajdować”, co bardzo 

dobrze odpowiada zadaniu, które Finder realizuje w systemie. W macOS 

10.14 Mojave dodano wiele funkcji ułatwiających to zadanie. Jedną z nich 

jest nowy sposób prezentowania plików w oknie.

Widok galerii zastąpił „Cover flow” i jest względem niego mocno udosko-

nalony. W tym trybie na dole okna widzimy ikonki plików znajdujących się 

w przeglądanym folderze, a w głównej części podgląd zawartości pliku. Nie 

ogranicza się on tylko do zdjęć lub pdf. Możemy zobaczyć treść dokumentów 

formatów rozpoznawanych przez Quick Look, w tym wielostronicowych 

z możliwością ich przewijania.

Nawigację ułatwiają skróty: Command+strzałka w dół: wejście do zazna-

czonego folderu, Command+strzałka w górę: wyjście z folderu.
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Więcej prywatności
W macOS 10.14 Mojave aplikacje, które będą chciały uzyskać dostęp do wraż-

liwych danych, muszą tak jak w iOS otrzymać na to zgodę. Zezwolenie będzie 

potrzebne programom, które będą chciały skorzystać z dostępu do: loka-

lizacji, kontaktów, kalendarza, przypomnień i biblioteki zdjęć. Dodatkowo 

należy wyrazić zgodę na dostęp do mikrofonu i kamery oraz funkcji auto-

matyzacji (skrypty Automatora itp.). O te przywileje aplikacja musi zapytać 

sama, podając cel użycia tych danych.

Osobną kategorią jest „Pełny dostęp do dysku”. Obejmuje on dane z poczty, 

kopii zapasowych oraz pliki innych użytkowników. Tych przywilejów musi-

my udzielić sami. Aplikacja może o nie poprosić, ale nie musi.

Wszystkie ustawienia znajdziesz w Preferencjach systemowych > Ochrona 

i prywatność > Prywatność.
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Segreguj w stosy
Ufam, że za każdym razem gdy siadasz do komputera, zostawiasz wszyst-

kie swoje pliki w idealnym porządku. Wszystkie dane masz posegregowane 

w folderach, odpowiednio sortowane. Ja niestety pracuję w znacznie więk-

szym chaosie, co sprawia, że moje Biurko wygląda jak wielki śmietnik, 

na którym trudno jest cokolwiek znaleźć. Właśnie dla takich osób macOS 

wprowadził możliwość automatycznego grupowania plików jednego typu 

w dynamiczne foldery. Funkcję te nazwano Stosami i aby z niej skorzy-

stać, wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na Biurku i wybrać 

z menu Używaj stosów. Wszystkie pliki jednego rodzaju zostaną zgroma-

dzone w grupach opisujących ich zawartość: Obrazki — będzie zawierał 

pliki graficzne, Dokumenty PDF ułoży w stos wszystkie dane zawierające 

cyfrowe pliki w formacie Portable Document Format.
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Nowy App Store
App Store w Mojave zyskał nowy wygląd. Po jego otwarciu po lewej stro-

nie okna znajdziesz wyszukiwarkę, za pomocą której możesz wygodnie 

odnajdywać aplikacje oraz siedem kart, które pozwolą Ci wygodnie prze-

glądać zawartość sklepu oraz zarządzać uaktualnieniami.

 > Odkrywaj przedstawia opisy aplikacji napisane przez redaktorów 

App Store.

 > Twórz. Tutaj znajdują się aplikacje oraz poradniki, które pomogą 

Ci w pracy twórczej.

 > Pracuj. W tej karcie mieści się szereg aplikacji biznesowych oraz 

narzędziowych wraz z poradnikami.

 > Graj. Znajdziesz tutaj całą plejadę gier wraz z ciekawymi opisami 

wybranych tytułów.

 > Programuj.

 > Kategorie. Widok na cały sklep z  aplikacjami Apple podzielony 

na kategorie.

 > Uaktualnienia.

 > Na samym dole okna znajdziesz ikonę z Twoim loginem Apple ID, 

za pomocą którego będziesz mógł dostać się do listy zakupionych przez 

Ciebie (ewentualnie członków Twojej Chmury rodzinnej) aplikacji, usta-

wień swojego konta oraz do możliwości realizacji karty podarunkowej.
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Biurko dynamiczne
Ta nowość macOS 10.14 Mojave nie ma w zasadzie zbyt wielkiego zastosowa-

nia praktycznego. Może jednak mieć wpływ na komfort pracy, a z pewnością 

na estetykę naszego systemu.

Biurko dynamiczne to zmieniające się tło biurka. Jednak nie jest to zwykła 

zmiana kolejnych zdjęć. W biurku dynamicznym zmienia się jeden obrazek, 

ale w zależności od pory dnia i… uwaga… położenia geograficznego naszego 

komputera. Jest to bezpośrednio związane z ruchem słońca, czyli świa-

tłem dziennym. W systemie mamy do wyboru tapetę z pięknym zdjęciem, 

a w zasadzie 16 zdjęciami pustyni Mojave lub gradient kolorów. Aby włączyć 

dynamiczne biurko, należy wejść w Preferencje systemowe > Ogólne i tam 

wybrać dynamiczne obrazy od Apple.

W serwisie mojmac.pl opisaliśmy, jak tworzyć własne dynamiczne tapety
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Drobiazgi
Jak już mogliście przeczytać, wiele zmian pojawiło się w Finderze. Znacznie 

łatwiej odnaleźć teraz pliki dzięki lepszym możliwościom podglądu. 

Pozwala to rzadziej używać aplikacji Pogląd, gdy chcemy tylko sprawdzić, 

„co jest w środku”.

Również rzadziej otwieramy Podgląd, aby dodać do plików własne adnota-

cje, notatki czy uwagi. Teraz dostęp do „Oznaczeń” pojawił się bezpośrednio 

podczas wykonywanie zrzutów ekranu w podglądzie okna Findera oraz 

Quick look.

Drobniejszym udoskonaleniem jest bezpośredni dostęp do emotikonów 

podczas pisania maila. Teraz w oknie nowej wiadomości, aplikacji Mail 

mamy ikonkę, która od razu wywoła panel wyboru emotikonów i innych 

znaczków unicode.
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Więcej danych o pliku
W macOS 10.14 Mojave pojawił się nowy element okna Findera. Podgląd, bo 

tak się oficjalnie nazywa ten dodatek w Finderze, można włączyć w menu 

Widok lub skrótem Shift+Command+P.

Podgląd znajduje się w prawej części okna. Poza miniaturowym podglądem 

dokumentu znajdziemy tam informacje o nazwie pliku, rodzaju, tagach. 

Dodatkowo system wyświetli szereg dat związanych z plikiem, od utwo-

rzenia, przez modyfikację po ostanie otwarcie. Pliki graficzne ujawnią 

swoją rozdzielczość i wielkość, profil i przestrzeń barwną oraz dane urzą-

dzenia. Inne rodzaje plików mogą zdradzić dodatkowe dane, np. autora 

i aplikację, w której zostały stworzone.

Jeżeli zaznaczymy kilka plików, to pojawią się informacje zgodne dla nich 

wszystkich np. rozdzielczość oraz zakresy dat, z których pochodzą zazna-

czone pliki.
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PRZEGLĄD CIEKAWSZYCH
APLIKACJI Z TRYBEM CIEMNYM
Dark mode to jedna z kluczowych cech systemu macOS Mojave. Zmienia styl wszyst-

kich okien w systemie na ciemny. Chociaż ma on tylu zwolenników, ilu przeciwników, 

to i tak producenci oprogramowania podążyli za nowością i zaczęli tworzyć wersje 

swoich aplikacji zgodnych z trybem ciemnym. Zobaczcie najciekawsze propozycje.

REDAKCJA MMM
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1Password
Dzisiejszy Internet nadal jest pełen zagrożeń. Musimy chronić nasze dane 

i zabezpieczać serwisy, do których mamy dostęp. Nikt racjonalnie myślący nie 

pokusi się dziś o słabe hasło dostępu do rachunku bankowego czy maila. Jak jednak  

je wszystkie zapamiętać? Tu z pomocą przychodzi 1 Password. To klasyka gatunku 

zabezpieczająca nasze hasła i dane, a kiedy wypełniamy formularz na stronie inter-

netowej, 1Password potrafi wygenerować dla nas optymalne hasło. Automatycznie 

dane logowania zostaną równocześnie zapisane w aplikacji, abyśmy mieli do nich 

dostęp w późniejszym czasie. Program zapamiętuje także klucze do aplikacji czy 

nasze tajne zapiski. Jest to niebywale wygodne rozwiązanie, które po chwili użytko-

wania jest niezastąpioną funkcją w zmaganiach z ogromną ilością haseł używanych 

przez nas każdego dnia, a teraz także w trybie ciemnym

Cena: od 2,99 $ miesięcznie

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/1password-7-password-manager/id1333542190?mt=12
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Day One
Czas płynie niezmiernie szybko, a my żyjemy w ciągłym biegu. Warto więc czasem 

zatrzymać się na chwilę i zapisywać umykające chwile. Notowanie wszystkich 

ważniejszych wydarzeń z naszego życia to naprawdę doskonały pomysł, zwłaszcza 

jeśli wykorzystamy do tego celu Day One. Jest to najlepsza aplikacja, jaką możecie 

znaleźć w kategorii cyfrowego dziennika. Możliwość zapisywania zdjęć, lokalizacji, 

czy nawet aktywności w mediach społecznościowych powinna zadowolić nawet 

najbardziej wymagających użytkowników. Dodatkowo ma ona piękny interfejs, 

który w trybie ciemnym zyskuje tylko na atrakcyjności.

Cena: 2,99 $ miesięcznie

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/day-one/id1055511498?mt=12
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PYM Player
Dobry odtwarzacz dla macOS to konieczność. Mimo że coraz większą popularno-

ścią cieszą się dziś serwisy oferujące streaming filmów, to nasz rodzimy odtwarzacz 

nadal jest rozwijany i niezbędny. Otrzymał oczywiście pełne wsparcie dla trybu 

ciemnego i możemy cieszyć się jego ogromną funkcjonalnością i przejrzystym 

i estetycznym interfejsem. PYM Player odtworzy każdy typ pliku multimedialne-

go bez konieczności instalowania dodatkowych kodeków. Obsłuży ponadto napisy 

wraz z konwersją formatu i kodowania oraz wyszukiwaniem w serwisie NapiProjekt. 

Posiada centrum multimedialne i bibliotekę z kategoriami do zarządzania zbiorami 

filmowymi, korekcję dźwięku oraz zmianę ustawień wyświetlanego obrazu.

Cena: Bezpłatny

www.pym.uce.pl

http://pym.uce.pl
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iA Writer
Jeśli potrzebujesz prostego i nieskomplikowanego edytora, a przy tym kochasz 

rzeczy proste i przyjazne, to wypróbuj program iA Writter. Po prostu go uruchom 

i zacznij pisać. Tu nie trzeba dopisywać zbędnej historii. To program stworzony 

dla użytkowników, którzy chcą skupić się wyłącznie na pisaniu. Nie znajdziesz tu 

skomplikowanych opcji czy systemów katalogowania treści — wszystko jest proste 

i przyjazne. Głównym atutem jest podświetlanie składni, ale niestety nie działa 

w naszym ojczystym języku. Tryb ciemny z pewnością przysłuży się w pozytyw-

nych doświadczeniach użytkowania programu.

Cena: 139,99 zł

Program w App Store 

https://itunes.apple.com/pl/app/ia-writer/id775737590?mt=12


49TEMAT MIESIĄCA

Things 3
Things to pogromca codziennych obowiązków. Pomaga nam odnajdywać się 

w gąszczu codziennych zadań do wykonania. Program ten cieszy oko każdego 

użytkownika dopracowanym wyglądem, a w trybie ciemnym wygląda tak samo 

dobrze. Przejrzysty podział na wydarzenia dnia dzisiejszego oraz nadchodzące 

zadania pozwala zaplanować czas. Aplikacja pozwala tworzyć przypomnienia, dzię-

ki którym system poinformuje nas o tym, co właśnie powinno zostać wykonane. 

Możemy w nim twórzyć projekty z własnymi podlistami lub obszarami specyficzny-

mi dla oddzielania prac i zadań osobistych, które nie należą do projektów. W każdej 

liście zadań będziemy mogli dodawać notatki oraz tworzyć nagłówki, które pozwolą 

łatwiej rozdzielić grupy zadań wymagane do zakończenia realizowanego przez nas 

projektu.

Cena: 239,99 zł

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/things-3/id904280696?mt=12
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Ulysses
Ulysses to niezwykły edytor tekstu. Pomimo bardzo minimalistycznej formy dyspo-

nuje bardzo bogatym zestawem narzędzi do edycji i katalogowania dokumentów. 

Możliwość tagowania i zestaw inteligentnych filtrów powala odnaleźć się, nawet 

w ogromnym gąszczu utworzonych tekstów. Program ten jest też doskonałym 

narzędziem dla twórców internetowych, gdyż posiada możliwość wysyłania tekstów 

bezpośrednio do Wordpressa. Przygotowane przez nas teksty możemy również 

zapisać do tak popularnych formatów jak txt, ePub, Word czy HTML. Od zawsze 

jego twórcy dbali o to, aby mnogość funkcji nie rozpraszała nas przy pisaniu. Wraz 

z najnowszą aktualizacją Ulysses dodaje obsługę trybu ciemnego na macOS Mojave, 

co dla fanów tego edytora jest z pewnością dobrą nowiną.

Cena: 139,00 zł rocznie

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/ulysses/id1225570693?mt=12
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http://lugallery.com
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(LU) ART PUZZLE NA DŁUGIE 
JESIENNE WIECZORY
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca


53RECENZJE | iOS

Po wspaniałym początku października, gdy za dnia chętniej jeździło się rowerem 

w koszulce z krótkim rękawem, niż siedziało przy kominku, już nie ma śladu. 

Nadeszły typowo jesienne warunki pogodowe, a  dzień kończy się już koło 17.  

Co zrobić z tak długimi wieczorami? Jednym, a w zasadzie dwoma sposobami mogą 

być układanki dla dużych i małych, czyli (Lu) Art Puzzle.

Układanka  
inna niż wszystkie
Po pierwsze do układania służą zdjęcia niepowtarzalnych obrazów Lucyny Pawlak.  

Są one mocno nietypowe, dlatego aplikacje mają w podtytule „Abstract”.

Po drugie nietypowe jest podejście do liczenia punktów. W tej układance nie musisz 

się spieszyć! Punkty otrzymuje się za brak błędów. Każda pomyłka to jeden punkt 

mniej.

Stopnie trudności również nie są typowo rozwiązane. Im wyższy z 5 stopni, tym 

szybciej zanika obrazek, który mamy ułożyć. Po każdym puzzlu wyjętym z „maga-

zynka” i poprawnie ułożonym tło z podpowiedzią ściemnia się, aż do całkowitego 

zaniknięcia. W najwyższym stopniu trudności mamy tylko 3 ruchy, zanim tło znik-

nie. Dalej możemy bazować już tylko na pamięci i kojarzeniu konturów. Na szczęście 

można skorzystać z pomocy. Mamy trzy szanse po kilkanaście sekund, aby ponow-

nie wywołać obrazek w tle. Jednak każda wykorzystana podpowiedź to jeden punkt 

mniej.

https://www.instagram.com/lucynapawlaklu/
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Punkty są liczone dla każdego ze 100 obrazków osobno i są sumowane z każdego 

stopnia trudności. Maksymalnie można uzyskać 1500 punktów na obrazek. Aplikacje 

oczywiście korzystają z trochę już zapomnianego przez Apple Game Center.

Nie tylko układanie
Jeżeli któryś z obrazków nam się spodoba, to możemy go użyć jako tła na „laurkę”. 

W trybie „Dodatki” obrazki można przyozdabiać również autorskimi emotikonami 

oraz dodawać krótkie napisy. Całość kompozycji można udostępnić za pomocą stan-

dardowych narzędzi iOS, zapisać do zdjęć lub wydrukować. Kompozycje z ułożonych 

emotikonów można przekopiowywać pomiędzy obrazkami.

Widać, że program powstał dość dawno, gdy jeszcze nie było Centrum sterowania 

w iOS. Podczas układania bez wychodzenia z aplikacji można sterować muzyką za 

pomocą specjalnego dodatkowego menu.

Poza układaniem puzzli
oraz tworzeniem „laurek” w aplikacji znalazło się też miejsce na pokaz obrazków, 

tzw. „slide show”. Jeżeli spodobają się Wam malunki, to więcej twórczości Lucyny 
Pawlak  znajdziecie na jej profilu w Instagramie.

https://www.instagram.com/lucynapawlaklu/
https://www.instagram.com/lucynapawlaklu/
https://www.instagram.com/lucynapawlaklu/
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W sumie w obu aplikacjach
mamy do ułożenia po 100 abstrakcyjnych obrazów. Najbardziej zaciekli gracze 

przekroczyli już 130 000 punktów, czyli potrafili ułożyć bez błędów zdecydowaną 

większość obrazów. Wyraźnie pokazuje to, że układanki (Lu) Art Puzzle potra-

fią wciągnąć, przy okazji rozwijając spostrzegawczość oraz zręczność w placach, 

którymi musimy dość precyzyjnie ustawiać puzzle.

Zdecydowanie polecam 
te rozrywkowe programy,
a znam je na wylot, bo... wraz z Lucyną Pawlak jestem ich autorem. Aplikacje działają 

na iOS od 6 do 12, ale w App Store są dostępne wersje nawet dla iOS 3, czyli można 

ich używać nawet na iPadzie 1!

WITRYNA

CE
CH

Y(Lu) Art Puzzle 
Abstract I i II

Bezpłatne

Program w App Store

 + Wciąga
 + Rozwijaja spostrzegawczość i zręcznoś
 + Interesujące grafiki do ułożenia 

oraz dodatkowe opcje.

 − Brak dostosowania  
do podłużnych ekranów 
w iPhone'ach X

 − Niektóre rozwiązania 
„trącą myszką”

NAZWA

CENA

OCENA
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abcFaktury  
ŁATWE I TANIE FAKTUROWANIE
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Szczególnie na początku drogi z własnym biznesem szukamy aplikacji, które ułatwią 

nam pokonywanie wyzwań piętrzących się przed młodymi wiekiem lub stażem 

przedsiębiorcami. Firma BinSoft ze swoim programem abcFaktura jest ciekawą 

propozycją, która pomoże zapanować nad procesem wystawiania faktur, a przy 

okazji da możliwość tworzenia dodatkowych dokumentów związanych ze sprzeda-

żą. Co bardzo ważne, szczególnie na początku prowadzenia firmy, programu można 

używać za darmo do 10 faktur wystawianych miesięcznie.

Wystawisz  
każdy dokument sprzedaży
Zaczynając od faktur VAT, faktur proforma, paragonów i zaliczek, kończąc na faktu-

rach eksportowych i walutowych — z programem abcFaktury będziemy mogli 

wystawić praktycznie dowolny dokument sprzedaży. Dzięki możliwości budo-

wania bazy kontrahentów oraz listy produktów i usług będziemy mogli w prosty 

sposób tworzyć nowe dokumenty. Opcją, która znacznie skróci czas poświęcany 

fakturowaniu, jest funkcja Szablonów. To tutaj możemy raz przygotować wzor-

cowy dokument, który cyklicznie będzie tworzony z odpowiednimi pozycjami 

sprzedażowymi. Świetna rzecz dla tych, którzy rozliczają się cyklicznie ze swoimi 

kontrahentami. Mówiąc o szybkim wystawianiu faktur, warto wspomnieć, że przy 
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każdym przycisku w oknie aplikacji widoczne są skróty klawiaturowe. Te podpo-

wiedzi pomogą nam szybko opanować klawisze, dzięki którym jeszcze szybciej 

będziemy mogli używać wybranych funkcji. abcFaktury posiada wiele możliwości, 

które pomogą nam stawiać pierwsze kroki w rachunkach firmy. Program wyposażo-

no w moduły płatności wspierające dokumenty KP/KW. Będziemy mogli generować 

Raporty Kasowe i rozliczenia. Automatycznie generują się również Jednolite Pliki 

Kontrolne (JPK). 

Więcej  
dokumentów do druku
Tworzone dokumenty wydrukujemy zarówno na zwykłej drukarce, jak również na 

drukarce fiskalnej. Nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby wygenerować plik PDF 

i wysłać go do naszego partnera e-mailem. W tym miejscu chcę przywołać jeden 

bardzo ciekawy dodatek. W oknie Faktury będziemy mogli skorzystać z przycisku 

Więcej opcji, pod którym skrywają się dodatkowe dokumenty powiązane ze sprze-

dawanym towarem. Z tego miejsca wydrukujemy gotowe formularze gwarancji, 

potwierdzenie wydania lub wezwanie do zapłaty. 
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abcFaktury powinien  
poznać każdy młody przedsiębiorca, 
nawet startupowiec, zaatakowany nagle nowymi zadaniami spoza swej dziedziny. 

Ogromnym atutem, na wagę parudziesięciu lub paruset złotych, jest wspomniana 

możliwość używania aplikacji za darmo do dziesięciu wystawianych faktur miesięcz-

nie. Aplikacja jest prosta w użyciu i posiada wiele opcji ułatwiających tworzenie 

rozmaitych dokumentów sprzedaży. abcFaktury ma też jedną bardzo ważną cechę, 

która jest kluczowa w świecie księgowości — aktualizacje zgodne z wytyczny-

mi Ministerstwa Finansów. Firma BinSoft od lat tworzy programy dla firm, a to 

daje nam pewność, że nie będziemy skazani na brak wsparcia przy zmianie prawa 

podatkowego. 

WITRYNA

CE
CH

YabcFaktury

49,00 zł netto / rok 

www.abcfaktury.binsoft.pl

 + Łatwe korzystanie ze skrótów 
klawiaturowych

 + Obsługa wielu typów dokumentów
 + Łatwy druk faktur do plików PDF
 + Niska cena

NAZWA

CENA

OCENA

http://abcfaktury.binsoft.pl
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AGENDA
ARTUR JOPEK
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Do recenzji programu Agenda zabierałem się już od pewnego czasu. Nie jest to 

program nowy, gdyż od kilku miesięcy gości już w App Store. Jednak przyznam się 

bez bicia, że ciągle odkładałem bliższe zapoznanie z nim na później. Jak się okazuje, 

zupełnie niepotrzebnie.

Agenda to program  
do tworzenia notatek
Można powiedzieć: kolejny, bo konkurencja na rynku jest znaczna. Wystarczy 

wymienić Evernote, OneNote Microsoftu czy nasze systemowe Notatki (do których 

pałam miłością czystą). Każdy ma swoje plusy i minusy, ale każdy jest już dojrzały 

i dopracowany. Więc twórcy Agendy postawili sobie poprzeczkę bardzo wysoko.

Agenda nie jest więc kolejnym klonem produktów dużych graczy. Wręcz przeciw-

nie — podchodzi do tematu notatek zupełnie inaczej. Operuje notatkami zgodnie 

z datami ustalonymi przez użytkownika. Można więc traktować go jako rozbudo-

wany kalendarz czy program typu „to-do”.

Okno Agendy jest minimalistyczne, ale bardzo dobrze zaprojektowane. Program 

cieszy oko i to w stosunku do reszty stawki jest bardzo dużym atutem. Po lewej 

stronie nawigujemy naszymi notatkami. Nasze notatki możemy organizować w kate-

gorie, w których zmieścimy poszczególne projekty. Jest to pomysł bardzo wygodny,  
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gdyż pozwala bardzo dobrze zarządzać naszymi zapiskami, ale nie umożliwia głęb-

szego zagnieżdżania notatek.

Same notatki są również bardzo dobrze zaprojektowane. Nie tylko wyglądają ładnie, 

ale także są funkcjonalne i pozwalają szybkie da się odnaleźć potrzebne zapiski na 

ekranie. Każda nowa notatka pojawia się w górnej części okna w odwrotnej kolejności 

chronologicznej (ale można to łatwo zmienić). Cały system działania programu jest 

oparty na kalendarzu, więc ma to duży sens. Notatkom możemy przypisać konkret-

ny termin (również termin z przeszłości). Dzięki temu możemy nawigować naszymi 

zapiskami i wiązać je z naszym terminarzem. Jest to, jak już sama nazwa programu 

wskazuje, niezmiernie wygodne do tworzenia różnorodnych programów spotkań 

czy protokołów ich przebiegu. Dzięki możliwości przeszukiwania za pomocą czasu 

łatwo odnieść się do konkretnego okresu. Jest to również fantastyczny sposób na 

zapisywanie informacji o cyklicznych wydarzeniach. Samemu przeszukiwaniu 

warto poświęcić chwilkę, gdyż również jest doskonale zaprojektowane. Możemy 

nasze notatki oznaczać, a potem przeszukiwać i filtrować za pomocą tagów, osoby 

(ze znacznikiem „@”) lub hasztagów. Wystarczy wpisać nazwę tagu w polu wyszu-

kiwania i wybrać odpowiednią opcję z menu rozwijanego.
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Zawartość naszych notatek również może być bogata w treści. Możemy je dowol-

nie formatować czy tworzyć w nich listy kontrolne oraz wrzucić tam adresy stron 

internetowych. Bardzo ciekawym elementem edycji jest możliwość wyróżnia-

nia wybranych akapitów, co jest bardzo przydatne. Kolejną funkcją znaną choćby 

z popularnego Evernote’a jest tworzenie linków wewnętrznych w notatce. Dzięki 

temu możemy łatwo powiązać ze sobą odrębne notatki. Nasze notatki możemy 

bez problemu wyeksportować do popularnych formatów, jak RTF, PDF (niestety ze 

znakiem wodnym, który możemy usunąć w wersji premium, o czym później) bądź 

w Markdown.

Jeśli program Agenda
spodoba się Wam, a korzystacie z Notatek Apple, możecie je zaimportować. Możliwy 

jest też import z Markdown lub innej instalacji Agendy. Niestety import z Notatek 

nie jest zbyt fortunny, linki nie działają, a głębiej zagnieżdżone notatki są scalane do 

jednego projektu. Warto więc zadbać o dobry układ do importu. A jeśli już jesteśmy 

przy przesiadce, warto wspomnieć, jakie będą jej koszty.

Program Agenda jest bezpłatny i wszelkie podstawowe funkcje, o których wspo-

mniałem wyżej, nie wymagają opłat. Możemy jednak przeprowadzić tuning, dodając 

za opłatą 139 zł funkcje premium. Należy do nich przede wszystkim możliwość 

przypinania notatki do górnej części okna (super!), możliwość tworzenia wydarzeń 
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WITRYNA
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 + Wyglad aplikacji
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 + Ciekawe podejście do płatności
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notatek z Apple NotatkiNAZWA
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w Kalendarzu systemowym czy usuwanie znaku wodnego z eksportowanych plików. 

Ta metoda płatności znana chociażby z programu Alfred jest bardzo uczciwa, ale ma 

„haczyk”. Otóż z uwagi na to, że stale przybywa funkcji Premium, opłata obejmuje 

tylko te, które zostaną wprowadzone w ciągu 12 miesięcy od zakupu. Po upływie 

tego okresu zostaniemy z obecnymi funkcjami, ale nie dostaniemy nowszych.  

To bądź co bądź model subskrypcyjny, ale na uczciwszych zasadach. Na koniec 

warto dodać, że Agendę dla Mac uzupełnia wersja na iOS, co pozwala stworzyć 

pełny ekosystem notatkowy.

Agenda to bardzo elegancki  
i przemyślany system notatek
Będzie doskonałym uzupełnieniem dla osób pracujących „na kalendarzu”. Nie odbie-

ga funkcjonalnościami od produktów wielkich graczy, a daje przy tym nową wartość 

i zmianę sposobu myślenia o notatkach i o sposobie zarabiania na aplikacji. Warto 

go przetestować, tym bardziej że oprócz poświęconego czasu to nic nie kosztuje.

https://itunes.apple.com/pl/app/agenda-a-new-take-on-notes/id1370289240?mt=8&ign-mpt=uo%3D4


http://mojmac.pl/podcast/
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ARTUR JOPEK
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Tim Cook  
nie zaskoczył tym razem nikogo
na wrześniowej prezentacji. O nowych iPhone’ach wiedzieliśmy sporo już w ubie-

głym roku. Najbardziej oczekiwaną premierą był większy brat następcy popularnej 

„dziesiątki” — iPhone Xs Max. Apple przełamuje za jego pomocą kolejne bariery 

i wystawia portfele fanów marki na próbę. Czy jest wart swojej ceny i czy naprawdę 

potrzebujemy tak dużego iPhone’a? Zobaczcie sami.

Apple po chwilowym zamieszaniu z nazewnictwem swoich telefonów próbuje unor-

mować sytuację. Eksperci od marketingu z Cupertino wrócili do dobrej praktyki 

nazywania kolejnych modeli dopiskiem „s”. Wyjątkiem od reguły jest premierowy, 

„tańszy” model Xr. Zrezygnowano również z podkreślenia rozmiaru telefonu dopi-

skiem „Plus”. „Max” zdecydowanie lepiej przemawia do podświadomości. Prawda?

Chociaż jestem użytkownikiem i zagorzałym fanem modelów „Plus”, to bardzo 

długo wzbraniałem się przed przesiadką na większy rozmiar. Podobnie było 

z przejściem z modelu 5 na większy 6. Za każdym razem po początkowym maru-

dzeniu na „nieporęczność” nowego modelu doświadczałem wygody obcowania 

z większym ekranem i szybko traciłem przekonanie do wcześniejszych kontrargu-

mentów. Dlatego po ubiegłorocznej premierze iPhone’a X nie dostrzegałem potrzeby 

wymiany. Wręcz przeciwnie, odczuwałem lekki dyskomfort. Ekran X był węższy, 

a telefon grubszy i odczuwalnie cięższy mimo mniejszych wymiarów. Spory układ 

obiektywów aparatu fotograficznego potęgował wrażenie telefonu muskularnego.  

To nie było to.
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Jednak warto było poczekać, bo iPhone Xs Max nie powoduje tego wrażenia. Wręcz 

przeciwnie, mimo znacznych rozmiarów wygląda lekko. Obiektywy kamer „gubią 

się” w sporej powierzchni tylnej części telefonu. Z kolei perfekcyjny rozkład masy 

telefonu sprawia, że dobrze leży on w dłoni i nie odczuwam rozmiaru telefonu, 

mimo że grubością nie różni się do swojego mniejszego (Xs) i młodszego brata (X). 

Wynika to z tego, że w porównaniu do Plusów z poprzedniej generacji nie różnią 

się zbytnio wagą i wymiarami. iPhone Xs Max waży 208 g, a 8 Plus 202 g. Różnią 

się grubością tylko o 0,2 mm i minimalnie szerokością i wysokością. Te różnice nie 

są odczuwalne.

W przeciwieństwie  
do poprzednich generacji
Xs Max oprócz rozmiarów nie różni się niczym od modelu Xs. Nie ma więcej pamię-

ci RAM ani lepszego aparatu, jak to wcześniej było w przypadku serii 6s, 7, 8. Koniec 

kompromisów, które były niczym nieusprawiedliwioną dyskryminacją osób potrze-

bujących po prostu mniejszego telefonu. Teraz jedynym wyznacznikiem jest rozmiar. 

Wreszcie Apple zaczęło „sprawiedliwie” drenować kieszenie swoim użytkownikom. 

To dobra nowina, biorąc pod uwagę fakt, że Apple przełamało kolejną magiczną 

barierę w cenie swojego telefonu. Wbrew oczekiwaniom i pogłoskom pochodzącym 
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z łańcucha dostaw Xs Max nie pojawił się na rynku w cenie ubiegłorocznego X, czyli 

4979, lecz 500 zł wyższej. iPhone Xs Max 64 GB kosztuje w wersji podstawowej 

5479 zł. Fani urządzeń z nadgryzionym jabłkiem muszą się zatem przyzwyczaić, 

że Apple słowo „taniej” wykreśliło ze swojego języka na dobre.

iPhone Xs Max jest dostępny w trzech rozmiarach dostępnej pojemności pamięci. 

Wspomniane już 64 GB w podstawowym modelu, 256 GB i aż 512 GB! Przy czym przy 

zakupie modelu o największej pojemności należy się pogodzić z wydatkiem rzędu 

7219 zł. Zbliżamy się zatem nieuchronnie do przekroczenia magicznej „dychy” za 

telefon. To, czy powinniśmy wydać 4979 zł za telefon, wyjaśnialiśmy sobie w ubie-

głym roku, podczas premiery X. Wszyscy wiemy, że pewnie nie powinniśmy, ale 

wydajemy…

Xs Max (podobnie jak Xs) jest dostępny w trzech kolorach. Srebrnym, gwiezdnej 

szarości i złotym. To właśnie ten ostatni kolor zadebiutował na wrześniowej konfe-

rencji i muszę przyznać, że wygląda doskonale. Złota błyszcząca ramka i doskonale 

korespondujący z nią szklany tył robią piorunujące wrażenie. W zależności od kąta 

padania światła i jego rodzaju przybiera subtelny różowawy odcień. Nie sposób się 

nie zachwycić tą taflą szkła spiętą złotą ramą. Podobnie jest z przodu telefonu. Złoto 

ramki okalającej cały telefon doskonale współgra z głęboką czernią wyświetlacza.

A wyświetlacz jest w Maxie głównym rozgrywającym. Jest fantastyczny. Po pierw-

szym odpaleniu telefonu poczułem, że to jest właśnie to! Tak sobie wyobrażałem 

nowego iPhone’a. Możecie mi wierzyć lub nie, ale ekran ubiegłorocznej dziesiątki 
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nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak w Maxie. 6,5 cala doskonale wypełnionej 

przestrzeni o rozdzielczości 2688 na 1242 px (przy 458 pikselach na cal) robi pioru-

nujące wrażenie na użytkowniku. Praca w aplikacjach, przeglądanie Internetu, 

oglądanie filmów na YouTube czy Netflixie jest czystą przyjemnością. Jestem prze-

konany, że każdy, kto wyciągnie nowego Maxa z pudełka — poczuje to samo.

A w pudełku,  
jak to u Apple, coraz mniej
Tym razem zabrakło przejściówki mini jack na lightning. Jeśli ktoś z Was nadal 

korzysta z tradycyjnych przewodowych modeli, musi dodatkowo zaopatrzyć się 

w niezbędny adapter. Tu pozwolę sobie na złośliwość, bo jak widać, Apple uznało,  

że nikt już nie korzysta z przewodowych słuchawek. Nikt, oprócz tych, którzy korzy-

stają z tych dodanych do zestawu. A te, jak wiadomo, do cudów techniki nie należą. 

Może się więc okazać, że niebawem w pudełku nie zobaczymy w ogóle słuchawek. 

Na szczęście ładowarka 5W i kabel lightning z USB (nadal typu A) nadal w komple-

cie się znajdują.

Cóż z tego, jak iPhone’a Xs Max możemy ładować indukcyjnie i większość użyt-

kowników wybierze ten wygodny sposób ładowania. Tyle że trzeba się zaopatrzyć 

dodatkowo w taką ładowarkę. O demonstrowanej w ubiegłym roku przez Apple 

macie do ładowania przez grzeczność nie wspomnę.

Bateria w Maxie niestety nie spełniła moich oczekiwań rozbudzonych przez większą 

obudowę. Nie spodziewajcie się dużo dłuższego działania bez ładowania. Szacunki 

przedstawiane przez Apple zdają się prawdziwe i Max wytrzymuje na baterii niewiele 
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dłużej niż Xs. Nie oczekujcie więc więcej niż jednego dnia na jednym ładowaniu. 

Ekran OLED jest niestety wymagający i prądożerny mimo zastosowania wyjątkowo 

energooszczędnych podzespołów.

I tu zbliżamy się do sedna,
a mianowicie tego, co znajdziemy pod piękną obudową. Sercem nowej serii jest 

wydajny i energooszczędny sześciordzeniowy procesor A12 Bionic. Nowy chip 

przynosi około 10—15-procentowy wzrost szybkości dwóch rdzeni mocno wydaj-

nych oraz 50% mniejsze zużycie energii przez 4 rdzenie ekonomiczne. Dodatkowy 

czwarty rdzeń GPU daje prawie o połowę szybszą grafikę przy również mniejszym 

zużyciu prądu. Nowy iPhone jest wyposażony w nową ośmiordzeniową jednostkę 

Neural Engine. Poprzednia miała tylko dwa rdzenie. Dodanie rdzeni spowodowało 

jej aż ośmiokrotny wzrost wydajności. Ponadto zwiększyła się pojemność pamię-

ci operacyjnej, która wynosi teraz 4 GB. Telefon jest bardzo szybki i nie powoduje 

żadnego dyskomfortu nawet przy silnym obciążeniu. W porównaniu z modelem X 

wzrost wydajności w codziennym użytkowaniu jest praktycznie niezauważalny. 

Gorzej jest z wyposażonym w procesor A10 Fusion iPhone’em 7. Tu opóźnienia są 

już bardzo odczuwalne.

Więc jest to dla posiadaczy tego modelu doskonały pretekst do przesiadki, nie wspo-

minając o Face ID. A w iPhonie Xs Max Face ID doczekało się modyfikacji i jest 

zdecydowanie szybsze i precyzyjniejsze. Już po skonfigurowaniu czuć zdecydowa-

ną poprawę, chociaż — szczerze mówiąc — nie miałem z nim żadnych problemów 

i nie czułem potrzeby zmian. Jak widać, można lepiej.
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Ostatnią kwestią, którą chciałbym poruszyć, są istotne modyfikacje, jakich docze-

kała się kamera. Zawsze bardzo cieszą mnie informacje o wszelkich zmianach 

w aparacie. Korzystam z niego w codziennej fotografii, jak zapewne większość z Was 

i każda zmiana na lepsze jest dla mnie znacząca. Oczywiście zdaję sobie sprawę,  

że wszelkie porównania do aparatów wyższej klasy, lustrzanek czy bezlusterkowców 

wyposażonych w dobre obiektywy są dalece nieuzasadnione. Nie oczekuję zatem 

tej klasy jakości z iPhone’a. Jednak widzę, jak z upływem lat rozwijają się aparaty 

w telefonach i obserwując swoją kolekcję zdjęć z kolejnych iPhone’ów, widzę ten 

rozwój gołym okiem. Teraz dzięki zastosowaniu tak bardzo wydajnej jednostki 

Neural Engine możliwe było wykorzystanie jej mocy obliczeniowej do ulepszania 

wykonywanych zdjęć.

Telefon nadal  
jest wyposażony w dwa aparaty 
o rozdzielczości 12 Mpx. Szerokokątny z optyką o jasności f/1,8 i teleobietyw z f/2,4 

oraz lampę błyskową z czterema diodami LED. Nowością jest tryb portretowy 

z udoskonalonym efektem bokeh i funkcją kontroli głębi ostrości. Pozwala dowolnie 
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rozmyć tło za fotografowanym obiektem. Muszę przyznać, że funkcja ta działa bardzo 

dobrze i efekty są naprawdę ciekawe. Widać także ewidentną poprawę w działaniu 

Trybu portretowego i wszelkie efekty są teraz zdecydowanie lepiej dopracowane. 

W „dziesiątce” rezultat nie zawsze był zgodny z oczekiwaniami, zwłaszcza z czar-

nym tłem. Kolejnym genialnym rozwiązaniem jest funkcja Smart HDR. Robi kilka 

zdjęć wykonanych w różnych ustawieniach, by za pomocą silnika Neural Engine 

połączyć całość w jedno zdjęcie z najlepszymi ustawieniami. Mimo że czasem 

zdjęcia wyglądają nieco nienaturalnie, to i tak efekt ten jest lepszy, niż to, co można 

byłoby osiągnąć w zwykłym trybie. Wygląda na to, że przyszłość fotografii będzie-

my liczyć niebawem w ilości zastosowanych rdzeni, a nie parametrów matrycy.

Ostatnim  
ciekawym elementem
jest zastosowany w iPhonie Xs Max moduł eSIM. Pozwoli nam w przyszłości korzy-

stać z usług dwóch operatorów sieci komórkowych na jednym aparacie. Z tego 

rozwiązania z pewnością niebawem będzie my mogli korzystać. Już jeden z polskich 

operatorów zadeklarował, że wdrożenie eSIM ma zamiar przeprowadzić jeszcze 

w tym roku. W ślad za nim z pewnością podążą inni.
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O nowym iPhonie Xs Max 
można by pisać jeszcze wiele, 
ale nawet elektroniczny papier nie przyjmie wszystkiego, więc najwyższy czas na 

podsumowanie. Jak zapewne zauważyliście, nowy iPhone Xs Max nie przynosi 

rewolucyjnych zmian. Niesie ze sobą ewolucyjną zmianę technologii i jak zawsze 

w modelach „s” dopracowanie nie zawsze idealnych modeli premierowych. Nadal 

mamy do czynienia z tą samą bardzo elegancką bryłą, ale w nowym rozmiarze.

To właśnie jego moim zdaniem zabrakło na ubiegłorocznej premierze, choć wielu 

upatrywało w X następcę modeli „Plus” z uwagi na większą przekątną jego wyświe-

tlacza OLED.

Ale to iPhone Xs Max  
jest pełnoprawnym następca Plusa
Wszelkie wcześniejsze spekulacje, że X, to Plus w mniejszym opakowaniu to czysty 

marketing. Jeśli używałeś „Plusa” i przesiadłeś się na X, to z pewnością będziesz 

się zastanawiał nad „maxem”. Wystarczy, że po niego sięgniesz i będziesz wiedział, 

że X był tylko półśrodkiem. Jeśli zaś nigdy nie miałeś tak dużego telefonu i wahasz 

się, to gwarantuję Ci, że ta przesiadka będzie zupełnie bezbolesna i później będziesz 

się zastanawiać, jak mogłeś kiedyś korzystać z tak małego telefonu. To telefon, obok 

którego nie można przejść obojętnie. Piękny, wydajny i niestety bardzo drogi.
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Zegarek Apple przez wielu jest uważany za najlepszy obecnie produkt firmy.  

Ta dość radykalna opinia wcale nie musi być na wyrost. Apple Watch ma swoich 

zagorzałych fanów, którzy bez niego nie mogą się obejść, choć są też osoby, na 

których wcale nie zrobił wrażenia i uważają go za zbędny, wręcz niewygodny gadżet.

Od czasów premiery w kwietniu 2015 roku na świat przyszły już cztery generacje 

zegarków. Każda wnosiła coś nowego, co czyniło Apple Watch jeszcze atrakcyjniej-

szym. Druga generacja przyniosła GPS i pełną wodoodporność, trzecia w Polsce 

w zasadzie niewiele, poza barometrem i większą szybkością działania. Największa jej 

zaleta, czyli wbudowany modem 3G/LTE, nadal u nas jest niedostępna. Za to czwarte 

wcielenie zegarka przynosi z sobą znacznie większy, wręcz skokowy postęp, choć 

nadal wersja z modemem u nas nic nie zdziała.

Więcej, szybciej, lepiej
Te trzy słowa w skrócie obrazują, co się zmieniło. Pierwsza bez przesady ogrom-

na zaleta to odrobinę większa obudowa, odpowiednio 44 i 40 mm, ale ze znacznie 

większym, wypełniającym niemal całą powierzchnię ekranem z zaokrąglonymi 

rogami. To 30% więcej zegarka w zegarku! Ekran widziany na własne oczy naprawdę 

robi wrażenie, a pomysł z zaokrąglonymi rogami w praktyce prezentuje się bardzo 

dobrze. Można czasem mieć pewnie wrażenie, że obraz „wylewa” się na krawędzie 

ekranu. Od niektórych elementów interfejsu jest bardzo mało miejsca do metalowej 

ramki. Jednak nie jest to wada.

Do wrażeń estetycznych jeszcze wrócimy. Teraz czas na największą rewolucję, która 

może być przez wielu niedoceniona. Nowy 64-bitowy procesor. To nie tylko bardzo 

odczuwalny (bardzo) wzrost szybkości działania. To również początek pewnej epoki. 
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Choć zegarek nie potrzebuje terabajtów pamięci, które można zaadresować dzięki 

64 bitom, to szersza magistrala danych i rejestry procesora pozwolą na wydajną 

pracę jeszcze przez wiele lat. Użytkownicy iPhone’ów mogli to przetestować już 

dawno temu. Pierwszy 64-bitowy model iPhone 5s nadal jest wspierany i jak na 

staruszka radzi sobie całkiem nieźle.

Jest jeszcze jedna ważna rzecz związana z architekturą procesora Apple Watch.  

Od watchOS 2, Apple wymagał, aby aplikacje tworzone na zegarek były wysyłane 

do App Store z dołączonym bitcode. Pozwala to na przekompilowanie programów 

będących w sklepie w sposób zoptymalizowany dla nowych procesorów bez zaanga-

żowania dewelopera. Umożliwiło to wykorzystanie pełnej wydajności Apple Watch 

s4 bez oczekiwania na ruch ze strony programistów.

Pozostańmy jeszcze przy szybkości. W porównaniu do s2 i s1, które brały udział 

w testach, czwarta generacja jest naprawdę szybka. Aplikacje, nawet najbardziej 

złożone, uruchamiają się w ciągu ułamków sekund. W zasadzie w sposób niezauwa-

żalny. To, na co w s2 czeka się nawet 3 sekundy, na s4 zajmowało 0,3 s. Zdecydowanie 

poprawia to komfort pracy.

Ze zmian bardziej wewnętrznych należy odnotować jeszcze 16 GB pamięci flash 

w każdej wersji, znacznie silniejszy głośnik, mikrofon przeniesiony na prawą stronę 
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i barometr (wysokościomierz atmosferyczny) umieszczony w komorze głośnika, 

dzięki czemu zniknął jeden otworek względem wersji s3.

Znów  
wrażenia estetyczne
Kształt obudowy Apple Watch s4 został bardzo dobrze przemyślany. Pomimo więk-

szego rozmiaru zachowano takie same złącza do pasków. Pozwala to na używanie 

swojej obecnej kolekcji, choć jest pewnie zastrzeżenie. Paski od nowych zegarków są 

przy takim samym mocowaniu szersze. Dzięki temu całość wygląda pełniej. Jednak 

bez problemu możemy podpiąć je do starego zegarka i odwrotnie. To naprawdę 

miłe.

Zmieniono lekko kolory, zwłaszcza modelu złotego. Teraz nie jest to ani blade złoto, 

ani wpadające w różowy odcień. Po prostu jest takie, jakie być powinno.

Usunięto też jedną z wad wersji Sport. Spód Apple Watch s4 nie tylko został całko-

wicie przeprojektowany, aby można było umieścić w nim dodatkowe elektrody, 

które kiedyś pozwolą na wykonanie EKG. Zyskał także ceramiczny spód, a okienka 

dla pulsometru są zabezpieczone szkłem szafirowym.
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Niby drobiazgi, ale…
Wspomniany nowy głośnik jest rzeczywiście znacznie donioślejszy. Można prowa-

dzić przez niego rozmowę, nawet jadąc dość szybko rowerem, bez odrywania ręki 

od kierownicy.

Nowa koronka z haptyką to wspaniały pomysł. Podczas obracania odczuwamy deli-

katne, ale wyraźne „tyknięcia”. Bardzo ułatwiają one nawigowanie po interfejsie. 

Osoby niewidzące będą miały z tego jeszcze większy pożytek.

Wykrywanie upadku. Tego nie testowaliśmy na sobie, ale zrobiła to za nas kaska-

derka wynajęta przez „Wall Street Journal”. Apple Watch s4 nie daje się oszukać, 

a upadki wykrywa bezbłędnie. Funkcja jest proponowana do włączenia, gdy właści-

ciel ma ponad 65 lat, ale każdy może ją uruchomić samodzielnie.

Czas pracy. W zasadzie bez zmian. Choć zegarek jest ciut cieńszy, ma niemal iden-

tyczną baterię, znacznie mocniejszy procesor, większy ekran, 8-krotnie bardziej 

precyzyjne żyroskopy i  przyśpieszeniomierze, to spokojnie wytrzymuje dobę 

normalnego użytkowania bez oszczędzania na ekranie tak jak poprzednicy.

Jeżeli jesteś posiadaczem  
zegarka w wersji s2 lub słabszej
i zastanawiałeś się nad przesiadką, to Apple Watch s4 zdecydowanie jest godny pole-

cenia. To naprawdę ogromny postęp. Nawet jeżeli masz s3 i korci Cię coś nowego, 

to również, zmieniając zegarek, odczujesz znaczącą różnicę… Bardzo znaczącą.
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FIBARO MOTION SENSOR 
DLA HOMEKIT
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Sensor ruchu to jedno z tych akcesoriów, które sprawi, że nasz dom będzie mógł 

się z nami komunikować. Czujnik ruchu reaguje na otaczające nas wydarzenia 

i podejmuje zaprogramowane akcje. Przy tym Motion Sensor produkcji Fibaro ma 

wszystkie atuty urządzeń współpracujących z HomeKit. Dzięki temu każdy z nas 

będzie w stanie błyskawicznie przygotować domowe centrum alarmowe.

Monitoruj  
każdy zakamarek mieszkania
W niewielkim, wyszukanym kształcie Fibaro zamknęło czujnik reagujący na ruch. 

Urządzenie działa bez żadnych kabli, a zainstalowana bateria starczy na kilka 

miesięcy czuwania. Dzięki temu mamy pełną swobodę co do umieszczenia czuj-

nika w mieszkaniu. Razem z czujnikiem otrzymujemy wygodny, ruchomy uchwyt 

pozwalający zamontować go do ściany lub sufitu.

Odkryj każdy ruch
Fibaro, wykorzystując technologię HomeKit, zapewniło nam wygodny sposób obsłu-

gi i konfiguracji urządzenia w środowisku Apple. Nasza rola podczas przygotowania 

sprzętu do pracy kończy się na zeskanowaniu kodu QR i umieszczeniu „cyfrowego 
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oka” w obszarze monitoringu. Zadbano tu o możliwość wyboru jednego z trzech 

poziomów czułości. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy w stanie wyeliminować 

ruch zwierząt jako powód aktywacji alarmu. Po konfiguracji urządzenia każdy ruch 

w zasięgu Fibaro Motion Sensor zostanie odnotowany w Centrum Powiadomień 

na urządzeniach z iOS lub pozwoli wywołać akcje odpowiednio zaprogramowanej 

sceny. Tutaj możemy korzystać z wielu funkcji takich jak zapalenie światła, włącze-

nie gniazdek lub sterowanie innymi urządzeniami znajdującymi się w naszym 

inteligentnym domu.

Oko od Fibaro  
wie zawsze więcej
Sensor ruchu został wyposażony również w dwa istotne czujniki: pomiaru tempe-

ratury oraz natężenia światła. To sprawia, że inteligentny budynek będzie mógł 

gromadzić informacje znacznie rozszerzone, niż sugerować by mogła nazwa — „czuj-

nik ruchu”. Dodatkowo każda krytyczna zmiana parametrów może być powodem 

do wysłania odpowiedniego monitu na nasz telefon.
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Piękny  
i inteligentny
Sensor ruchu od Fibaro to jedno z tych urządzeń, które 

stanowi ważną część inteligentnego mieszkania. Dzięki niemu 

będziemy mieli pełną interakcję z naszym mieszkaniem. Każdy wykryty ruch 

może wywołać odpowiednie polecenie. Do tego niewielkie rozmiary czujnika i jego 

świetny wygląd sprawiają, że w mieszkaniu jest to akcesorium zarówno dyskretne, 

jak i jednocześnie grające ważną rolę w bezpiecznym domu.

WITRYNA

CE
CH

YFibaro Wall Plug

 284,00 zł

www.fibaro.com

 + Długi czas pracy na baterii
 + Możliwość konfiguracji scen w HomeKit
 + Monitoring ruchu, temperatury i natęże-

nia światła
 + Świetny wygląd

 − Nie jest wodoodpornyNAZWA

CENA

OCENA

https://www.fibaro.com/pl/products/motion-sensor/


84TESTY 84

D-LINK PRO WIRE-FREE
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Zbudowanie systemu bezpieczeństwa w mieszkaniu chyba nigdy nie było tak łatwe 

jak z nowym zestawem kamer firmy D-Link. Całkowicie bezprzewodowe rozwią-

zanie daje nam stuprocentową wolność od kabli. Pozwala swobodnie rozmieszczać 

kamery w domu i, co ciekawe, także wokół niego, ponieważ D-Link Pro Wire-Free 

stworzył sprzęt odporny na każde warunki pogodowe.

Zestaw  
pełen dodatków
D-Link Pro Wire-Free wyposażył nas we wszystko, co będzie nam potrzebne do 

zbudowania monitoringu w domu. Solidne pudełko zawiera dwie kamery. Kamera 

ma wbudowany akumulator i dlatego jest cięższa, niż się wydaje z wyglądu. Waży 

240 gramów. Obudowa jest wykonana z hermetycznie profilowanego plastiku,  

co zapewnia osłonę przed wodą. Centrum sterującym kamerami i łączącym się 

równocześnie z siecią jest centralka do złudzenia przypominająca popularne routery.  

Do niej podłączają się bezprzewodowo kamery, a sama centralka jest dla nich źródłem 

internetu. W pudełku znajduje się cały zestaw rozmaitych akcesoriów potrzebnych 

do przymocowania kamer do ściany lub sufitu. Zaczynając od uchwytów, po kołki 

i wkręty mocujące. D-Link zadbał o wszystkie elementy montażowe. My będziemy 

musieli zaopatrzyć się tylko w śrubokręt. Genialnie rozwiązano sposób monto-

wania kamer do uchwytów. Działają one na zasadzie silnego magnesu. Wystarczy 
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zbliżyć tył kamery do przymocowanego do ścia-

ny ramienia, aby pewnie zawiesić na nim kamerę. 

Rozwiązanie to jest niesamowicie wygodne, jeśli 

mamy w planie częstą zmianę rozmieszczenia 

źródeł monitoringu lub podczas zdejmowania 

kamery do jej naładowania.

Konfiguracja  
bez problemów
Do skonfigurowania D-Link Pro Wire-Free nie 

będzie nam potrzebna żadna wiedza o architektu-

rze systemów zabezpieczeń. D-Link w możliwie 

najprostszy sposób zaprojektował proces konfi-

guracji. Musimy jedynie pamiętać, aby centralkę 

podłączyć do routera, żeby mieć możliwość korzy-

stania z sieciowych funkcji kamer. Drugim krokiem 

jest włączenie kamer i  wciśniecie przycisku 

„Sync”. Na tym kończy się cały proces konfiguro-

wania i po pobraniu aplikacji na telefon możemy 

swobodnie korzystać z naszego monitoringu.

Praca bez kabli
Kamery D-Link Pro Wire-Free działają bez podłą-

czenia przewodów. Jedynym wymogiem jest 

silny sygnał Wi-Fi, dlatego powinniśmy wyposa-

żyć się w wysokiej klasy router. Zasięg sieci jest 

obszarem, na którym będziemy mogli rozmiesz-

czać kamery. Informację o zasięgu i pojemności 

akumulatora wbudowanego w kamerę znajdzie-

my w  aplikacji myDlink dostępnej za darmo  

na iOS oraz Androida.

Śledź każdy ruch
Mamy kilka sposobów na wykorzystanie kamer 

w  naszym systemie monitoringu. Dla naszej 

wygody możemy skorzystać z Harmonogramu, 

nadając w odpowiednie dni i godziny polecenie 

rozpoczęcia rejestracji wideo. Kolejnym rozwią-

zaniem jest Automatyzacja. Tutaj odpowiednie 
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funkcje kamery wywołujemy w chwili, gdy został wykryty ruch. Jeśli D-Link wykryje 

takie zdarzenie, będziemy mogli rozpocząć nagrywanie, otrzymamy powiadomie-

nie na telefon oraz aktywujemy alarm — głośny dźwięk, którego źródłem będzie 

centralka zestawu. Mnie przypadło również do gustu rozwiązanie skryte pod nazwą 

One-Tap. Na głównym ekranie aplikacji myDlink możemy skonfigurować przycisk, 

po którego włączeniu nastąpi aktywacja określonych zadań związanych z rejestra-

cją obrazu z kamery lub włączeniem trybu Privacy mode, który kamery wyłącza. 

Jeśli dodamy do tego integrację z serwisami IFTTT, Alexa i Google, to już wiemy,  

że możliwości, jakie daje wyzwalanie alertów i reakcje naszego systemu alarmowe-

go, są praktycznie nieograniczone.

Zapis  
w chmurze
Kamery D-Linka mogą pochwalić się dobrymi parametrami rejestracji obrazu i audio. 

Wideo możemy zapisać w rozdzielczości 1080p (1920x1080). Przy jasnym obiek-

tywie F2.2 daje nam to bardzo przyzwoitą jakość zapisu materiału wideo nawet 

w słabym oświetleniu. Razem z zakupem D-Link Pro Wire-Free otrzymujemy rocz-

ny abonament na wykorzystanie chmury producenta do przechowywania materiału 
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WITRYNA
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YD-Link Pro 
Wire-Free

2326,00 zł

www.eu.dlink.com

 + Bezprzewodowa praca
 + Wodoodporna obudowa kamer
 + Wysoka jakość rejestracji wideo
 + Mocowanie na magnes
 + Pakiet nagrywania w chmurze

NAZWA

CENA

OCENA

wideo. Centralka ma możliwość podłączenia pendrive’a, na którym archiwizowane 

będą filmy, jednak opcja bezpośredniego przesyłania nagrań do serwerów D-Linka 

jest znacznie bezpieczniejsza z punktu widzenia możliwości wykradzenia i znisz-

czenia nośnika z materiałem włamania. Dzięki aplikacji na telefon mamy dostęp  

do linii czasu, z której będziemy mogli odczytywać rejestrowane filmy.

Wykonanie  
monitoringu 
nie musi wiązać się z zatrudnieniem specjalistycznej firmy. D-Link zbudował 

system kamer, który jest równocześnie łatwy w obsłudze, jak również w montażu. 

D-Link Pro Wire-Free będzie świetnym rozwiązaniem zarówno do ochrony nasze-

go domu, jak i przestrzeni wokół mieszkania, gdzie do centralki możemy podłączyć 

cztery kamery. Urządzenia te nie boją się trudnych warunków atmosferycznych,  

a to, że działają bez potrzeby podłączenia ich jakimkolwiek przewodem, daje nam 

ogromną swobodę użytkowania.

https://eu.dlink.com/pl/pl/products/dcs-2802kt-eu-mydlink-pro-wire-free-camera-kit
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IWALK LEOPARD DUO 3.0 
BARDZO SZYBKA ŁADOWARKA
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Praktycznie wszystkie będące obecnie w sprzedaży iPhone’y potrafią wykorzystać 

moc większą niż oferowana przez dołączone do zestawu ładowarki. Właśnie te łado-

warki, których parametry nie zmieniły się od 11 lat, są częstym obiektem żartów.  

Nie każdy ma iPada wyposażonego w zasilacz o większej wydajności, aby podrato-

wać się, gdy w baterii jest niewiele ładunku, a do wyjścia pozostało mało czasu.

Rynek nie znosi pustki
Właśnie ten brak wydajnych ładowarek w zestawie z iPhone’ami wykorzystują inni 

producenci. Wśród nich jest znany z bardzo interesujących power banków iWalk.

iWALK Leopard Duo 3.0 jest ładowarką wyposażoną w dwa klasyczne porty USB 

oraz zamocowaną na stałe wtyczką pasującą do naszych, europejskich gniazdek. 

Imponująca jest sumaryczna moc ładowarki. To aż 30 W! Pozwala to na ładowanie 

dwóch urządzeń z mocą 12-15 W. Porty w zasilaczu są rozróżnione kolorami. Jeden 

ma wnętrze zielone i do niego niebawem wrócimy.

Gniazdko „standardowe” posiada normalne napięcie zasilania 5 V znane z USB 

od lat. Wyróżnia się amperażem. Potrafi zasilać podłączone do niego urządzenie 

prądem 2,4 A, co oznacza moc 12 W. Więcej nasze iPhone’y oraz zwykłe iPady (nie 

pro) nie potrafią wykorzystać. Drugi port oznaczony zielonym kolorem potrafi jesz-

cze więcej.
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Qualicomm  
Quick Charge 3.0
Jak być może wiecie, Apple i Qualicomm są od jakiegoś czasu na wojennej ścież-

ce. Firmy toczą spory patentowo-licencyjne i na pewno Apple nie jest chętne do 

używania „wrażej” technologii. Dlatego z dodatkowych funkcji drugiego portu nie 

skorzystamy w urządzeniach Apple, ale nie oznacza to, że nie przyniesie on nam 

korzyści.

Po pierwsze również ma dużą moc. W zakresie napięć 3-6 V (czyli interesujące 5 V) 

pozwala nawet na pobór prądu 3 A! To aż 15 W mocy.

Po drugie wcale nie musimy używać tego portu do ładowania iPhone’a. Oczywiście 

nie podejrzewam Was o mezalians z urządzeniami z Androidem. Po prostu jest 

coraz więcej power banków np. właśnie iWalk, które podczas ładowania używają 

technologii Qualicomm QC. iWalk w ofercie ma również ładowarkę bezprzewodową 

zgodną z iPhone’em 8 i nowszymi, która potrafi wykorzystać dodatkowe możliwo-

ści portu QC. Większa moc jest jej potrzebna, ponieważ można łączyć ze sobą kilka 

„podstawek”, które czerpią zasilanie z jednego kabla.
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iWALK Leopard Duo 3.0 w praktyce
Zasilacz jak na moc i dwa porty nie jest wielki, choć należy do największych, jakie 

mam w kolekcji w kategorii „wtykane w gniazdko”. Jest surowy w formie, ale 

estetyczny. Dodatkowo jest lekki. Patrząc na jego parametry, spodziewałem się 

cięższego urządzenia. Lekkość spowodowała moje obawy o temperaturę podczas 

pracy. Zupełnie niepotrzebnie. Ładowarka, nawet gdy jednocześnie ładowałem 

power bank za pomocą Qualicomm Quick Charge 3.0, a przez normalny port iPada 

z pełną mocą, nie była nawet mocno ciepła. Zasilacz był po prostu letni. To bardzo 

miłe zaskoczenie po przygodach z ładowarkami, którym niewiele brakowało do 

poparzenia użytkownika.

Leopard Duo jest teraz ładowarką, 
z której korzystam najchętniej i z czystym sumieniem mogę ją polecić. A! Bym zapo-

mniał. Oczywiście zasilacz ma odpowiednie zabezpieczenia przed zwarciem, zbyt 

dużym obciążeniem, przegrzaniem i dogaduje się dobrze z urządzeniami, które 

ładuje, rozpoznając odpowiednie dla nich parametry zasilania. O pracy informuje 

delikatna niebieska dioda, która nie przeszkadza nawet w nocy.

WITRYNA

CE
CH

YiWALK Leopard Duo 3.0

149,00 zł

www.iwalk.pl

 + Bardzo duża moc
 + Dwa porty
 + Technologia QC3.0
 + Niska waga
 + Zabezpieczenia

 − Niewymienne złącze  
do gniazdka.NAZWA

CENA

OCENA

http://www.iwalk.pl
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ELGATO THUNDERBOLT 3 
MINI DOCK
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Kupując laptopa  
stajemy przed dylematem:
mobilność czy wygodna praca na dużym ekranie monitora. Nowe komputery prze-

nośne wyposażone w port USB-C dają nam niezrównaną możliwość połączenia 

tych dwóch do niedawna dalekich od siebie rzeczywistości. Posiadając Mini Dock 

Elgato, będziemy w stanie przenieść nasze biurko systemu macOS na dwa ekrany 

o rozdzielczości 4K i równocześnie kopiować z wyjątkową szybkością duże ilości 

danych.

Ruszaj w drogę…
Urządzenie waży zaledwie 125 g, co sprawia, że bez większych problemów będzie-

my mogli zabrać je w każdą podróż. Świetnym pomysłem jest możliwość schowania 

przewodu pod spód urządzenia. Skutecznie eliminuje to problem wystającego kabla, 

który zajmuje cenną przestrzeń w torbie i narażony jest na uszkodzenia. Mini Dock 

jest wykonany z solidnego plastiku, co również zagwarantuje nam bezpieczny trans-

port nawet w towarzystwie kluczy i innych twardych przedmiotów.

… i zabierz ze sobą dwa monitory
Elgato posiada dwa złącza wideo: DisplayPort 1.2 obsługujący rozdzielczość 4096 

x 2160 przy odświeżaniu 60 Hz. Drugim portem jest HDMI 2.0 pracujący z takimi 

samymi parametrami wyświetlania obrazu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby równo-

cześnie używać tych złącz do pracy na zewnętrznych monitorach. To rozwiązanie 
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WITRYNA
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YElgato Thunderbolt 3 
Mini Dock

649,00 zł

www.elgato.com

 + Szybkie porty Thunderbolt 3  
oraz USB 3.1

 + Wsparcie dla monitorów 4K
 + Niewielkie rozmiary

 − Brak złącza na karty SDNAZWA
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zapewni nam ogromny komfort pracy, tym bardziej że obsłużone zostaną nawet 

monitory o rozdzielczości 4K.

Przesyłaj szybko pliki
Obok dwóch złącz wideo Elgato wyposażył Mini Dock w gigabitowe złącze sieciowe 

— Ethernet oraz szybki port USB 3.1 pierwszej generacji. To rozwiązanie pozwala 

nam przesyłać dane z prędkością do 40 Gb/s, dając tym samym gwarancję współpra-

cy z najnowszymi dyskami zewnętrznymi. Wykonanie kopii gigabitowych plików 

zajmie nam kilka sekund.

Wideo w centrum uwagi
Elgato Mini Dock to wyjątkowe urządzenie, które zainteresuje osoby potrzebujące 

rozszerzonych możliwości pracy na zewnętrznych monitorach. Nie znajdziemy tu 

kilku portów USB ani miejsca na podłączenie kart pamięci SD. Elgato stawia przed 

Mini Dock konkretny cel — optymalne wsparcie obsługi na zewnętrznych moni-

torach i robi to w sposób perfekcyjny. Myśląc o pracy mobilnej nie musimy już 

przejmować się małym rozmiarem matrycy laptopa. Elgato ze swoim Mini Dock 

daje nam komfort, jaki mamy zasiadając przed komputerem stacjonarnym podłą-

czonym do dużych panoramicznych ekranów.

http://www.elgato.com/en/dock/thunderbolt-3-mini
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JAK ZOSTAĆ 
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 6
JAROMIR KOPP © Halfpoint

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com


98PORADY

Urządzenia HomeKit  
mogą łączyć się z kontrolerami
(czyli naszymi iPhone’ami, iPadami, Apple TV, czy HomePodami) na trzy sposo-

by: przez Wi-Fi, Bluetooth i pośrednio za pomocą Ethernet. Co prawda niedawno 

Apple przystąpiło do grupy Thread, czyli organizacji opracowującej i wdrażającej 

system komunikacji mesh dla urządzeń IoT, jednak zanim zobaczymy efekty tego 

w HomeKit, minie kilka lat. Właśnie łączność jest największą bolączką akcesoriów 

smart home. Do tego tematu zaraz wrócimy.

Nowości na polu wdrażania ADK
Przypomnę, że ADK to zestaw bibliotek HomeKit Accessory Development Kit opraco-

wany przez Apple. Pisałem o tym w wakacyjnym numerze. Apple dostarcza biblioteki 

komunikacyjne, producenci układów muszą zrobić funkcje odpowiedzialne bezpo-

średnio za komunikację ze sprzętem, a my opracować kod urządzenia.

Właśnie znana i poważana w kręgach Bluetooth norweska firma Nordic Semiconductor 

udostępniła deweloperom posiadającym licencję MFi nowe wersje swoich bibliotek 

HomeKit. Tym razem zrobione na bazie ADK od Apple. Bardzo interesujące jest to, 

że od strony projektanta akcesoriów biblioteki prawie się nie zmieniły. Nordic „nało-

żył” na ADK od Apple swoje poprzednie rozwiązanie, To bardzo ułatwia przejście 

https://mojmac.pl/2018/08/07/apple-przylacza-sie-do-thread-group-to-wielka-rzecz-dla-homekit
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na nową wersję. Zresztą wygląda na to, że wersja z ADK będzie jedyną oficjalną  

od Nordic. Firma miała ułatwione zadanie, bo jej poprzednie wersje działały na 

podobnych „sztywnych” zasadach co ADK. Związane jest to ze skromnymi zasoba-

mi układów Nordic nRF528xx. W związku z tym wydarzeniem jest szansa, że znów 

powrócę do porzuconego projektu HomeKit Bluetooth.

Łączność
Jak wspomniałem we wstępie, HomeKit ma dość ograniczone sposoby komunikacji. 

Wiąże się to z metodami łączności, jakie są wbudowane w nasze urządzenia. Jednak 

mostki (bridge) zgodne z HomeKit mogą się z akcesoriami komunikować w zasadzie 

na dowolne sposoby. Niestety, Apple z powodów bezpieczeństwa zabrania podłącza-

nia niektórych akcesoriów za pomocą mostków. Wiąże się to właśnie z dowolnością 

sposobów komunikacji pomiędzy mostkiem a peryferiami. Nie wszystkie są równie 

dobrze zabezpieczone jak HomeKit. Przez mostki nie podepniemy zamków, bram, 

systemów alarmowych i innych urządzeń związanych z bezpieczeństwem. Za to 

lampy, sensory i inne mniej ważne akcesoria — tak.

Obecnie na rynku jest kilka popularnych rozwiązań łączności. Lampy Philipsa 

i system Tradfri Ikea używają ZigBee. Fibaro z kolei Z-Wafe, ale w sprzętach niezgod-

nych z HomeKit. Są to standardy przyjęte w świecie Smart Home i IoT, a popularność 

jest ich największą zaletą.



100PORADY

Jednak akurat nie w przypadku HomeKit. Co z tego, że do bramki Ikea Tradfri podłącz-

my żarówki Philipsa Hue i będą one działać, skoro nie będą widoczne w HomeKit? 

A nie będą, bo Apple żąda podania listy urządzeń, jakie bramka obsługuje i póki 

to się nie zmieni, nie będzie można używać bramek do sterowania urządzeniami 

innych firm. I w tym momencie odpada największa zaleta popularnych systemów.

Mają one też wady ZigBee, choć standard przewiduje kilka częstotliwości, to zazwy-

czaj pracuje w 2,4 GHz, czyli w tym samym paśmie co największa ilość urządzeń 

z Wi-Fi i Bluetooth. Powoduje to czasem pewnie problemy z łącznością. Dlaczego 

o tym piszę? Bo warto zastanowić się nad alternatywami.

nRF24l01
To pomysł wspomnianej już firmy z Norwegii. W paśmie 2,4 GHz wydzielono 120 

kanałów, które pozwalają na transmisję danych z prędkością od ćwierci do dwóch 

megabitów na sekundę. Dużym zaskoczeniem było dla mnie, że ten standard jest 

od lat wykorzystywany przez bardzo wiele zestawów do sterowania modelami RC, 

nawet najpoważniejszych firm jak Futaba.

Wadami rozwiązania jest kompletny brak szyfrowania sprzętowego (trzeba to robić 

samemu), nie zawsze duży zasięg oraz wielkość paczki danych ograniczona do 32 

bajtów. Zaletą jest cena i proste oprogramowanie oraz wiele gotowych bibliotek 

i obszerna dokumentacja.
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Tego systemu używam w moich lampach LuLED i prawdopodobnie będę używał 

nadal do pewnych akcesoriów.

ESP-NOW
To moim zdaniem bardzo niedoceniony system komunikacji opracowany przez 

moją ulubioną firmę Espressif. Chińczycy postanowili zrobić swój wariant łączno-

ści, który będzie działał w ich popularnych modułach ESP8266 i ESP32. Efekty są 

bardzo interesujące.

ESP-NOW używa również pasma 2,4 GHz, podzielonego na 13 kanałów jak Wi-Fi. 

Jednak z Wi-Fi nie ma więcej nic wspólnego. Za jednym zamachem można przesłać 

według dokumentacji 256 bajtów, ale w praktyce okazuje się, że tyle potrafią tylko 

układy ESP32, a ESP8266 radzą sobie dobrze z 200 bajtami, co jest i tak przyzwoitym 

wynikiem. Według dokumentacji jedno urządzenie może komunikować się z dzie-

sięcioma w sposób szyfrowany lub dwudziestoma bez szyfrowania. Urządzenia 

adresuje się za pomocą MAC sprzętowego lub „zamyślonego”. Teoretycznie ESP-NOW 

może pracować równoczesne z Wi-Fi, ale w praktyce okazało się, że nawet ESP32 

znacznie traci wtedy na zasięgu w trybie NOW. Skoro jesteśmy przy zasięgu: jest on 

nadzwyczaj dobry. Modulik z maleńką antenką PCB komunikuje się z drugim takim 

na odległość kilkudziesięciu metrów i to przez kilka drewnianych ścian! To całkiem 

sporo. Nawet więcej niż ZigBee pracujące w tym samym paśmie. Transmisja jest 

błyskawiczna, znacznie szybsza niż w nRF24l01 i bardziej odporna na zakłócenia. 
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Dodatkowo ESP udostępnia gotowe biblioteki do „parowania” i wymiany doce-

lowego klucza szyfrującego, a dla ESP32 nawet rozwiązanie MESH. ESP-NOW 

zdecydowanie bardziej nadaje się do połączeń przez urządzenia zasilane bateryjnie.  

Po wybudzeniu błyskawicznie mogą one nawiązać połączenie i przesłać dane. 

Dzieje się to kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy szybciej niż nawiązanie połą-

czenia Wi-Fi pomiędzy modułami. To ostatnie i tak w HomeKit nie jest użyteczne. 

Apple zabrania „mostkowania” urządzeń IP, czyli pracujących w Wi-Fi.

Są też wady. Jak już wspomniałem, dokumentacja jest uboga i zawiera sporo niedo-

mówień. W sieci można znaleźć trochę przykładów, ale część wiedzy zdobywałem 

po omacku. Oto ciekawostki, którymi się podzielę: Jeżeli wysyłamy szyfrowaną 

paczkę danych, to dostaniemy potwierdzenie odbioru, nawet jeżeli odbiornik nie 

ma klucza do odszyfrowania danych. Dotrą one do urządzenia i ich odbiór ono 

potwierdzi, ale nie przekaże w interfejsie programowym do aplikacji, bo nie odszy-

fruje. Innym problemem jest wspomniane „gryzienie się” z Wi-Fi. Najśmieszniej, 

że występuje ono tylko w niektórych sytuacjach i jest zależne od obciążenia Wi-Fi. 

Jednak jeżeli chcemy mieć pewność dalekiej komunikacji, to jedynym rozwiąza-

niem jest zastosowanie dwóch modułów. Jeden do Wi-Fi, drugi do ESP-NOW. Mogą 

się one komunikować ze sobą np. za pomocą interfejsu szeregowego. Taką kombi-

nację ESP32 + ESP8266 dla NOW zastosowałem w swoim projekcie.

Podsumowując: jeżeli w jakimkolwiek rozwiązaniu planujecie przesyłanie paczek 

danych pomiędzy urządzeniami używającymi układów Espressif, warto zastanowić 

się nad wciąż dość mało popularnym ESP-NOW.
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SPRYTNE  
MODYFIKACJE W DOCKU
ARTUR JOPEK
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System macOS  
skrywa w sobie wiele możliwości
Nie wszystkie są dostępne z poziomu Preferencji systemowych, ale wymagają 

uruchomienia ich z poziomu Terminala. Takie właśnie ukryte możliwości posiada 

systemowy Dock.

Choć Dock w macOS Mojave jest już bardzo funkcjonalny i konfigurowalny, to i tak 

można go łatwo doposażyć w dodatkowe funkcje. Na przykład możliwość dodania 

dodatkowego konfigurowalnego stosu z ostatnimi rzeczami wykonywanymi na 

naszym Maku. Jest to odzwierciedlenie polecenia Ostatnie rzeczy znajdującego się 

na pasku menu (Menu Apple > Ostatnie rzeczy), ale nie trzeba go szukać, gdyż jest 

„pod ręką”.

Aby dodać stos do swojego Docka, oczywiście stwórz kopię zapasową, a następnie 

uruchom z folderu Aplikacje bądź za pomocą Spotlight aplikację Terminal i wpro-

wadź do niego następująca komendę:

defaults write com.apple.dock persistent-others -array-add '{”tile-data” = {”list-type” = 1;}; „tile-

-type” = „recents-tile”;}'; killall Dock

Zatwierdź ją za pomocą klawisza Return, a następnie po resecie Docka zobaczysz 

dodatkowy stos z domyślnie ustawionymi ostatnimi aplikacjami. Stos ten możesz 
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dowolnie konfigurować. Wystarczy, że wywołasz na nim menu kontekstowe, 

a będziesz mógł zdecydować, jaką zawartość będzie miał Twój dodatkowy stos.  

Do wyboru będziesz miał:

 > Ostatnie aplikacje

 > Ostatnie dokumenty

 > Ostatnie serwery

 > Ulubione woluminy

 > Ulubione rzeczy (to te z Findera)

W moim przypadku najlepiej sprawdzają się Ostatnie dokumenty, ale myślę, wybie-

rzesz coś przydatnego dla Ciebie.

Jeśli dodatkowy stos  
nie będzie Cię satysfakcjonować, 
zawsze możesz przywrócić kopię zapasową bądź wrócić do ustawień domyśl-

nych. Aby osiągnąć ten efekt, wystarczy że wprowadzisz następującą komendę 

w terminalu:

defaults delete com.apple.dock; killall Dock

Spowoduje to przywrócenie „fabrycznego” wyglądu Docka, czyli jak po świeżej 

instalacji systemu.



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