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To był jeden  
z najważniejszych miesięcy dla Apple
Firma szykuje się do kolejnego, odważnego skoku w przyszłość. Mówiąc odważnego, 

mam na myśli teren, na którym do tej pory nie było nikogo, a ci, którzy próbowali 

na niego wejść, wycofywali się, nie widząc dla siebie przyszłości. Nowy iPad Pro 

ze złączem USB-C (takim samym, jakie mamy w komputerach), zabójczo szyb-

kim procesorem A12X oraz aplikacjami zapowiadającymi całkiem nowe podejście  

do sposobu pracy już jest na rynku. Apple coraz bardziej odkrywa swoje plany 

na przyszłość, sugerując swoimi nowymi produktami, że znane nam do tej pory 

komputery powoli będą ustępować nowym maszynom. W tym wydaniu analizujemy 

najnowszą konferencję, zastanawiamy się, w którym kierunku idzie Apple ze swoimi 

produktami i czy jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji w świecie komputerów.

Zapraszam do nowego wydania Mój Mac Magazyn

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

iPad Pro

MacBook Air
Popularny MacBook firmy Apple wreszcie doczekał 

się ekranu Retina. Otrzymał klawiaturę motyl-

kową trzeciej generacji, dwa porty USB-C oraz 

czytnik linii papilarnych Touch ID, który został 

umieszczony w prawym górnym rogu klawiatu-

ry. Apple oprócz najnowszego procesora i5 Intela 

wyposażył Aira w czip T2. Za najtańszą konfigu-

rację będziemy musieli zapłacić 5999,00 zł.

www.apple.com

Mac Mini
Na Maca mini Apple kazało nam długo czekać. 

Komputer został wyposażony w wersji stan-

dardowej w 4-rdzeniowy procesor i3, ale można 

wybrać opcję z 6-rdzeniowym procesorem i7. Nowy 

Mini może obsłużyć 64 GB pamięci RAM. W nowym 

Macu mini znajdziemy 4 porty USB-C (Thunderbolt 3), 

port HDMI oraz 2 porty USB typu A czy 10-gigabitowy 

port Ethernet. Nowy system chłodzenia zapewnia cichą 

pracę komputera. Ceny zaczynają się od 3999,00 zł.

www.apple.com

Nowy iPad Pro otrzymał skaner twarzy FaceID 

działający zarówno przy ustawieniu poziomym, 

jak i pionowym. iPad Pro został wyposażony 

w 8-rdzeniowe procesory A12X Bionic. Pojawił 

się też następca Apple Pencil, który jest ładowa-

ny indukcyjnie i pozwala na zmianę narzędzia 

podczas rysowania. iPad Pro 11˝ z 64 GB pojem-

ności kosztuje 3799,00 zł, jego większy brat 

12,9˝ — 4799,00 zł.

www.apple.com

https://www.apple.com/macbook-air/
https://www.apple.com/mac-mini/
https://www.apple.com/ipad-pro/
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Przegląd aplikacji
Cubase 10
Jeden z najbardziej zaawansowanych edytorów 

dźwięku otrzymał wraz z nową odsłoną zestaw 

odświeżonych narzędzi. Jak choćby VariAudio 

3 pozwalający kontrolować każdy aspekt dźwię-

ku. Razem z nową wersją aplikacji otrzymujemy 

 bibliotekę 5 GB dźwięków i loopów. Cubase 10 

otrzymał również odświeżony wygląd interfejsu 

zgodny z ekranami wysokiej rozdzielczości.

CENA: od 99,99 €

www.steinberg.net

ON1 Photo służy do edycji cyfrowych zdjęć. Program pozwa-

la na nieinwazyjny retusz plików RAW. Rozmaite operacje 

możemy wykonywać na warstwach, zwiększając przy tym 

możliwości edycji fotografii. Możemy korzystać z gotowych 

filtrów i presetów, które pozwolą nam osiągnąć fantastyczne 

efekty. Wśród nowości warto odnotować moduł portretowy, 

dzięki któremu program rozpoznaje twarz i dostosowuje 

ustawienia, by otrzymać najlepszą jakość zdjęcia.

CENA: Bezpłatny

www.on1.com

Serwis Upoluj Ebooka przygotował dla swoich 

użytkowników aplikację na iPhone’a. Program 

pozwala sprawdzić oferty specjalne na e-bo-

oki w kilku internetowych księgarniach. Tutaj 

będziemy mogli zapoznać się z opisem książek, 

a także przejść do tego sklepu, gdzie oferta jest 

najkorzystniejsza. 

CENA: Bezpłatna

Program w App Store

Photo RAW 2019 

Upoluj Ebooka

https://new.steinberg.net/cubase/
https://www.on1.com/products/photo-raw/
https://itunes.apple.com/pl/app/upolujebooka/id1433907145?l=pl&mt=8
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KOMU POTRZEBNY  
JEST KOMPUTER?
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Z komputerów  
korzystam od prawie 30 lat
Początkowo był to kultowy Atari, potem poczciwy PC z procesorem Pentium, aż 

wreszcie trafiłem do świata Apple za sprawą białego iBooka G4.

Komputery coraz bardziej się miniaturyzują, a ich możliwości rosną. Pierwsza seria 

Apple Watch miała procesor o mocy porównywalnej do wspomnianego iBooka. 

Najnowsze iPady biją na głowę większość laptopów, zaś iPhone już od jakiegoś 

czasu depcze im po piętach.

Praktycznie każdy teraz ma smartfona i wykorzystuje go do przeglądania internetu 

oraz konsumowania treści w drodze. W domu, na kanapie, z powodzeniem spraw-

dza się iPad. Z komputera korzystam praktycznie tylko w pracy.

Do wszystkich  
używanych narzędzi
mam też dostęp na telefonie i korzystam z nich, kiedy sytuacja tego wymaga. Nie 

jest to zbyt efektywne ani najwygodniejsze, ale możliwe. Nawet niniejszy tekst piszę 

na telefonie, leżąc na leżaku na wakacjach. Po raz pierwszy od kilku dobrych lat nie 

zabrałem ze sobą w podróż komputera ani iPada. Doskonale sobie radzę bez nich.
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Jeśli chodzi o czas wolny i rozrywkę, to sam telefon w zupełności wystarcza. 

W pracy nadal potrzebujemy komputera, Apple do spółki z Microsoftem starają 

się to zmienić. Surface staje się biznesową maszyną w wielu firmach, a dzięki 

premierze pełnoprawnego Photoshopa na iOS iPad zacznie wkraczać do biur 

osób kreatywnych.

Brakuje mi  
jeszcze tylko systemu iOS
lepiej dostosowanego do pracy „desktopowej”. Jeśli ten się pojawi, to poważnie 

się zastanowię, zanim kupię kolejnego laptopa.

Myślę, że za kilka lat tablety z komputerów „kanapowych” staną się pełnopraw-

nymi maszynami domowymi i wyprą laptopy. Podobnie jak laptopy wyparły 

komputery stacjonarne.

Apple ma w tym istotny interes. iOS jest systemem zamkniętym, więc siłą rzeczy 

trzeba korzystać ze sklepu Apple i zostawiać tam prowizję. Dlatego też nie dziwi 

mnie reklamowanie nowego iPada jako następcy maków. Jakoś trzeba tych ludzi 

naciągać na zakupy w AppStore. Jeśli Photoshop będzie kosztował 1000 euro, 

to Apple dostanie od każdej sprzedanej sztuki 300. Niezły biznes.

Myślę, że jeśli tylko interfejs iOS się poprawi, to na zmierzch laptopów nie trze-

ba będzie długo czekać.
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ITAXI — DOSTĘPNY SPOSÓB 
NA TAKSÓWKĘ
PIOTR WITEK ORAZ GOŚCIE
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Geneza prac  
nad dostępnością
Ponieważ regularnie zdarza mi się odbywać podróże służbowe, dość często pyta-

ny jestem o to, z jakich aplikacji mobilnych korzystam do zamawiania transportu  

— w domyśle: jakiegoś samochodu. Odpowiedź zawsze jest taka sama — korzy-

stam tylko z tych dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach. Niestety nie ma 

ich zbyt wiele, więc nie mam tu dużego wyboru. Nie miałem też problemu z odpo-

wiedzią, gdy jakieś pół roku temu znajomy zapytał mnie czy korzystam z aplikacji 

do zamawiania taksówek o nazwie iTaxi. Bez wahania odpowiedziałem, że nie,  

bo program jest zupełnie niedostępny. I wtedy padło kolejne pytanie: A chciałbyś 

coś z tym zrobić?

Przyznam, że dość mocno mnie tym pytaniem zaintrygował. Okazało się, że znajo-

my jest w kontakcie z firmą iTaxi, która podobno zainteresowana była poprawą 

dostępności ich produktu dla osób o  szczególnych potrzebach. Po rozmowie  

ze znajomym i wymianie maili z iTaxi stwierdziłem, że skoro firma chce działać, 

należy spróbować ich w tym wesprzeć.

Niestety, gdy zajrzałem do aplikacji, okazało się, że łatwo nie będzie. Od czasu, gdy tam 

zaglądałem ostatni raz, tuż po jej pojawieniu się na rynku, niewiele zmieniła się pod 

względem dostępności. Nadal wiele przycisków posiadało nic niemówiące etykiety 

albo nie posiadało ich wcale. W Profilu Użytkownika poszczególne elementy menu 

nie miały zadeklarowanych ról, więc anonsowane były przez technologie asystujące 

Opis przygoto-
wany przez  
Piotra Witka,  
który jest 
osobą 
niewidomą.
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jako zwykły tekst. Nie działały nawet niektóre podstawowe gesty natywnych tech-

nologii wspierających, jak np. gest powrotu, ułatwiający przejście o poziom wyżej 

w strukturze aplikacji. Część niezwykle istotnych informacji, np. dodatkowe opłaty, 

prezentowano w taki sposób, iż w ogóle nie było możliwe zapoznanie się z nimi za 

pomocą programu odczytu ekranu. Co więcej, dla technologii asystujących pozo-

stawały niedostępne również tak podstawowe informacje, jak np. czas oczekiwania 

na taksówkę. Tym jednak, co przede wszystkim przesądzało o niedostępności tej 

aplikacji, był jeden potężny błąd, sprawiający, że fokus technologii asystującej poru-

szał się tylko w obrębie jednego z dwóch obszarów ekranu. W efekcie użytkownik 

niewidzący często w ogóle nie wiedział, że aplikacja posiada mnóstwo dodatkowych 

opcji, a przez to nie potrafił i nie chciał jej obsłużyć.

Przygotowując cały zestaw uwag dla twórców programu, z każdą kolejną malały 

moje nadzieje na ich naprawienie. Liczba błędów oraz przewidywalny nakład pracy 

były tak duże, że doszedłem do wniosku, iż iTaxi tylko grzecznie mi podziękuje 

za nadesłane uwagi i zapomni o całym problemie dostępności. Dlatego mocno się 

zdziwiłem, gdy po kilku dniach dostałem odpowiedź z oznaczeniem przy moich 

uwagach, które błędy zostaną poprawione natychmiast, które później, a które powi-

nienem szerzej opisać lub najlepiej zademonstrować, na czym one polegają. Jeszcze 

nie do końca wierząc w to, co się dzieje, przesłałem twórcom aplikacji dodatkowe 

wyjaśnienia i już kilka dni później testowałem następną wersję iTaxi z pierwszymi 

zmianami dostępnościowymi. Od tamtej pory pojawiło się kilka kolejnych aktu-

alizacji, w których likwidowane były błędy. Aktualnie w iTaxi nadal odnajduję 

nieprawidłowości sprawiające użytkownikom o szczególnych potrzebach pewne 



14OPINIE

trudności, ale związane są one bardziej z dyskomfortem użytkowania programu, niż 

jego niedostępnością. Mam tu na myśli kwestie w rodzaju np. zaburzonej struktury 

nagłówków w regulaminie aplikacji.

I dlatego, gdy wracałem wczoraj z Warszawy, zamawiając transport bez wahania 

sięgnąłem po iTaxi. Jeśli aplikacja od razu nas prawidłowo zlokalizuje, przywo-

łanie taksówki to dokładnie tylko dwa stuknięcia w ekran — w przyciski Zamów 

Taksówkę oraz Potwierdź Zamówienie. Od tej pory możemy na ekranie obserwo-

wać malejący czas dojazdu, a po dotarciu na miejsce, oczywiście jeśli wcześniej 

podpięliśmy naszą kartę płatniczą, zapłata odbędzie się automagicznie. Dopiero na 

sam koniec, i tylko jeśli mamy na to ochotę, możemy wystawić ocenę oraz komen-

tarz dotyczący kierowcy.

Aktualnie nie tylko proces zamawiania taksówki, ale również pozostałe funkcje iTaxi 

w rodzaju historii podróży, tworzenia profilu użytkownika, wprowadzania danych 

karty płatniczej, danych konta PayPal czy w końcu zapoznawania się z tabelą dodat-

kowych opłat, dostępne są dla osób o szczególnych potrzebach. Co więcej, twórcy 

aplikacji nie tylko zwracają uwagę na kwestie dostępności, ale z równą gorliwością 

wdrażają uwagi z obszaru użyteczności, co sprawia, że z iTaxi po prostu przyjem-

nie się korzysta. Jak wspomniałem powyżej, można jeszcze w programie natrafić 

na drobne problemy dostępnościowe, ale widząc podejście i zapał twórców iTaxi 

myślę, że zostaną one usunięte raczej prędzej niż później.
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Prace nad rozwiązaniem problemu 
iTaxi to polska aplikacja, służąca do zamawiania taksówek. Zespół cały czas pracuje 

nad jej ulepszaniem. Dlatego gdy otrzymaliśmy pytanie, czy jesteśmy zainteresowani 

uwagami związanymi z działaniem naszej aplikacji, zebranymi przez osobę niewi-

domą, stwierdziliśmy, że: tak, koniecznie! To, co znaleźliśmy w opisie w pierwszym 

momencie, było dla nas zaskakujące: uwag było bardzo dużo i nie spodziewaliśmy 

się, że aż tak trudno jest używać naszej aplikacji do zamówienia taksówki przez 

osobę z zaburzeniem widzenia.

„Prace nad modyfikacjami planowaliśmy w cyklach dwutygodniowych. Każdy ze 

sprintów (pracujemy w Scrumie) miał, poza zadaniami związanymi z bizneso-

wym rozwojem aplikacji, także zaplanowane usprawnienia pod kątem dostępności.  

Jak wspomina Piotr w swoim opisie sytuacji, zaczęliśmy od analizy złożoności 

wskazanych problemów. Podzieliliśmy listę na trzy kategorie: „szybkie i proste”, 

„trudniejsze i do przemyślenia, jak to zrobić” oraz „na później ze względu na prioryte-

ty biznesowe” (to są robocze nazwy tych kategorii:)). Była jeszcze czwarta: „problem 

nie po naszej stronie, ale po stronie jednego z dostawców”, gdyż faktycznie okazało 

się, że niektórych kwestii wskazanych przez Piotra nie jesteśmy w stanie usunąć 

(chodzi m.in. o podpowiedzi adresów, na które nie mamy wielkiego wpływu). Mając 

tak podzielone zadania, skontaktowaliśmy się z Piotrem, by, po pierwsze, wyjaśnić 

pewne wątpliwości, a po drugie, poprosić go o… demonstrację i testy. Dzięki ciągłe-

mu kontaktowi było nam o wiele łatwiej zrozumieć te problemy, które stały się 

jasne dopiero, gdy sprawdziliśmy jak Piotr używa aplikacji. O wiele prostsze były 

też testy: odtąd przeprowadzaliśmy je wewnętrznie w firmie, ale bazując na tym,  

Opis przygo-
towany przez 
zespół iTaxi, 
pracujący 
nad kwestią 
dostępności 
aplikacji  
— Katarzynę 
Małecką 
i Marcina 
Makowskiego.
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jak testuje osoba niewidoma (gdyż wiedzieliśmy, jak to trzeba robić).” — mówi 

Katarzyna Małecka, szefowa produktu w iTaxi.

„Przełom nastąpił dopiero wtedy, gdy mieliśmy okazję przekonać się, jak osoba 

niewidoma faktycznie posługuje się naszą aplikacją — jak działa technologia asystu-

jąca używana przez kogoś codziennie, intuicyjnie i… szybko. To co nas najbardziej 

zaskoczyło, to właśnie szybkość posługiwania się aplikacją z użyciem techno-

logii asystującej.” — mówi Marcin Makowski, starszy programista iOS w  iTaxi  

— „Początkowo próbowaliśmy powtórzyć opisane przez Piotra problemy w taki 

sposób, że wygaszaliśmy ekran na urządzeniu i poruszaliśmy się po aplikacji przy 

pomocy technologii asystującej. Wielu zgłoszonych uwag nie umieliśmy jednak 

powtórzyć, dlatego poprosiliśmy o demonstrację. Efekt nas zaskoczył: to, co widzimy 

używając aplikacji, i to, co powinna czytać technologia asystująca, to dwie zupeł-

nie różne kwestie. Okazuje się, że aby sprawnie poruszać się po aplikacji, nie jest 

potrzebne czytanie wszystkiego, co jest na ekranach. Potrzebne jest, by technologia 

asystująca znalazła wszystkie dostępne elementy, ale bez wymyślnych podpisów. 

Dlaczego? Bo osoba poruszająca się po aplikacji używa tej technologii bardzo szyb-

ko i za długie bądź źle skonstruowane podpisy po prostu nie są użyteczne.”

Największym wyzwaniem okazał się poniższy ekran zamawiania taksówek, gdyż 

technologia asystująca odnotowywała tutaj dwa osobne ekrany, zamiast jednego 

(tak, jak to widzi osoba bez zaburzeń wzroku). Jest to spowodowane tym, że ekran 

został zaprojektowany w sposób niestandardowy, chociaż typowy dla innych apli-

kacji tego typu. Technologia asystująca uparcie „czytała” ekran pod spodem (mapę), 
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w momencie, gdy powinna zauważyć elementy na drugiej warstwie, z wszelkimi 

opcjami dotyczącymi zamawianej taksówki (w tym: adres, termin, na który taksówka 

ma być zamówiona, typ płatności oraz więcej opcji). Wszystkie elementy umieszczo-

ne na tej warstwie są także skonstruowane nietypowo: dla osoby widzącej nawigacja 

po nich jest logiczna, ale gdy użyło się technologii asystującej, wszystko zaczynało 

się mieszać. Dzięki zgłoszeniu Piotra, przeanalizowaliśmy problem i znaleźliśmy 

rozwiązanie, które nie wymagało przebudowania tego ekranu w całości. Teraz 

wszystkie dostępne elementy są prawidłowo odczytywane w logicznej kolejności, 

zaś druga warstwa z mapą jest „schowana” przed technologią asystującą.

Z kolei powyższy ekran to bardzo ciekawy przykład różnicy odbioru aplikacji 

przez osobę widzącą i niewidomą. Osoba widząca poradzi sobie z mapą i zauważy,  

że przesuwając ją pod spodem, zmienia adres startowy, będący podstawą do zamó-

wienia taksówki. Sam widok mapy też jest intuicyjny i okoliczne ulice, ich nazwy, 

czy nazwy parków i placów, nie są problemem. Z kolei osoba korzystająca z techno-

logii asystującej gubiła się na tym ekranie zupełnie, ponieważ to, co otrzymywała, 

to ekran z odczytywaną dużą liczbą adresów (adres startowy, ale też adresy pobli-

skich ulic, parków, itd. — wszystkiego, co jest na mapie). Poprawka polegała na 

takim skonstruowaniu ekranu, by czytane były tylko elementy nawigacji, bez mapy 

i okolicznych adresów. Takie rozwiązanie, stworzone specjalnie pod kątem techno-

logii asystującej, nie zmienia nic z perspektywy osób widzących.
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Kolejny przykład: element „duży bagażnik” na powyższym ekranie „Więcej opcji”. 

W pierwszej wersji technologia asystująca czytała ten element jako dwa osob-

ne: „duży bagażnik” oraz „włączony/wyłączony, przycisk”. Drobne usprawnienie,  

ale jak bardzo użyteczne, to zmiana sposobu jego odczytu na „Duży bagażnik: włączo-

ny, przycisk”, zależnie od stanu przełącznika. W ten 

sam sposób zminimalizowaliśmy liczbę elemen-

tów czytanych przez technologię asystującą na 

każdym ekranie. Dzięki temu czytany jest jeden 

element, co ułatwia korzystanie z aplikacji, przy 

jednoczesnym zachowaniu wszystkich dostęp-

nych funkcjonalności.

Ekran po prawej jest przykładem, jak można 

prosto poprawić użyteczność z  perspektywy 

wszystkich użytkowników — zarówno osób 

z  zaburzeniami, jak i  bez zaburzeń wzroku. 

Zmiana polega na tym, że aplikacja eksponuje 

typ płatności i umożliwia jej zmianę w momen-

cie, gdy pasażer jest już „w kursie”. Jeśli pasażer 

stwierdzi, że nie ma przy sobie gotówki, chociaż 

taki typ płatności ustawił w aplikacji wcześniej, 

to zanim dojedzie na miejsce, może dokonać 

zmiany na płatność kartą lub aplikacją bez 

wyciągania portfela. Zaimplementowane rozwią-

zanie pozwala dodatkowo na potwierdzenie  
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używanego podczas przejazdu konta, gdyż w iTaxi można jechać „prywatnie” albo 

„biznesowo”, co ma znaczenie w kontekście rozliczenia za kurs.

To usprawnienie mieliśmy w backlogu zadań, jednak przyspieszyliśmy prace po 

informacji od Piotra, że tego typu informacje poprawiają poczucie bezpieczeń-

stwa w trakcie jazdy i, choć nie są problemem dostępności, na pewno poprawią 

użyteczność.

Na tym nie koniec
Mamy w planach kolejne usprawnienia. Jednym z ciekawszych jest modyfikacja 

ekranu z podsumowaniem płatności za kurs: chcemy wprowadzić jasny komunikat 

dotyczący opłat, z wyszczególnieniem wszystkich części składowych (m.in. kwoty 

bazowej, rabatów, kodów promocyjnych, itd.). Dzięki temu nasi pasażerowie, mając 

komplet informacji, będą czuli się komfortowo i bezpiecznie. Prace nad taką zmianą 

planujemy w kolejnych, bliskich sprintach.

Aplikacja dostępna na platformie iOS jest już na pewno o wiele prostsza i wygodniej-

sza w obsłudze dla osób ze szczególnymi potrzebami. Teraz rozpoczniemy prace nad 

aplikacją androidową, mając jednak całą wiedzę o tym, na co zwracać uwagę, jak to 

powinno działać, oraz jak testować, by „wczuć się” w sytuację osoby ze szczególnymi 

potrzebami — jesteśmy optymistycznie nastawieni do tych prac i mamy nadzieję, 

że już niedługo i druga nasza aplikacja dla pasażerów będzie w pełni dostępna.



20OPINIE

Marcin Makowski

Piotr Witek

Katarzyna Małecka

Mąż, ojciec, programista. Profesjonalnie zajmuje się aplikacjami mobilny-
mi od ponad 6 lat. Brał udział w projektach z branż m.in. energetycznej, 
farmaceutycznej, mediowej i obecnie transportowej. Poza aplikacjami 
mobilnymi interesuje się ekonomią, inwestowaniem (głównie w nieru-
chomości). Bliska jest mu minimalistyczna koncepcja życia oraz idea 
wolności finansowej, w stronę której zmierza.

Dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Utilitia oraz ekspert ds. dostęp-
ności informacji elektronicznej i technologii asystujących w Fundacji 
Instytut Rozwoju Regionalnego. Zawodowo zajmuje się kwestia-
mi uniwersalnego projektowania, dostępności informacji, serwisów 
internetowych, aplikacji mobilnych, dokumentów i multimediów elek-
tronicznych. Prywatnie miłośnik literatury fantasy.

Od 10 lat odpowiada za prowadzenie projektów IT, posiada praktycz-
ne doświadczenie z zakresu UX: tworzenia logiki ścieżki użytkownika, 
prototypowania (lo-fi) oraz badań jakościowych, m.in. prowadzonych 
z wykorzystaniem eye trackera oraz EEG. Prywatnie: autorka bajek dla 
dzieci oraz właścicielka białego kota brytyjskiego o niespotykanym 
poziomie fajtłapowatości.

O autorach:

O iTaxi
iTaxi to polska aplikacja służąca do zamawiania przejazdów 
osobowych, która na rynku działa od ponad 5 lat. Pasażer znaj-
dzie w aplikacji wiele udogodnień, m.in. zamawianie przejazdów 
zaplanowanych, dodatkowe opcje (np. gdy potrzebny jest większy 
bagażnik, bus, albo po prostu fotelik dla dziecka czy miejsce do 
przewozu zwierzaka). Dodatkową, niedawno wprowadzoną opcją, 
jest tzw. „cichy przejazd”, dzięki któremu cała podróż taksówką 
odbędzie się bez muzyki i rozmów.

iTaxi to także ciekawe rozwiązanie dla firm. System zarządza-
nia przejazdami służbowymi pozwala m.in. ustalić limit kursów 
dla konkretnego pracownika lub dostosowywać liczbę kursów do 
budżetu danego działu czy projektu.

Aplikacja iTaxi dostępna jest na dwóch platformach: iOS i Android.



https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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Od wielu lat konferencje, 
na których prezentowane są nowe iPhone’y, cieszą się największym zaintereso-

waniem. Do tradycji już niestety należy i to, że przed ich rozpoczęciem wiemy już 

zazwyczaj sporo o nowych urządzeniach, które będą miały swoje premiery, i choć 

nadal pojawia się wiele niespodzianek, to czasem czuć pewien niedosyt i zawód.

Jednak 30 października, choć mieliśmy już trochę informacji o nowych produktach, 

zaskoczeń było sporo, i to w większości pozytywnych.

Na początek Maki!
Mieliśmy już w tym roku nowe wersje MacBooków Pro, jednak z racji bardziej przy-

stępnej ceny i czasu od ostatniej aktualizacji najbardziej wyczekiwanym modelem 

komputerów był MacBook Air lub jakiś jego następca. Dyskutowało się o nim już 

do wiosny. Zdania na temat tego, czy Air przetrwa, czy zostanie zastąpiony nowszą 

wersją MacBooka 12˝ były mocno podzielone.

Zanim dowiedzieliśmy się, czy MacBook Air doczeka się godnego następcy, Tim 

Cook pochwalił się bazą ponad 100 milionów aktywnych komputerów Apple.  

To rekord i jak na sytuację naprawdę przyzwoity wynik.



24TEMAT MIESIĄCA

Jednak Air!
Po ponad roku od ostatniej, raczej bardzo skromnej aktualizacji zaprezentowano 

nam MacBooka Air takiego, na jaki większość z nas czekała, a nawet z pewnymi 

znaczącymi dodatkami.

Wszyscy mieli nadzieję, że następca Air otrzyma ekran Retina. Takiego się też docze-

kaliśmy w nowym Air. Do tego chcieliśmy, aby były dostępne opcje z większą ilością 

RAM. Dostaliśmy do wyboru 8 lub 16 GB. Komputer otrzymał nowiuteńki procesor 

Intela i5-8210Y, co pozwoliło na zwiększenie wydajności wg testów Geekbench 

o 28% względem poprzednika. Oczywiście, co być może nie wszystkich ucieszyło, 

ale było nieuniknione, zastosowano dwa porty USB-C z Thunderbolt 3. Nie mogło 

zabraknąć również zmian w gładziku. Jest, jak na Apple przystało, ogromny i czuły 

na siłę nacisku oraz wszelkie znane z macOS gesty. Te zmiany były, może bez wnika-

nia w szczegóły, ale oczekiwane. Jednak nie obeszło się bez niespodzianek.

Touch ID! Tak, komputer, choć nie ma paska z wyświetlaczem, otrzymał włącznik 

ze wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. W połączeniu z kolejną niespodzian-

ką pozwala to na logowanie, odbezpieczanie oraz dokonywanie zakupów w bardzo 

wygodny i bezpieczny sposób. Tą drugą niespodzianką jest znany z iMac Pro oraz 

MacBook Pro koprocesor T2. Tak jak wcześniej w Air również zastąpił on kontroler 

dysku twardego oraz przejął obsługę kamery i mikrofonu. Odpowiada również za 

bezpieczne uwierzytelnianie za pomocą Touch ID.
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To naprawdę miłe zmian Pojawiło się także kilka niedogodności. Zniknął czyt-

nik kart SD, który często był używany jako rozszerzenie pamięci masowej. Ubyło 

również portów. Co prawda, mamy nadal dwa USB (C z Thunderbolt 3), ale obecnie 

muszą one zastąpić również dwa porty USB znane z poprzedniej wersji i dodatkowo 

Thunderbolt (z wyjściem mini DisplayPort) i złącze zasilacza. To nie jedyny z ubyt-

ków. Zabrano możliwość wyboru procesora. Jesteśmy skazani na wspomniany i5, 

a w możliwościach konfiguracji, i to tylko przed zakupem, nie ma nic poza zmianą 

ilości pamięci i wielkości dysku, który jest już „przylutowany”. W ten sposób Apple 

zabezpieczył MacBooki Pro przed konkurencją ze strony Air. Pojawiła się wersja 

w złotym kolorze, więc na co komu teraz MacBook 12˝?

Na koniec znów kilka pozytywów. Ekran nadal ma przekątną 13,3 cala, obudowa 

jest wyraźnie mniejsza, a głośniki znacznie głośniejsze. Klawiatura jest już ponoć 

trzecią wersją „motylkowej”. Nadal jest według mnie głośna, ale bardzo wygodnie 

mi się na niej pisało podczas testów.

Mac mini
Historia tego komputera sięga 2005 roku. Wtedy zadebiutował jeszcze z procesorem 

PowerPC G4. Miał on być i był najtańszym komputerem Apple, umożliwiającym tanią 

ucieczkę ze świata PC. Sprzedawany był bez klawiatury i myszy, bo w końcu nawró-

cony użytkownik Windowsa miał je oraz monitor w spadku po swoim byłym PC. 
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Takie podejście odniosło sukces i kolejne wersje Mac mini sprzedawały się dobrze, 

a ich zastosowanie szeroko wykraczało poza pierwotne założenia. Dość szybko 

powstały firmy oferujące wynajem Maca mini dostępnego jako zdalny serwer.

Niestety, ten lubiany przez wielu komputer aż pół dekady musiał czekać na aktu-

alizację, która nastąpiła 30 października. Zgodnie z mailową odpowiedzią, jakiej 

jeszcze w wakacje udzielił Tim Cook zdesperowanemu fanowi mini, Apple nie 

porzuciło tej linii.

Prezentacja nowego Mac mini miała kosmiczną oprawę. Komputer, choć obudowa 

nie zmieniła formy, dzięki czemu bez problemu da się go instalować w obecnych 

farmach serwerowych, uzyskała nową szatę kolorystyczną. Spore zmiany zapowie-

dział ciemny kolor obecnej wersji.

Nowy komputer 
był tworzony, aby zaspokoić potrzeby zarówno początkujących, jak i użytkowni-

ków Pro. Z tyłu, na panelu ze złączami pojawiły się spore zmiany. Zniknęło wejście 

audio oraz czytnik kart SD, za to pojawiły się 4 porty USB-C z Thunderbolt 3 obsłu-

giwane dwoma podwójnymi sterownikami, przy zachowaniu nadal klasycznych 

USB 3 w ilości sztuk dwóch. Pozostało też wyjście HDMI. Użytkownicy myślący 

o serwerowych zastosowaniach mini ucieszyli się z możliwości zamówienia wersji 

z 10-gigabitowym Ethernetem. Niestety, decyzję należy podjąć przed zakupem i nie 

jest to jedyna rzecz, której później nie da się już zmienić.

Wszystkie wersje bazowe mają procesory 4-rdzeniowe. Najtańsza wyposażona jest 

w i3, który i tak jest znacznie wydajniejszy od poprzednich mini i śmiało może 

stanąć w szranki ze starszymi MacBook Pro. Dodatkowym wsparciem jest bardzo 

szybki, ale niestety przylutowany dysk SSD. Jak w nowym Air, jest on również 
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kontrolowany i szyfrowany przez koprocesor T2. Jego wydajność przekraczająca 

gigabajt na sekundę naprawdę czyni z nowego mini rakietę. Niestety, choć Apple 

oferuje do wyboru przed zakupem nawet wersję z dyskiem 2 TB, jego cena jest 

zaporowa. Należy pamiętać, że Mac mini jest komputerem stacjonarnym i dzięki  

4 portom Thunderbolt 3 bardzo łatwo możemy dodać do niego dowolną, szybką lub 

pojemną pamięć zewnętrzną za rozsądną kwotę. Procesor i3 to tylko jedna z opcji. 

Jest jeszcze wersja z i5 oraz możliwość zamówienia wersji z i7, i to z 6-rdzeniami. 

Grafika jest skromna, ale przyzwoita. Intel UHD Graphics 630 pozwala na obsługę 

trzech monitorów 4K lub dwóch, ale w tym jednego 5K. Nowe wydajniejsze proce-

sory spowodowały konieczność zastosowania mocniejszego zasilacza (do 150 W) 

oraz wydajniejszego chłodzenia. Jednak przy wyborze wersji i3 szczytowe wartości 

mocy z pewnością nie będą używane, a wentylator nie będzie uciążliwy.

Choć po zakupie nie zmienimy dysku ani procesora, możemy wymienić RAM. Mac 

mini ma na płycie głównej dwa standardowe sloty na szybkie pamięci SO-DIMM. 

W sumie może obsłużyć do 64 GB RAM, a choć Apple zaleca wizytę w serwisie, 

instalacji nowych pamięci możemy dokonać sami.

Jeżeli chodzi o grafikę, to należy pamiętać, że dzięki Thunderbolt 3 i USB-C Mac 

mini, a także nowego MacBooka Air można doposażyć w niemal dowolną kartę 

graficzną zgodną z macOS za pomocą PCI-Express box. Można też zdecydować 

się na Blackmagic eGPU dostępny w sklepie Apple. Po takiej rozbudowie Mac mini 

staje się prawdziwą stacją roboczą, również do ciężkich prac graficznych. A! Warto 
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zaznaczyć, że koprocesor T2 nie tylko odpowiada za kontrolę dysku i jego szyfro-

wanie, uwierzytelnianie i obsługę kamery (w MacBookach) oraz mikrofonów. Poza 

wsparciem dla „Hey Siri” zapewne nawet 30-krotnie szybsze kodowanie wideo 

HEVC! Intel dzięki temu ma mniej pracy.

Na koniec warto wspomnieć, że obudowy MacBook Air oraz Mac mini są według 

zapewnień Apple w całości wykonywane z glinu (gdyby ktoś nie pamiętał: to jest 

poprawna polska nazwa aluminium), a raczej jego stopu pochodzącego z recyklingu. 

Jest więc szansa, że kupując MBA lub mini dajesz drugie życie swojemu staremu 

iPhone’owi, który trafił do serwisu i został wymieniony na nowy.

Czas na iPady Pro
To o nich przed premierą wiedzieliśmy już sporo. Pewne było, że zniknie przycisk 

home oraz grubsze ramki na górze i dole urządzenia. Na 100% wiedzieliśmy, że iPad 

Pro otrzyma Face ID, i to działające w pionie i w poziomie. O procesorze wiedzieli-

śmy, że będzie on rozbudowaną wersją A12 z ostatnich iPhone’ów. Również koniec 

złącza Lightning był niemal pewny. Do tego dochodziły informacje o nowej wersji 

Apple Pencil z ulepszonym sposobem parowania oraz ładowaniem bezprzewodo-

wym. Oczywiście nie znaliśmy szczegółów nowych rozwiązań.

To wszystko się potwierdziło. Ramki na górze i dole ekranu zrównały się z tymi po 

bokach, ale… uwaga… te boczne stały się ciut grubsze od swych odpowiedników 
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z poprzednich modeli pro. Face ID jest i udało się go wcisnąć w zmniejszoną ramkę 

na górze. Mała wersja otrzymała ekran 11˝, czyli o pół cala większy, przy zachowa-

niu tej samej wysokości co poprzednik. iPad Pro 12,9˝ obecnie ma rozmiar mniejszy 

od kartki US Letter. Nowe iPady są również cieńsze. Ich grubość to jedyne 5,9 mm. 

Jednak więcej wydarzyło się wewnątrz.

A12X
— tak zgodnie z oczekiwaniami nazwano procesor, który jest obecnie sercem iPadów 

Pro. Nowa konstrukcja pozwoliła na osiągnięcie wydajności na jednym rdzeniu 

o 35% większej niż poprzednik. Jednak jeżeli pracują wszystkie rdzenie, to iPad Pro 

jest prawie dwa razy, bo o 90% szybszy od wcześniejszych wersji. Zawdzięczamy 

to dodaniu dwóch rdzeni wydajnych do konstrukcji znanej z iPhone’ów. A12X ma 

cztery rdzenie ekonomiczne, ale również cztery rdzenie wydajne. Wszystkie mogą 

pracować jednocześnie. Grafika również została zmieniona. Zastosowano aż siedem 

opracowanych przez Apple rdzeni graficznych, które sprzętowo wykonują rende-

ring warstwowy oraz bezstratną kompresję pamięci. Nowe iPady Pro są dwa razy 

szybsze w procesach graficznych od poprzedników. Neural Engine nie został zmie-

niony względem A12. Nowy kontroler pamięci masowej nie tylko jest szybszy, lecz 

także pozwala na zarządzanie „dyskiem” o pojemności do 1 TB. Tu ważna uwaga. 

Dopiero po konferencji dowiedzieliśmy się, że nowe iPady Pro, tak jak wcześniej-

sze modele, są wyposażone w 4 GB pamięci RAM. Choć jest wyjątek. Wersje z 1 TB 

pamięci masowej mogą pochwalić się dodatkowymi 2 GB pamięci RAM (razem  

6 GB). Za tę przyjemność, czyli ekstra 512 GB miejsca i 2 GB RAM musimy zapłacić 

2000 zł. Względem najtańszej wersji to już 3 800 zł, które dodatkowo trzeba wydać.
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Szybszy procesor i  pamięć wymusiły zastosowanie szybszego złącza. Jak się 

spodziewaliśmy, iPady Pro mają teraz gniazdo USB-C. Nie tylko pozwala ono na 

lepszy transfer danych, ale również umożliwia podłączenie zewnętrznego ekranu 

o rozdzielczości 4K. Ponieważ bateria w iPadach Pro nadal wystarcza na cały dzień 

pracy, można z niej trochę uszczknąć i za pomocą iPada i kabla USB-C do Lightning 

podładować iPhone’a. „Witamy w piekle dongli” — taki tytuł nosi recenzja pierwsze-

go HUB-a dla iPada Pro. Zwiększa on możliwości iPada o wyjście HDMI, czytniki kart 

SD i microSD, port USB 3.0, złącze słuchawkowe (zabrakło go w nowych wersjach) 

oraz wejście USB-C do ładowania całości. Warto pamiętać, ten sposób da się podpiąć 

również klawiaturę USB, tak samo jak do poprzedników wyposażonych w adapter 

USB. Należy wspomnieć o poprawionym dźwięku. Głośniki wysoko- i niskotonowe 

są połączone w pary w każdym z narożników, co gwarantuje lepsze brzmienie oraz 

szerszą bazę stereo.

Apple Pencil
Nowy ołówek niestety działa wyłącznie z nowymi iPadami Pro. Jest to spowodowane 

bezprzewodowym ładowaniem wprost z iPada, do którego dodatkowo jest magne-

tycznie przytwierdzany w czasie spoczynku. To bardzo wygodne rozwiązanie. Bez 

fizycznego podłączenia przeprowadzane jest też parowanie Apple Pencil z iPadem.

Nowy ołówek wspiera również gesty, a w zasadzie gest. Rozpoznaje on podwój-

ne stuknięcie palcem w jego bok. Osoby z nerwowymi tikami mogą mieć z tym 

problem, ale pewnie daje się tę funkcję wyłączyć. W systemowej aplikacji Notatki 

takie stuknięcie przełącza narzędzia rysownicze. Samo stuknięcie czubkiem Apple 

Pencil w uśpionego iPada Pro budzi go i od razu kieruje do Notatek.
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Kwintesencją PROfesjonalizmu nowego iPada był pokaz pełnej wersji Photoshopa. 

iPad wyposażony w ołówek płynnie pracował na pliku z ponad setką warstw wyso-

kiej rozdzielczości. A to był tylko przedsmak wydajności, jaką zapewnia układ A12X. 

Podczas konferencji zapewniono, że iPad jest obecnie szybszy od 92% przenośnych 

urządzeń dostępnych na rynku. Testy wykonane kilka dni później potwierdziły te 

zapowiedzi. Photoshop dla iPada ma być dostępny w przyszłym roku wraz z nowym 

narzędziem firmy Adobe przeznaczonym do kreacji w środowisku AR.

Inne  
ciekawostki
Spory kawałek konferencji poświęcono na prezentację „Today at Apple”, czyli sesji 

edukacyjnych, nastawionych na rozwój kreatywności wśród użytkowników urzą-

dzeń Apple. Niestety, te sesje odbywające się na (niemal) całym świecie wciąż omijają 

Polskę. Nadal nie ma u nas oficjalnych sklepów Apple. Najbliższy mamy w Dreźnie, 

ewentualnie w Berlinie.

Apple nie pozwoliło nam zapomnieć, że stało się koncernem muzyczno-medial-

nym. Konferencję zakończył koncert Lany Del Rey.

ZDJĘCIA:
apple.com
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WNIOSKI I PRZEMYŚLENIA 
PO KONFERENCJI
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Ponad tydzień po konferencji, gdy pojawiło się więcej informacji, w tym praktycznych 

testów nowych urządzeń, można wyciągnąć więcej wniosków z tego wydarzenia. 

Oczywiście, każdy ma swoje przemyślenia i z natury są one subiektywne. Własnymi 

podzielę się teraz z Wami, a mam ich więcej niż po prezentacji nowych iPhone’ów.

Największe wrażenie wywarła na mnie wydajność układu A12X, ale do tego jeszcze 

wrócimy.

Apple kocha Maki 
Wszelkie plotki o tym, że Apple nie ma już interesu w rozwoju komputerów, nale-

ży odłożyć przynajmniej na 5 lat. Może komputery nie otrzymują aktualizacji tak 

często, jak byśmy chcieli, ale ostatnie zmiany są w ogólnym wydźwięku korzystne. 

Choć iPad jest reklamowany jako „nowy, lepszy komputer”, to nadal nawet w świado-

mości szefostwa Apple jest to następca komputera dla wielu, ale nie dla wszystkich 

z nas. Są rzeczy, które jeszcze długo wygodniej będzie realizować na komputerze, 

a niektórych zadań nadal nie da się wykonać na iOS, choćby z powodu jego dość 

zamkniętej architektury i skromniejszego dostępu do akcesoriów i rozszerzeń. 

Oczywiście są również rzeczy, które wygodniej i szybciej zrobi się na iPadzie.

Kolejny wniosek, ale to już raczej z informacji „rozbiórkowych”, to lekka zmiana 

podejścia do serwisowania urządzeń. Pomimo że nowy Air uzyskał nieco gorszą 

ocenę „naprawialności” od iFixit, oberwało mu się głównie za przylutowanie na 

stałe kości dysku. Więcej części jest teraz łatwiej wymienialnych, w tym porty, 



34TEMAT MIESIĄCA

które znajdują się na osobnej płytce. Choć bateria i głośniki są przyklejone, to Apple 

zadbało o możliwość łatwego usunięcia taśmy z klejem. Niestety do pamięci maso-

wej, która jest niewymienna, musimy już przywyknąć. Bardzo interesuje mnie, jak 

z tej sytuacji Apple wybrnie w przypadku zapowiadanego na przyszły rok „modu-

łowego” Mac Pro.

Znacznie lepiej pod względem możliwości naprawy wypadł Mac mini. Dostał on 

wyjątkowo wysoką jak na sprzęt Apple ocenę od iFixit, bo aż 6 punktów. Możliwe, 

że pod wpływem procesów i dla własnej wygody Apple nie będzie już bardziej 

utrudniać napraw. Praktyka wymiany urządzeń na nowe egzemplarze nie jest już 

tak powszechna jak jeszcze kilka miesięcy temu. Jednak układ T2 może być sporą 

przeszkodą w niezależnych serwisach, choć na razie nie jest to jeszcze problem.

Wracając do wydajności iPadów Pro
i ich nowego serca, którym jest kolejne wcielenie autorskich procesorów Apple 

 — czy zauważyliście, że obecnie MacBook 12˝dawniej zwany „retina” mocno stra-

cił na atrakcyjności? Niemal wszystkie jego zalety przejął nowy Air. Ma on większy 

ekran o jeszcze większej rozdzielczości. Znacznie dłużej pracuje na baterii. Jego 

wydajność jest krotnie większa. Do wyboru jest również konfiguracja z 16 GB RAM. 

Do tego dwa porty to nie jeden więcej, a Thunderbolt 3 ma swoje zalety. Oczywiście 
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jest trochę cięższy, jednak jedynie o 30 deka. 2,5 cm szerokości to również 

niewiele przy znacznie większym ekranie. Przy okazji przepadła ostatnia zaleta 

MacBooka 12˝… złoty kolor. Air w tym wydaniu jest jeszcze ładniejszy i z pewno-

ścią będzie godnie zastępował 12 podczas brylowania w „starbuniu”, bo takie 

moim zdaniem (często krytykowanym przez znajomych) było główne przezna-

czenie dwunastki.

Dlaczego  
piszę o MacBooku, 
gdy wstęp dotyczył wydajności iPada Pro? Pewnie się domyślacie, że chodzi 

o zastąpienie Intela przez własne procesory Apple również w komputerach.

Testy A12X za pomocą narzędzi oraz praktyczne w aplikacjach wykazały, że jest 

on szybszy od zeszłorocznych MacBooków Pro i zwycięża z PeCetową konku-

rencją nawet wyposażoną w procesory Intel i7. Moc tego energooszczędnego 

procesora, również podczas długotrwałych testów jest ogromna. Dodatkowo 

obywa się on bez wentylatora i zadowala skromniejszymi ilościami energii. 

Pytanie „Czy Apple zastosuje własne procesory w komputerach?” należy zastą-

pić pytaniem „Kiedy i dlaczego już w przyszłym roku?”. Dodatkowo można się 

zapytać: „W jakim komputerze procesor Apple zadebiutuje?”. Na to ostatnie pyta-

nie również od razu znajduję odpowiedź.
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MacBook 12˝  
lub jakiś jego następca
zyska na atrakcyjności właśnie wtedy, gdy zostanie wyposażony w taki procesor. 

Po pierwsze pozwoli to na utrzymanie lub zmniejszenie jego masy przy znacznym 

zwiększeniu czasu pracy na baterii. Dalej zyska wielokrotnie większą wydajność, 

która nawet przy emulacji Intela będzie przekraczała z nawiązką obecne osią-

gi. Kolejny aspekt to cena. Jeżeli Apple nie będzie zbyt pazerne, to zastosowanie 

własnych układów pozwoli na obniżenie ceny komputera przy zachowaniu trady-

cyjnej wysokiej marży. Za procesory Intela użyte w MacBookach Air należy słono 

zapłacić, bo aż ponad 200 $. Koszt wyprodukowania A12X nie powinien przekraczać 

45 $. Różne źródła podają, że A11 „kosztuje” Apple około 26 $. Własne procesory to 

również pełna kontrola nad całością projektu. Od systemu po wszelkie zawiłości 

sprzętowe. Tego nie da się przecenić.

Moje obawy w związku z przejściem na architekturę ARM w wydaniu Apple budziły 

narzędzia, z których na macOS intensywnie korzystam. Są to w większości działające 

w terminalu środowiska do kompilacji programów na różne mniej i bardziej dziwne 

platformy mikrokontrolerowe. Na szczęście kolega Bazyli uspokoił mnie, przypo-

minając, że podczas przesiadki z PowerPC na Intela w zasadzie nie było żadnych 

problemów z programami pracującymi w terminalu, choć emulator „Rosetta” nie 

był tak wszechstronny jak ten wbudowany w system podczas przesiadki z Motoroli 

M68x na PowerPC na początku lat 90. XX w.

Za jakieś osiem miesięcy przekonamy się, czy byłem zbyt wielkim optymistą. Jeżeli 

coś w sprawie procesorów Apple w komputerach ma się w przyszłym roku wyda-

rzyć, to nie będzie lepszej okazji niż światowa konferencja deweloperów, która 

tradycyjnie odbywa się na początku czerwca.

ZDJĘCIA:
apple.com
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POCKET CITY
MACIEJ WINIARSKI
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Miasto  
w kieszeni na każdą kieszeń
City-buildery to jeden z najbardziej uzależniających gatunków gier, jakie znam. 

Planowanie, budowa, a następnie optymalizacja wybudowanej miejscowości potra-

fią dać niesamowicie wiele przyjemności i pozwalają wciągnąć na wiele godzin. 

O ile na „dużych” komputerach (a od niedawna także na konsolach) niepodzielnie 

od kilku lat rządzi Cities: Skylines szwedzkiego Paradoxu (które gorąco polecam 

wszystkim, który mają sprzęt zdolny ten tytuł uciągnąć), o tyle na urządzeniach 

mobilnych panuje generalnie posucha. Parę dobrych lat temu EA wypuściło mobilny 

klon SimCity 4, który był całkiem dobry i… to w zasadzie tyle. Wszystkie inne gry 

o budowaniu miast na iPhone’y lub iPady o jakich od tamtej pory słyszałem, to gry 

F2P, gdzie najważniejszym wyborem, jaki musi podjąć gracz, jest: płacić czy czekać 

godzinami lub dniami.

Na tym tle wyróżnia się Pocket City. Jednym z punktów reklamowych tego tytułu 

jest właśnie obietnica braku jakichkolwiek transakcji.
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Rozgrywka
Jest bardzo zbliżona do tego, co oferują gry z tego gatunku. Zaczynamy od budowania 

kilku ulic i stref (mieszkalnej, przemysłowej lub handlowej), potem w miarę rozwoju 

dochodzą możliwości dostawiania kolejnych usług, a na końcu pojawia się możli-

wość modelowania terenu według naszych upodobań. W międzyczasie musimy 

dbać o zadowolenie mieszkańców oraz finanse miejskie. Poziom trudności można 

sobie ustawić według własnych upodobań — najtrudniejszy stanowi już pewne 

wyzwanie. Na pewno gra jest mniej skomplikowana niż SimCity 4 czy wspomniane 

wcześniej Cities: Skylines, co można usprawiedliwić tym, że działa na iPhone’ach.

Od klasycznych, znanych z komputerów stacjonarnych przedstawicieli gatunku 

odróżniają ten tytuł dwie rzeczy. Po pierwsze wyraźnie zarysowany system pozio-

mów — aby móc postawić np. większą remizę czy marinę musimy mieć określony 

poziom. Drugim są proste misje od mieszkańców 

naszego wirtualnego miasta. Co ważne, obie te 

innowacje zostały wprowadzone w sposób, 

który nie irytuje, a raczej zachęca do 

aktywnego z nich korzystania.

Ocena rozgrywki: 4/5



41RECENZJE | iOS

Grafika
Tutaj ponownie widać, jak bardzo twórcy inspirowali się klasycznymi przedstawi-

cielami gatunku. W grze mamy widok izometryczny, podobny do tego ze starych 

SimCity, różniący się od niego dużo wyższą rozdzielczością i szczegółowością oraz 

nieco bardziej pastelowymi odcieniami barw. Całość wygląda schludnie i nieco 

komiksowo. Efekt nie powala na kolana (bo nie taka jest jego rola), ale jest bardziej 

niż zadowalający.

Na plus zaliczam także możliwość dostosowania grafiki do naszych potrzeb — 

generowaną rozdzielczość, efekty i ogranicznik do 30 klatek na sekundę można 

dostosować do posiadanego urządzenia i tego, ile baterii chcemy zużyć.

Plusem jest także dobra optymalizacja — nie tylko grafiki, ale także zajmowanej 

pamięci. Na iPadzie tytuł zajmuje niecałe 30 MB, co w dzisiejszych czasach jest 

wynikiem absolutnie fenomenalnym. Na minus zaliczam fakt, że nawet na iPhonie 

Xs przewijanie nawet niezbyt dużego miasta nie jest perfekcyjnie płynne.

Ocena grafiki: 4/5
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Udźwiękowienie
Jest. Nawet umiarkowanie przyjemne, ale z drugiej strony zasadniczo nic nie tracimy, 

jeśli z niego zrezygnujemy. Nie gra ważnej roli w budowaniu doświadczenia z gry.

Ocena dźwięku: 2/5

Podsumowanie
Z powyżej napisanych słów można by wnioskować, że recenzowany tytuł jest prze-

ciętny i niegodny uwagi. Nic bardziej mylnego. Pocket City to obecnie chyba najlepsza 

gra o budowaniu miasta, jaką możemy kupić na iPhone’a czy iPada. Za cenę niewiel-

kiej paczki Złotych Monet do SimCity BuildIt otrzymujemy kompletny tytuł, bez 

żadnych dodatkowych mikropłatności, którym możemy się cieszyć tyle, ile tylko 

pragniemy, jak pragniemy i kiedy pragniemy

Nie jest to raczej pozycja dla tzw. hardkorowych graczy — ci mogą poczuć się zawie-

dzeni i ograniczeni. Wszyscy inni powinni być usatysfakcjonowani, może wyjątkiem 

mogą być tu jedynie osoby nieznające języka angielskiego — jedynego dostępnego. 

Teksty w grze nie są szczególnie skomplikowane, ale może być to dla nich bariera.

WITRYNA

CE
CH

YPocket City

8,99 zł

Gra w App Store

 + Solidne wykonanie
 + Brak mikropłatności
 + Dobra optymalizacja
 + Potrafi wciągnąć

 − Przeciętne 
udźwiękowienie

 − Dla niektórych może 
być zbyt prosta

 − Brak spolszczenia

NAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/pocket-city/id1330451888#?platform=ipad


43TESTY 43

HYDROPUZZLE
JAROMIR KOPP
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Jakieś dwa tygodnie temu Naczelny wydał mi polecenie służbowe, dołączając kod 

do realizacji w App Store. „Masz zrobić recenzję tej gry!” – napisał władczo, stuka-

jąc w motylkową klawiaturę swojego MacBooka Pro, a ona wtórowała mu głośnym 

postukiwaniem kojarzącym się ze złowieszczym rechotem… przynajmniej tak to 

sobie wyobrażałem. Ja? Grę? Czym mu podpadłem? Rachunek sumienia wykonany 

naprędce przyniósł mnóstwo odpowiedzi, których wolę nie przytaczać. No trudno, 

należało mi się.

Kod zrealizowałem, 
grę pobrałem i uruchomiłem
Ponieważ wykonanie tej recenzji odebrałem jako naganę, nie pałałem entuzjazmem 

do działania. Dlatego nawet nie zapoznałem się z jej opisem w App Store.

Hydropuzzle okazała się grą opartą na przeróżnych łamigłówkach osadzonych 

w pomysłowej fabule. Już przy pierwszej scenie wprowadzającej w rozgrywkę 

coś zaczęło mnie niepokoić. Fabuła jest skrajnie współczesna. Jest w niej Twitter, 

Facebook, zaszyfrowane pliki, kody CVV do kart oraz jeden z najdziwniejszych języ-

ków programowania: Brainfuck[!]. Jednak moje skojarzenia zaczęły sięgać początku 

lat 70. XX wieku. Choć jak wspomniałem, język gry jest współczesny, to opowieść 

wydała mi się znajoma. Jeszcze przed rozwiązaniem pierwszej zagadki zacząłem 
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kojarzyć fakty i postaci. Jednak wszystko wyklarowało się, dopiero gdy udało mi się 

przejść pierwszy etap, czyli odgadnąć hasło do pliku. Na szeregu kolejnych ilustra-

cji ukazał się znajomy mi z dwóch filmów, czarny samochód citroën DS. Pierwszy 

z nich to „Fantomas wracał”, a drugi to nasz rodzimy o znamiennym w kontekście 

tej gry tytule: „Hydrozagadka”.

Tak! To musiało być to! 
iMan to AS, Orchith to pani Jola, Professor to profesor Milczarek, a do tego czar-

ny charakter dr_wvil musi być współczesnym odpowiednikiem doktora Plamy. 

To wszystko postaci z polskiej komediofarsy z 1970 roku. Filmu parodiującego 

amerykańskie produkcje o superbohaterach, przy okazji w ramach dozwolonych 

przez komunistyczną cenzurę naigrawający się z realiów socjalizmu PRL. Szybko 

podzieliłem się moim odkryciem z Naczelnym, licząc na pochwałę! Niestety znów 

podpadłem, bo o tym, że gra jest hołdem złożonym filmowi „Hydrozagadka” Andrzeja 

Kondratiuka, jest już wspomniane w App Store, gdzie ma ona ogromną ilość pozy-

tywnych komentarzy.

Odkrycie tak mnie zaintrygowało, że do kolejnej zagadki przystąpiłem z wypie-

kami na twarzy. Był to rebus, w którym pewna znajomość programowania była 
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przydatna. Jednak w kolejnym etapie ważniejsze 

było kojarzenie faktów i zdjęć, a poziom trudności 

w moim odczuciu znacznie wzrósł.

Ilustracje w grze  
są sympatyczne

i dobrze pasują od fabuły, która choć mocno nawiązuje do starego filmu, jest tak jak 

już wspomniałem, bardzo współczesna. Dodatkowo warto docenić poczucie humo-

ru i wiele aluzji nie tylko do polskiej komedii z lat 70. XX w., ale i do współczesnych 

filmów, seriali, a nawet kabaretów.

Gra ze względu na moją kiepską spostrzegawczość i słaby angielski zajęła mi 3 dni, 

choć podejrzewam, że niektórzy z Was przejdą ją w jeden wieczór, czego Wam wcale 

nie życzę, bo przyjemności należy sobie dawkować.

Na koniec jeszcze jedna rzecz
łącząca Hydropuzzle z Hydrozagadką. Jest nią cytat z filmu: „Jestem bezwzględ-

nie inteligentny”, czego tym razem szczerze Wam życzę, bo inteligencja w tej grze 

zdecydowanie się przyda!

WITRYNA

CE
CH

YHydropuzzle

1,99 zł

Program w App Store

 + Humor
 + Dużo nawiązań do innych dzieł
 + Zagadki z różnych dziedzin o szerokim 

spektrum trudności
 + Zajmująca fabuła

 − Brak polskiej wersji, choć 
to polski programNAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/hydropuzzle/id1294812505?mt=8
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COMMANDER ONE PRO
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Nieustannie pracujemy z plikami. Tworzymy dokumenty tekstowe, zapisujemy dane, 

kopiujemy je. Nasza obecność przy komputerze to w dużej mierze czas poświęco-

ny na operacje przy plikach. Commander One Pro pozwoli nam znacznie ułatwić 

zarządzanie danymi.

Szybkie kopiowanie danych
Najprostsze rozwiązania są czasem najbardziej efektywne. Doskonały tego przy-

kład: dwa okna umieszczone obok siebie pozwalające na błyskawiczne kopiowanie 

plików pomiędzy folderami. Będziemy mogli wykorzystać tu metodę „przeciągnij i 

upuść” lub użyć skrótów klawiaturowych. Nie musimy zatem otwierać kilku okien, 

aby móc zmieniać miejsca plików na dysku. Commander One Pro ze swoim klasycz-

nym widokiem pokazującym dwa różne foldery obok siebie doskonale sprawdza 

się w codziennej pracy. W łatwy sposób będziemy poruszać się po katalogach. Jeśli 

któraś lokalizacja na dysku jest dla nas ważna i często tam wracamy, dodamy ją 

do zakładki Ulubione. Wystarczy kliknąć ikonę gwiazdki znajdującą się tuż nad 

podglądem zawartości folderu. Pod tą ikoną skrywają się wszystkie foldery, które 

wyróżniliśmy. Obok ikony Ulubione mamy dostęp do historii ostatnio odwiedza-

nych folderów. Stąd również będziemy mogli łatwo wędrować po dysku.
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Pełne wsparcie 
dla skrótów klawiaturowych
Nie ma szybszej metody pracyniż wykorzystywanie skrótów klawiaturowych. 

Autorzy Commander One Pro wiedzą to doskonale i zachęcają nas do wykorzysta-

nia tego potencjału. Na samym dole okna widzimy najważniejsze operacje, jakich 

dokonujemy na plikach: Kopiowanie, Edycja, Nowy folder i Usuwanie danych.  

Na przyciskach widzimy klawisze, które pozwolą nam pominąć akcję kliknięcia, 

co dodatkowo przyspiesza czas wykonania polecenia. O tym, jak ważne są skróty 

klawiaturowe w tym programie, świadczy także oddzielna sekcja w Preferencjach 

aplikacji. Znajdziemy tu zakładkę, gdzie umieszczono wszystkie dostępne funkcje 

razem z informacją o skrócie, który ją wywoła. Warto poświęcić chwilę na dopaso-

wanie do swoich preferencji najważniejszych operacji na plikach. To niesamowicie 

przyspieszy naszą pracę z danymi.

Zajrzyj do swojej chmury
Dziś trudno wyobrazić sobie pracę bez umieszczania plików w chmurze. Często 

przechowujemy tam więcej danych, niż mamy miejsca na dysku. Problem pojawia 
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WITRYNA
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YCommander One Pro

Darmowy/139,99 zł

www.eltima.com

 + Podłączenie iPhone’a do komputera 
i sprawdzanie jego zawartości?

 + Wbudowana archiwizacja plików
 + Wygodne zarządzanie danymi 
 + Integracja z Dropbox i OneDrive i inne

NAZWA

CENA

OCENA

się z chwilą synchronizacji usług, kiedy na naszym dysku pojawiają się pliki, których 

nie chcemy i otrzymujemy komunikaty, że zaczyna brakować miejsca na dysku 

twardym komputera. Commander One Pro może się integrować z popularnymi 

chmurami Dropbox, OneDrive, Google Drive, Amazon S3 oraz FTP. Dzięki temu 

będziemy mogli korzystać z przestrzeni dyskowej tych usług tak samo wygodnie 

jak z naszego dysku. Co jednak ważne, nie będziemy angażować do tego miejsca na 

naszym dysku twardym komputera.

Commander One Pro
jest klasycznym menedżerem zadań, który pozwoli nam w wygodny sposób zarzą-

dzać danymi na dysku. Wsparcie dla skrótów klawiaturowych, świetna współpraca 

z usługami chmurowymi i łatwe przemieszczanie się między folderami dzięki opcji 

Ulubione sprawia, że program ten z powodzeniem może stać się naszym podsta-

wowym menedżerem plików.

https://mac.eltima.com/file-manager.html
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OMNIFOCUS 3
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Czas jest najbardziej ulotną rzeczą, jaką posiadamy, choć ani słowo „rzecz”, ani 

„posiadamy” nie oddają w pełni tego fenomenu. Nie powinno nas zatem dziwić, 

że coraz więcej uwagi poświęcamy odpowiedniemu planowaniu swoich działań. 

OmniFocus już od pierwszej wersji stawiał sobie za cel pomoc w organizacji czasu. 

Najnowsza odsłona tego programu posiada narzędzia, które jeszcze lepiej pomogą 

nam w tym karkołomnym zadaniu.

Tagi to nowe możliwości
Z dodawaniem tagów w macOS spotykamy się w wielu miejscach. Finder pozwala 

przypinać etykiety plikom, a każda aplikacja umożliwi nam zapisanie dokumen-

tu wraz z odpowiednim jego tagowaniem. Ten sam mechanizm działa również 

w OmniFocus 3, gdzie każdemu zadaniu możemy przypisać nawet kilka tagów.  

To całkowicie zmienia możliwości zarządzania zadaniami oraz ich segregowania. 

Ta na pozór niewielka zmiana w programie ma ogromne znaczenie i mocno zmie-

nia sposób jego pracy. Opisując tagami czynność do wykonania jako „ważne” oraz 

„e-mail”, będę w stanie precyzyjnie ustawić widok pokazujący konkretne czynności 

do zrobienia. OmniFocus 3 pozwali mi wyświetlić wszystkie zadania z tagiem „e-ma-

il”, jeśli będę szukał czynności związanych z pocztą elektroniczną. Dodatkowym 

kryterium wyszukiwania może być kwestia priorytetu czynności, którą również 
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przypisałem do zadania jako „ważne”. Praca na tagach opisujących czynności jest 

w stanie usprawnić moje działania, szczególnie w połączeniu z funkcją widoku 

Perspektywy (Perspectives).

Spójrz na zadania  
z innej perspektywy
To, na co patrzę, nie powinno rozpraszać mojej uwagi. Chcę widzieć właśnie te zada-

nia, które mam wykonać, albo te, do których się przygotowuję. Realizuje to funkcja 

Perspektywy (Perspectives). Proste, a jednocześnie potężne narzędzie pozwala 

nam ustalić kryteria wyświetlanych zadań. Mamy tu wpływ praktycznie na każdy 

ich aspekt. Pod jedną nazwą możemy wyświetlać zadania z odpowiednim tagiem, 

kończące się o określonej porze lub należące do określonego projektu. Liczba reguł, 

jaką autorzy oddali nam do wykorzystania, jest ogromna i pozwala skrupulatnie 

określać wyświetlane czynności. Skonstruowaną perspektywę możemy wyświetlić 

w oknie aplikacji, dzięki czemu jednym kliknięciem odfiltrujemy interesujące nas 

czynności. Będziemy również mogli przypisać im skrót klawiaturowy, aby jeszcze 

szybciej mieć podgląd na najważniejsze projekty.
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Planuj zadania
OmniFocus 3 pomoże nam w pilotowaniu najbardziej wymagających projektów. 

To, w jaki sposób podejdziemy do planowania działań, zależy wyłącznie od nas, 

ponieważ program daje prawdziwą swobodę w ich organizacji. Możemy tworzyć 

foldery, w których będziemy umieszczać projekty. Każdy z projektów natomiast 

może zawierać zagnieżdżone zadania. W zależności od tego, jak chcemy realizo-

wać kroki w pracy, możemy zdecydować, czy pracujemy liniowo z zadaniami czy 

będziemy równolegle wykonywać cele. Prawy panel Inspektora pozwoli nam usta-

lić preferencje i status każdego zadania. Będziemy tu również mogli dodać notatki, 

ustalić termin zakończenia lub przedstawić sposób cyklicznych powtórzeń. Pomimo 

rozbudowanych możliwości wszystko zostało tu przemyślane i pozwoli nam spraw-

nie planować dzień.

Działaj błyskawicznie
Szybkość pracy z OmniFocus 3 jest jego ogromnym atutem. Program integruje się 

z macOS i pozwala przy użyciu skrótu klawiaturowego tworzyć zadania z każdego 

miejsca w systemie. Automatycznie dodaje również do notatki zaznaczoną treść. 

Jeśli przy oznaczeniu wiadomości e-mail wykonamy polecenie utworzenia zadania, 

pojawi się w nim odnośnik do wiadomości w progra-

mie pocztowym. Ten sposób tworzenia czynności 

do wykonania jest niezwykle wygodny. 

Równie łatwo będziemy mogli usta-

lać terminy zadań. Działają tutaj 

składnie pozwalające wskazać 

datę wykonania: za dwa dni 

— podajemy wówczas „2d” 
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lub 3 tygodnie — wpisujemy „3 weeks”. Niestety nie działają tu skróty z języka 

polskiego, ale błyskawicznie nauczymy się korzystać z anglojęzycznych uprosz-

czeń. Rozwiązano również kłopot wyszukiwania projektów i zadań, oddając nam 

do dyspozycji funkcję Quick Open (Szybkie Otwieranie) z menu File. Dzięki niej 

wpisanie nawet części słowa pozwala odnaleźć pasujące do niego miejsca w tworzo-

nych projektach OmniFocusa. Jest to tak wygodne rozwiązanie, że po chwili pracy 

z programem zapomnimy o standardowym klikaniu w poszukiwaniu interesują-

cych nas zadań.

OmniFocus 3 jest prawdziwie uniwersalnym narzędziem do trzymania naszego 

czasu w ryzach. Podgląd Forecast umożliwia integrację zapisków z Kalendarza 

z naszymi projektami i zadaniami. Funkcja Review (Przeglądu czynności) wyrobi 

w nas systematyczność monitorowania postępów pracy. Program posiada wyśmie-

nite wersje na Apple Watch i iPhone’a oraz iPada, co zapewni nam dostęp do naszych 

działań z każdego urządzenia. OmniFocus 3 jest bez wątpienia jednym z najbardziej 

zaawansowanych menedżerów zadań dla użytkowników sprzętu Apple i będzie 

doskonałym powiernikiem najtrudniejszych projektów, z którymi się zmagamy.

WITRYNA
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YOmniFocus 3

189,99 zł / 379,99 zł Pro

www.omnigroup.com

 + Rozbudowane możliwości zarządzania 
zadaniami

 + Wygodna obsługa projektów
 + Integracja z Kalendarzem
 + Wsparcie dla Tagów
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https://www.omnigroup.com/omnifocus


http://mojmac.pl/podcast/
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IPHONE XR
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Najtańszy z modeli telefonów Apple zaprezentowanych w tym roku zaskakuje swoją 

wydajnością. iPhone XR, który miał być zaledwie modelem wprowadzającym do 

środowiska Apple, okazuje się poważnym „graczem”. Obok wyjątkowej mocy dzię-

ki zastosowaniu najnowszemu procesora A12 posiada inne atuty, które do tej pory 

charakteryzowały jedynie najdroższe modele iPhone’a.

To, co najlepsze 
z najdroższych modeli
iPhone XR dziedziczy najlepsze cechy swoich droższych braci. Już wyjmując tele-

fon z pudełka, mamy wrażenie, że w jakości wykonania niczym nie ustępuje on 

modelowi XS. Nadal czujemy wysoką jakość materiałów, z których go wykonano.  

Na plecach szkło delikatnie przepuszcza kolorowe barwy obudowy. To, co użytkow-

nicy najbardziej cenią w nowych modelach, posiada również iPhone XR. Ładowanie 

indukcyjne — bez konieczności podłączania kabla. Mamy również odblokowywanie 

telefonu poprzez skan twarzy — Face ID, dotychczas dostępny tylko w modelu X. 

Podobnie jak zeszłorocznego, flagowego modelu iPhone’a będziemy mogli bez obaw 

używać go podczas deszczu. Posiada dokładnie taką samą normę wodoszczelności, 

zdolną chronić aparat na głębokości 1 metra przez 30 minut.
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Rozmiar jak Plus
Jeśli potrzebujesz zgrabnego telefonu, który 

zmieści się w każdą kieszeń, to o modelu 

XR zapomnij. Po wzięciu go do ręki miałem 

wrażenie, że trzymam model z 2015 roku 

— iPhone’a  6S Plus. Chociaż ten leciwy 

telefon jest nieco wyższy, to jednak masa 

XR-a jest o 22 gramy większa. Mamy zatem 

wrażenie, że trzymamy w dłoni tak samo 

dużą słuchawkę jak model z linii Plus.

Dwa słabe elementy
Tylko dwa elementy iPhone’a XR zrzucają 

go z piedestału, na którym widnieje napis 

„najlepszy telefon”. Coś jednak musiało być 
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tym elementem, który wpływa na obniżenie kosztów produkcji telefonu, a tym 

samym daje możliwość obniżenia jego ceny. Chętnie korzystam z możliwości ofero-

wanych przez funkcję 3D Touch, ale niestety nie znajdziemy jej w tym modelu. 

Mocne przytrzymanie palca na ikonie aplikacji pozwala nam wywołać podręcz-

ne menu z dostępem do wybranych funkcji. Rozwiązanie to znacznie przyspiesza 

pracę. Mnie tej właśnie funkcji brakuje najbardziej.

Drugi 
poważny ubytek
względem „słuchawek” premium to typ ekranu. Tutaj korzystamy z technologii 

LCD, która w znacznie gorszym stopniu wyświetla natężenie barw. W pierwszej 

chwili, gdy wyjąłem telefon z pudełka, nie odczułem braku technologii OLED z serii 

iPhone’a XS. Znacznie niższa rozdzielczość 1792 x 828 pikseli i kontrast 1400:1, 

chociaż są zauważalne na ekranie o przekątnej 6,1˝ nie skłoniły mnie do myślenia, 

że to „budżetowy” ekran. Kolory nadal są żywe, a filmy wyświetlane na iPhonie XR 

prezentują się zaskakująco dobrze. Dopiero gdy położymy obok siebie dwa modele, 

różnica tych ekranów dosłownie rzuci nam się w oczy. Warto również wspomnieć 

o tym, że model XR posiada większą ramkę wokół ekranu, co wielu osobom może 
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przeszkadzać. Apple pozbyło się w tym modelu dwóch obiektywów do wykony-

wania zdjęć. Mimo to nie odczułem tu różnic w jakości zdjęć. Nadal posiadamy tu 

rozdzielczość dwunastu megapikseli. Kluczowy parametr aparatu — jego jasność 

— jest taki sam jak w topowych modelach telefonów Apple. Możemy skorzystać tu 

z wszystkich funkcji, a różnica polega na braku optycznego przybliżania (zoom) 

oraz usunięciu kilku form oświetleń w trybie portretowym. Jakość nagrywania 

filmów w 4K pozostała taka sama we wszystkich najnowszych iPhone’ach. Apple 

nie zrobiło z modelu XR namiastki iPhone’a. Model ten bardzo pozytywnie mnie 

zaskoczył swoimi parametrami.

Tu liczy się wygląd
iPhone XR wnosi świeżość do oferty Apple. Wszyscy znudzeni dość „sztywny-

mi” kolorami telefonów wreszcie będą mogli odkryć zupełnie nowe barwy. Nowy 

telefon jest dostępny w sześciu kolorach, które prezentują się wyjątkowo dobrze 

na powierzchni aparatu. Model XR możemy kupić w barwach: niebieskiej, żółtej, 

koralowej, białej, czerwonej i czarnej. Jeśli do tej pory nie byliście przekonani do 

oferowanych kolorów iPhone’a, to tym razem nie będzie można narzekać na brak 

świeżości w wyglądzie XR-a.
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Świetny telefon 
na pierwszą przygodę z iOS
iPhone XR nie mógł być telefonem doskonałym. Ten przymiotnik zarezerwowano 

dla modeli XS. Jednak bez wahania stwierdzę, że jest to iPhone wyjątkowy i wart 

szczególnej uwagi. Będzie świetnym „pierwszym” telefonem od Apple. Zaskoczy 

nas jego wydajność, która w zestawieniu nawet z iPhone’em X będzie znacznie 

wyższa dzięki zastosowaniu najnowszego procesora A12. Potężny ekran pozwoli 

na wygodne korzystanie z aplikacji i multimediów. Solidna bateria z powodzeniem 

będzie konkurować z każdym smartfonem z linii premium. W chwili gdy telefony 

Apple osiągnęły bardzo wysoki pułap cenowy, otrzymaliśmy rzecz, która doskonale 

będzie działała przez kilka lat, gdyż ma w sobie ogromny potencjał mocy i zapewne 

spełni oczekiwania większości użytkowników.

WITRYNA
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YiPhone XR

od 3729,00 zł

www.apple.com

 + Bardzo wydajny procesor A12
 + Świetne kolory
 + Wysoka jakość obiektywu
 + Technologia Face ID
 + Wodoodporność do 1 metra

 − Duża masa
 − Brak funkcji 3D Touch
 − Ekran gorszej jakości LCD
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https://www.apple.com/pl/iphone-xr
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FIBARO CO SENSOR
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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HomeKit od Apple daje nam fantastyczne możliwości zarządzania domem. Wygoda 

obsługi elementów mieszkania z iPhone’a oraz automatyzacja czynności sprawia,  

że rozwiązanie to gromadzi coraz większą rzeszę zwolenników wśród użytkowników 

sprzętu Apple. Jednak obok wygody życia w inteligentnym domu HomeKit oferuje 

jeszcze jeden ważny element dla domowników – bezpieczeństwo. CO Sensor firmy 

Fibaro jest jednym z tych urządzeń, które znacząco wpływają na eliminację zagro-

żeń w naszym otoczeniu, ponieważ pozwalają wykryć obecność czadu w powietrzu.

Niewielkie rozmiary,  
ogromne bezpieczeństwo
Fibaro tworzy urządzania naprawdę wyjątkowe pod względem wizualnym.  

CO Sensor również ma świetny wygląd, który dla osób dbających o wygląd wnętrza 

ma duże znaczenie. Niewielkich rozmiarów czujnik ma smukły kształt dopasowu-

jący się świetnie do każdego pomieszczenia. Na obudowie znajduje się tylko jeden 

przycisk, pod którym umieszczono również diodę LED informującą nas o statusie 

sprzętu. Przycisk możemy wykorzystać do zresetowania ustawień czujnika lub 

przeprowadzenia testu prawidłowego działania sensora. Montaż do ściany wyko-

namy dwoma wkrętami, które przytwierdzają spód obudowy. Wszystkie potrzebne 

elementy do zawieszenia CO Sensora dostarczono nam w pudełku z urządzeniem.
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Bezprzewodowa wolność
Fibaro CO Sensor działa całkowicie bezprzewodowo. Konfiguracja urządzeń HomeKit 

odbywa się poprzez zeskanowanie kodu i zajmuje kilka sekund. To, że urządzenie 

nie potrzebuje stałego zasilania (pracuje na baterii), pozwoli nam wykorzystać je 

do pomiaru tlenku węgla w różnych pomieszczeniach. Kiedy palimy w kominku, 

będziemy mogli umieścić czujnik w jego pobliżu, a gdy rozpoczynamy okres pale-

nia w piecu, bez problemu przeniesiemy je do kotłowni, by tam kontrolować jakość 

naszego powietrza.

Bezpieczeństwo ponad wszystko
Głównym zadaniem czujnika jest monitoring tlenku węgla. W chwili zagrożenia 

czujnik zaczyna wydobywać z siebie cztery głośne sygnały dźwiękowe co pięć 

sekund. Na obudowie zapala się również czerwona dioda informująca nas o zbyt 

wysokim stężeniu czadu. Również na ekranie urządzeń z iOS otrzymamy odpowied-

ni komunikat. Obecność tlenku węgla w powietrzu wpływa na nasze samopoczucie. 

Jeśli pojawia się nawet w niewielkiej ilości, nie musi być śmiertelnym zagrożeniem,  

ale niekorzystnie oddziałuje na naszą koncentrację i samopoczucie. Czujnik Fibaro 

poinformuje nas również o umiarkowanym stężeniu CO w powietrzu, co powinno 

nas skłonić do sprawdzenia jakości powietrza w domu.
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W aplikacji Fibaro na iOS będziemy mieli pełną 

historię zawierającą do dwóch i pół tysiąca zareje-

strowanych pomiarów jakości powietrza. Z poziomu 

programu możemy również widzieć ostatni aktyw-

ny alarm z wykrytym nadmiarem CO. Dodatkowym 

atutem urządzenia jest rejestracja temperatury 

w pomieszczeniu. Dzięki tej funkcji w jednym urzą-

dzeniu mamy zamknięte dwa bardzo przydatne 

czujniki informujące nas o właściwościach gazu, 

w którym żyjemy.

Na nasze samopoczucie może wpływać wiele czynników. 

Jakość powietrza ma ogromne znaczenie dla naszego życia. Zbyt 

wysoka temperatura, wilgotność powietrza, zwiększony poziom dwutlenku 

węgla czy obecność trującego tlenku węgla mają tu kluczowe znaczenie. Ten ostat-

ni jest również nazywany „cichym zabójcą”. Jeśli przekroczy on poziom krytyczny, 

może doprowadzić do śmiertelnych konsekwencji. Fibaro CO Sensor jest wyjąt-

kowym urządzeniem, które skutecznie poinformuje nas o zagrożeniu związanym 

tlenkiem węgla i pomoże nam czuć się bezpiecznie w naszym domu.

WITRYNA

CE
CH

YFibaro CO Sensor

360,00 zł

www.fibaro.com

 + Łatwa konfiguracja
 + Wyjątkowa stylistyka
 + Współpracuje z HomeKit
 + Precyzyjny pomiar tlenku węgla  

i temperatury

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.fibaro.com/pl/products/co-sensor/
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POLAROID ONESTEP+
ARTUR JOPEK
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Życie w żadnej 
dziedzinie nie znosi pustki
Tak też się dzieje w fotografii. Historia zatoczyła koło i przestajemy podniecać się 

kolejnymi megapikselami i chirurgiczną jakością. Dlatego aparaty wywołujące 

natychmiast zdjęcia cieszą się ostatnio sporą popularnością. Oprócz wykonania 

samej fotografii chcemy poczuć coś głębszego i dostać więcej niż „zero-jedynkowy” 

zapis w pamięci telefonu. Gdy do naszej redakcji trafił kultowy Polaroid OneStep+, 

nie myślałem o samych zdjęciach, tylko o tym, jak dobrze będę się bawił, wykonu-

jąc je. Zacznijmy jednak od początku, czyli od zawartości pudełka.

Producent 
oprócz samego aparatu
i zestawu instrukcji obsługi dodaje tekstylny pasek oraz przewód USB do ładowa-

nia. OneStep+ ma wbudowany akumulator, który utrzymuje energię do 60 dni. Sam 

aparat robi fantastyczne wrażenie jakością wykonania. Solidne i przyjemne w dotyku 

jest również tworzywo, z którego wykonano aparat. Wszystkie elementy są dobrze 

spasowane i mamy pewność, że obcujemy z produktem wysokiej klasy. Sprzęt jest 

wyposażony we wbudowaną lampę błyskową, zmiennoogniskowy obiektyw oraz 

klasyczny wizjer optyczny.
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Aby wykonać zdjęcie musimy załadować do przedniej kieszeni (przypominającej 

stację dyskietek 3,5˝) odpowiednią kasetę z filmem. Możemy skorzystać z koloro-

wego bądź czarno-białego filmu. Każda kaseta pozwala wykonać 8 zdjęć. O liczbie 

pozostałych do uchwycenia klatek informują nas diody umiejscowione na górnej 

części obudowy. Po automatycznym usunięciu osłony chroniącej film przed naświe-

tleniem możemy „strzelać” pierwsze zdjęcie. Za pomocą czerwonej dźwigni na 

górnej części obudowy ustalimy ogniskową aparatu. Są tylko dwie możliwości  

89 i 103 mm. Portretowa, do obiektów znajdujących się od 0,3 do 0,9 metra i szersza 

powyżej 0,6 metra. Potem wystarczy ustalić kadr, nacisnąć spust migawki i gotowe. 

W mgnieniu oka z przedniego otworu Polaroid wypluje gotowe zdjęcie. No może 

troszkę przesadzam z tym gotowym zdjęciem, bo zanim zobaczymy jego właściwą 

zawartość, musimy poczekać kilka minut. Ale obserwowanie tego, jak obraz pojawia 

się na zdjęciu, jest świetne.

Na tym skończyłby się opis możliwości aparatu, gdyby Polaroid był tylko wierną 

kopią protoplasty. Na szczęście w tym uroczym klasyku jest nutka nowoczesności, 

którą wszyscy tak bardzo kochamy. To oczywiście możliwość sparowania naszego 

aparatu przez Bluetooth z naszym iPhone’em i możliwość skorzystania z dedy-

kowanej aplikacji Polaroid Originals. Tu dopiero zaczyna się prawdziwa zabawa, 

bo sam sprzęt działa bez niej tylko w trybie automatycznym.
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Aplikacja wykonana 
dla aparatu Polaroid
pozwala nam na jeszcze więcej zabawy. Przede wszystkim należy połączyć sprzęt 

z telefonem. W tym celu wystarczy przytrzymać dłużej przycisk z ikoną plusa na 

korpusie aparatu i zestawić połączenie w aplikacji. Dzięki niej możemy zdalnie 

wyzwalać migawkę — zarówno bezpośrednio, jak i z czasowym opóźnieniem. Apka 

pozwoli nam także poeksperymentować z podwójną ekspozycją lub z manualnymi 

nastawami. Jednym słowem: jest dobrze. Nikt już nie powie, że to zwykła „małpka”.

Przejdźmy jednak do odczuć z użytkowania Polaroida OneStep+. Aparat pokazaliśmy 

na spotkaniu fanów Apple w Kielcach podczas retransmisji ostatniej konferencji 

w Nowym Jorku. Mówiąc całkiem szczerze, zepchnął on na drugi plan rozmo-

wy o nowych produktach Apple i oglądanie nowego iPhone’a Xr. Wszyscy żywo 

zareagowali tylko na Polaroida i szybko zaczęliśmy robić pamiątkowe zdjęcia.  

Cała procedura załadowania nowej kasety, pierwsze zdjęcie i oczekiwanie na wywo-

łanie. Bawiliśmy się przy tym fantastycznie i ten klasyczny aparat jeszcze bardziej 

zintegrował naszą grupę. Choć przyzwyczajeni do cyfrowej jakości, byliśmy zdzi-

wieni, że nasze grupowe zdjęcia nie wyszły idealnie.

Zdjęcia wyplute przez Polaroida mają swój specyficzny klimat. Ciepłe analogowe 

barwy oraz klasyczny format 107 mm × 88 mm dają powiew retro. Można na nie 
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patrzeć godzinami. Tego uczucia nie daje nam cyfrowa fotografia. To uczucie jest 

jednak kosztowne. Wkład pozwalający wykonać 8 zdjęć kosztuje około 80 złotych. 

To dość wysoka kwota. Dziś w czasach zaawansowanych aparatów fotograficznych 

„wciśniętych” w telefony wydaje się wręcz kosmiczna. Przecież możemy zrobić 

„bezkarnie” tysiące zdjęć w każdej chwili i nawet wywołać je w okolicach złotów-

ki za sztukę. Faktycznie, możemy. Ale czy nas to jeszcze cieszy, czy po zapisaniu 

wracamy do tych wspomnień czy wykonujemy je już mechanicznie i wrzucamy 

„na kupkę” do iCloud? Ręka do góry, kto podchodzi w ten sposób do swojego albu-

mu fotograficznego. Nie skupiamy się na tym, nie celebrujemy tej chwili. Po prostu 

„cykamy” zdjęcie i siup do chmury.

Polaroid daje nam możliwość zrobienia tylko 8 zdjęć na jednym wkładzie. Koniec, 

kropka. Świadomość dosyć wysokich kosztów zmusza nas to do zastanowienia się, 

które momenty są warte uwiecznienia. Nie będziemy później przeglądać tysiąca 

nudnych ujęć, tylko te kluczowe. Stworzymy wartościowe fotografie i będziemy za 

każdym razem cieszyć się jak dzieci, oczekując na wywołanie zdjęcia. Ten klimat 

jest magiczny. I choć faktycznie nie zawsze zdjęcie wyjdzie tak, jak byśmy tego 

oczekiwali, to i tak jest to świetna zabawa. To właśnie dla tych chwil warto kupić 

Polaroida. Dla tych ważnych. 

WITRYNA

CE
CH

YPolaroid OneStep+

od 479,00 zł 

www.polaroidoriginals.com

 + Klimatyczne fotografie
 + Wysoka jakość wykonania
 + Bardzo wygodna i przydatna  

aplikacja na iOS

 − Wysokie koszty 
eksploatacjiNAZWA

CENA

OCENA

https://eu.polaroidoriginals.com
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MONOPRICE SELECT 
MINI 3D PRINTER V2
KRZYSZTOF RADZIKOWSKI

https://twitter.com/radzik_pl
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Drukarki 3D  
stają się coraz popularniejsze
Rewolucja zaczyna dotyczyć nawet naszych domostw. Bez wątpienia cena podsta-

wowych urządzeń na tyle spadła, że stają się one dostępne dla szerokiego grona 

odbiorców. Śmiało można powiedzieć, że mając kwotę około 1000 zł, można już 

kupić całkiem ciekawe urządzenie.

Oczywiście nasuwa się pytanie:
 czy w ogóle warto próbować wejść do świata druku 3D? Nawet jeśli nie jesteśmy 

inżynierami, odpowiedź jest prosta. Oczywiście tak! Tym bardziej że (przynajmniej) 

na samym początku mówimy o rozwiązaniach „budżetowych”. Dysponując wspo-

mnianym mniej więcej tysiącem złotych, bez problemu można wybrać dla siebie 

coś ciekawego. Nie jesteśmy też skazani na rozwiązania typu „Zrób to sam”, więc 

nawet nie musimy mieć zdolności majsterkowicza.

Oczywiście za 1000 zł na głównych portalach akcyjnych lub w sklepach interneto-

wych można zaopatrzyć się w niezłe zestawy „Do it yourself” (DIY). Ich wadą jest 

oczywiście konieczność samodzielnego montażu. Zaletą natomiast są na ogół dość 

spore możliwości. Jednak za wspomnianą kwotę można kupić gotową drukarkę 3D. 

73TESTY
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Co więcej, jest kilka urządzeń godnych polecenia. Oczywiście zyskamy drukarkę 

o trochę mniejszych możliwościach niż zestawy typu DIY, jednak będzie ona dzia-

łać na zasadzie „Out of the box”. Jedną z nich jest Monoprice Mini V2. Drukarka ta 

cechuje się niezłą jakością wydrukowanych części w stosunku do ceny urządzenia. 

Dla odbiorców z Polski jednym z większych problemów może być sposób jej nabycia. 

Drukarki nie znajdziemy w ofercie polskich dystrybutorów. Najlepiej jest wspomóc 

się popularnym sklepem Amazona. Dlaczego warto robić sobie tyle zachodu, skoro 

na polskim rynku są inne produkty tego typu?

Przed wyszczególnieniem  
licznych zalet Mini V2 
zacznijmy jednak od największej wady tej konstrukcji. Jest to pole robocze. Jego 

obszar wynosi tylko 12×12×12 cm. Konkurencja oferuje wymiary w  granicach 

20×20×20 cm, a rozwiązania typu DIY dochodzą nawet do 30×30×30 cm. Mimo 

wszystko do prostych zadań, zabawy czy też chęci wkroczenia w świat technolo-

gii przyrostowych produkt firmy Monoprice ma wiele zalet. Główną jest prostota 

użycia. Właściwie Mini działa od razu po wyjęciu z pudełka. Co ważne, system kali-

bracji stołu jest prosty i niezawodny. Nie jest on automatyczny, lecz mechanizm 

oparty na regulacji poprzez śrubki imbusowe sprawdza się świetnie. Raz skalibro-

wany stół utrzymuje zadane parametry poprzez długi czas. Po drugie, wspomniany 

stół, który służy jako platforma do druku, jest podgrzewany. Producent wyposaża 
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go też w odpowiednią powierzchnię, która umożliwia stabilny wydruk. Po trzecie 

drukarka jest otwarta. Oznacza to, że nie jesteście ograniczeni do kupna materiału 

tylko od jej producenta. Tak więc możecie nabyć praktycznie dowolny filament PLA 

o grubości 1,75 mm. Ważne jest to, aby znaleźć odpowiedni kompromis między ceną 

a jakością. Zdecydowanie nie stanowi to problemu, a końcowa kwota będzie dużo 

bardziej atrakcyjna niż rozwiązania ograniczone do określonych modeli. Czwarta 

rzecz to bez wątpienia podatność Mini na modyfikacje. Oznacza to, że drukarka ma 

silną i oddaną społeczność. Społeczność, która cały czas ulepsza ten produkt. Jeśli 

więc chcemy drukować z materiału ABS, to właśnie ta drukarka może to umożliwić. 

Należy tu wspomnieć, że konstrukcja Monoprice nie jest fizycznie zamknięta. Jest to 

dość istotna wada przy chęci wydruku z ABS. Oczywiście dzięki dość kompaktowym 

wymiarom tego typu problem można rozwiązać we własnym zakresie. Natomiast 

jeśli pole dwunastu centymetrów już nam nie wystarcza, platformę można powięk-

szyć. Właściwie zakres przeróbek Mini jest nieograniczony.

Zapewne myślicie teraz, 
dlaczego mam kupować drukarkę, którą trzeba przerabiać? Otóż są to tylko możliwo-

ści. Osobiście używam standardowego Mini V2 z dobrym materiałem PLA. Drukarka 

sprawuje się świetnie. Gdy tylko dostarczymy wartościowy filament, wydruki cechu-

ją się dobrą jakością. Wręcz zaskakująco dobrą jak na ten przedział cenowy.
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Eksploatacja  
drukarki jest przystępna
Dobry materiał PLA to koszt maksymalnie 80zł. Można kupić nawet tańszy, lecz nie 

zawsze takie oszczędzanie ma sens. Materiał słabej jakości może zapychać dyszę 

lub utrudnić uzyskanie poprawnego jakościowo wydruku. Natomiast powierzchnię 

stołu po zużyciu fabrycznego podkładu po prostu można zastąpić taśmą malarską. 

Jak w każdej drukarce pracującej w technice osadzania topionego materiału (FDM) 

co jakiś czas może się przytrafić konieczność wymiany dyszy.

Ogólnie rzecz ujmując, eksploatacja urządzenia jest kosztowo bardzo atrakcyjna.  

Do tego niebanalną rzeczą jest bardzo prosta obsługa techniczna. Każdy powinien 

sobie z nią poradzić. Za to wszelakie ulepszenia po prostu można wydrukować 

samemu i dowolnie zmodyfikować czy wręcz spersonalizować swoje urządzenie.

Pierwsza przygoda,  
to jest uruchomienie,
powinna przebiec podobnie dla każdego użytkownika. Drukarka firmy Monoprice 

wyposażona jest w kartę microSD. Na niej znajduje się testowy model, który zaleca 

się wydrukować tuż po skalibrowaniu stołu drukarki.

By drukować własne projekty lub te pobrane z internetu, potrzebny jest tzw. slicer. 

Tego typu aplikacja tworzy z zaimportowanego modelu STL plik w postaci G-Code. 

Jest to język drukarki (lub innych urządzeń typu CNC). Program tego typu znajduje 
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się również na karcie SD (w wersji dla Windows, dla macOS trzeba pobrać go z inter-

netu). W naszym przypadku jest to znana Cura. Dostarczona w dość starej wersji 1.5, 

gdyż producent tylko do tej rewizji załącza predefiniowaną konfigurację urządzenia. 

Jest to bez wątpienia wada. Rozwiązaniem jest oczywiście internet i wspomniana 

społeczność fanów produktu Monoprice. Bez problemu można znaleźć konfigura-

cję dla nowszych wersji darmowego oprogramowania Cura czy otwartoźródłowego 

Slic3r. Dla ludzi, którzy jednak cenią proste rozwiązania, spokojnie wystarczy prze-

widziana przez Monoprice wersja Cura. Aplikacja ta posiada wszystkie niezbędne 

cechy, jak: podgląd warstwy druku, wybranie dokładności (a więc i szybkości) druku 

oraz czy generować podpory dla drukowanej części, czy też nie.

Obsługa urządzenia odbywa się 
przez jedno małe pokrętło
oraz ekran LCD. Oczywiście pliki do wydrukowania przenosi się na wspomnia-

nej karcie microSD. Jednak Mini V2 można połączyć z domowym WiFi poprzez 

specjalną aplikację dostępną zarówno dla systemów iOS, jak i Android. Proces jest 

dość prosty, a po jego przeprowadzeniu pliki do druku można przesłać przez stro-

nę domową drukarki. Dostęp do niej uzyskuje się oczywiście poprzez standardową 

przeglądarkę internetową.
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Warto zaznaczyć, że druk 3D nie jest tak prosty, jak się to wszystkim wydaje.  

Nie jest też taki trudny, aby po poznaniu kilku prostych mechanizmów nie być 

w stanie bez większych problemu projektować i drukować własnych części. Bez 

wątpienia na sam początek warto skorzystać z gotowych projektów czy modeli STL 

na jednej z popularniejszych stron tego typu — Thingiverse (www.thingiverse.com). 

Na tym portalu znajdziecie wiele ciekawych przykładów, które mogą przydać się 

w domu albo mogą służyć zabawie. Ponadto praktycznie do każdego z nich autor 

podaje wskazówki, jak należy przeprowadzić wydruk.

Gdy złapiecie już bakcyla, 
swoje kroki warto skierować ku kolejnemu darmowemu narzędziu — SketchUp. 

Program stworzony głównie dla architektów, lecz sprawdza się doskonale jako apli-

kacja do prostych (ale też i bardziej skomplikowanych) projektów. Dzięki temu nasza 

drukarka 3D poza zabawą faktycznie może posłużyć do dorobienia brakujących 

części w gospodarstwie domowym. Można też zaprojektować wszelakie akcesoria 

do telefonów, tabletów czy innych tego typu urządzeń. Aplikacja oferowana jest jako 

http://www.sketchup.com
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Mini 3D Printer V2

od 189,99 $ 

www.monoprice.com

 + Prostota użycia
 + Cena
 + Podatność na modyfikacje

 − Mały obszar wydruku
 − Brak dostępności  
w Polsce
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narzędzie webowe choć jej poprzednie tradycyjne wersje są dostępne do pobrania. 

Za pomocą SketchUp można modelować obiekt, który przed wydrukiem trzeba 

wyeksportować do formatu STL. Jak już wiadomo, format ten jest wsadem do stwo-

rzenia G-Code w programie typu slicer.

Mini V2 pracuje w najpopularniej-
szej technologii druku 3D, 
czyli wspomnianym wcześniej FDM. Oczywiście w rozpatrywanym zakresie 

cenowym nie będzie możliwości spróbowania innych, bardziej zaawansowanych 

rozwiązań. Jednak Monoprice Select Mini V2 oferuje całkiem dobre możliwości, 

a przy użyciu dobrej jakości filamentu PLA poprawne wyniki druku powinny być 

gwarantowane. Czemu więc nie wykorzystać tych możliwości do nauki i zabawy? 

Tym bardziej że wytwarzanie przyrostowe (additive manufacturing) jest naszą 

przyszłością.

https://www.monoprice.com/product?c_id=107&cp_id=10724&cs_id=1072403&p_id=15365&seq=1&format=2
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iWALK  
SCORPION PAD WIRELESS
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca


Mija już ponad rok, odkąd w iPhone’ach Apple pojawiła się możliwość ładowania 

bezprzewodowego. Przez kilka lat posiadacze smartfonów innych firm szydzili sobie 

z Apple i użytkowników iPhone’ów, wytykając brak tej dość przydatnej i podnoszą-

cej komfort użytkowania funkcji.

Pierwszym popularnym i dostępnym masowo urządzeniem firmy Apple ładowa-

nym bezprzewodowo, jest zegarek. Jednak jego system ładujący nie jest zgodny 

z żadnym standardem, a dodatkowo wymaga w ładowarkach certyfikacji MFi Apple. 

Na szczęście w iPhone’ach Apple zdecydowało się na zastosowanie okrzepłego,  

bo już mającego 10-letnią historię, standardu Qi. Pozwala to na używanie ładowa-

rek, które nie są produkowane przez Apple ani nawet nie mają certyfikatów MFi.  

Tą samą ładowarką można zasilać iPhone’a (od 8 wzwyż) lub smartfon innej firmy. 

Z tej okazji skorzystało również kilka firm, które wprowadziły do oferty nowe produk-

ty do ładowania bezprzewodowego. Jedną z nich jest iWALK.

Scorpion o miłej powierzchowności 
i  interesującym wnętrzu
To już druga bezprzewodowa ładowarka od iWALK, którą mam przyjemność testo-

wać. Pierwszą, która trafiła w moje ręce, była Air Power Wireless o bardzo estetycznej 

i ciekawie wykończonej okrągłej obudowie.

Teraz opisuję zgoła odmienny produkt. Scorpion Pad Wireless jest też ładowarką 

indukcyjną zgodną z Qi, czyli również z wszystkimi iPhone’ami, które można zasilić 

bezprzewodowo. Jednak jej forma przypomina inne popularne power banki serii 
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Scorpion w obudowie z estetycznego tworzywa. Dostępne są dwa warianty kolory-

styczne – czarny i biały. Pod spodem znajdują się gumowe podkładki, dzięki którym 

pad ładujący nie przesuwa się po podłożu, a od góry centralnie podobna podkład-

ka, która stabilizuje smartfon. Jednak najciekawsze jest w środku, a już w zasadzie 

dookoła urządzenia.

Wyjątkowe cechy:  
USB-C, przelotowość, skalowalność
Pierwszej nie trzeba raczej tłumaczyć. Pad jest wyposażony w wejście z gniazdem 

USB-C, a w zestawie znajduje się kabel USB do USB-C. Dodatkowo może współpraco-

wać z ładowarkami (nie ma w zestawie) 5 V i 2 A (10 W) oraz 9 V i 2 A (quick charge/

fast charge 18 W). Tak duża moc może być wymagana, jeżeli będziemy chcieli skorzy-

stać z bardziej wydajnych trybów ładowania indukcyjnego. Scorpion Pad Wireless 

pracuje w trybie 5 W; 7,5 W (obsługiwane przez iPhone’y) oraz 10 W (niektóre inne 

smartfony). To jednak niejedyna cecha, przy której silniejsza ładowarka się przyda.

Przelotowość. Pad z jednej strony ma wejście USB-C, ale z przeciwnej wyjście 

w postaci klasycznego USB. To wyjście przy zastosowaniu odpowiedniego, mocnego 



83TESTY 83TESTY

WITRYNA
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CH

YiWalk Scorpion Pad 
Wireless

189,00 zł

www.iwalk.pl

 + Współpraca z szeroką gamą zasilaczy, 
również z Quick Charge 2.0. 

 + Przelotowość
 + Możliwość łączenia kilku padów
 + Ładowanie indukcyjne od 5 do 10 W

 − Konieczność dokupienia 
odpowiedniego zasilacza, 
aby wykorzystać wszyst-
kie zalety

NAZWA

CENA

OCENA

zasilacza można obciążyć nawet 10 W. Napięcie jest standardowe, tak jak w typo-

wym USB, czyli 5 V (maks. 2 A). To przydatna cecha, zwłaszcza w podroży. Pozwala 

ograniczyć ilość potrzebnych zasilaczy. To jednak nie koniec nietypowych, a prak-

tycznych możliwości tej ładowarki.

Skalowalność. Ta cecha pozwala na łączenie do trzech padów w zgrany zestaw 

zasilany jednym kablem i jednym, ale odpowiednio dobranym zasilaczem. Każdy 

z padów ma po bokach złącza magnetyczne ze stykami. Umożliwiają one podpięcie 

dwóch dodatkowych podkładek ładujących i jednoczesne ładowanie trzech urzą-

dzeń. To wyjątkowa cecha Pad Wireless firmy iWALK, która może się przydać, jeżeli 

mamy więcej niż jedno urządzenie zgodne z Qi.

W praktyce ładowarka działa bez zarzutu. Rzeczywiście osiąga moc 7,5 W przy 

ładowaniu iPhone’a 8 Plus i X, z jakimi ją testowałem. Do tego nie ma problemu 

z grubszymi etui, a ładowanie działa, nawet gdy oddali się iPhone’a na 8 mm od 

powierzchni ładowarki. Podczas pracy nie nagrzewa się odczuwalnie, nawet gdy 

przelotowo podłączone jest kolejne urządzenie. iPhone 8 Plus ładował się około  

4 godzin od 20%, czyli szybciej niż na oryginalnej ładowarce. Oczywiście przy użyciu 

przynajmniej 12-watowego zasilacza.

Do zestawu polecam opisywany w poprzednim numerze zasilacz iWALK Leopard 

Duo 3.0, ale zwykły nawet 5-watowy z zestawu iPhone’a też zadziała, choć proces 

ładowania będzie długi.

https://iwalk.pl/produkt/ladowarka-indukcyjna-scorpion-pad-wireless-czarny/
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JAK ZOSTAĆ 
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 7
JAROMIR KOPP © Halfpoint

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


86PORADY

Prąd nie jest tani, 
a będzie jeszcze droższy. Do tego trendem jest coraz większa energooszczędność 

i spełnianie coraz bardziej wyśrubowanych norm minimalizujących zużycie ener-

gii. Nie można już używać tradycyjnych żarówek, odkurzacze również stały się 

ofiarą poprawności energetycznej. Jak pogodzić oszczędzanie energii z komfortem? 

Jednym ze sposobów jest właśnie „Inteligentny dom” i co się z tym wiąże: HomeKit.

HomeKit pozwala na automatyzację, czyli sterowanie urządzeniami bez nasze-

go udziału, ale według stworzonych przez nas reguł. Warunkiem koniecznym do 

użycia automatyki jest posiadanie jakiegoś urządzenia, które może pełnić funkcję 

„Centrum akcesoriów”. Obecnie są to Apple TV 4 lub 4K, iPad (z najnowszym syste-

mem) lub HomePod. Te urządzenia, aby automatyka działała, muszą stale przebywać 

w domu, którego akcesoriami mają sterować i mieć je w swoim zasięgu. Dotyczy to 

urządzeń Bluetooth. Dla Wi-Fi wystarczy, że będą w tej samej sieci lokalnej.

Czym można sterować?
Po pierwsze można tworzyć sceny. Pozwalają one na sterowanie wieloma urzą-

dzeniami za pomocą jednego przycisku w aplikacji. Np. „wyłącz wszystkie światła 

w salonie” lub „zmień kolor na czerwony” i dodatkowo „ustaw termostat na 23°C”. 
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To są proste zadania, choć już odpowiednio zastosowane pozwalają oszczędzać 

energię i nasz czas, gdy wyłączamy wszystkie światła jednym puknięciem w ekran 

lub komendą Siri.

Kolejne funkcje to uruchamianie scen o określonej porze. Poza stałymi porami może-

my wybrać zdarzenia jak wschód lub zachód słońca i dodatkowo dodać lub odjąć od 

tego momentu określoną liczbę minut. To bardzo ułatwia sterowanie oświetleniem 

zewnętrznym domu.

To nie koniec
Można ustawić sceny tak, aby się uruchamiały, gdy my lub ktoś z domowników, 

który został zaproszony do sterowania domem, opuszcza go lub do niego przybywa. 

Funkcje związane z lokalizacją mogą się aktywować np. tylko w nocy lub pomiędzy 

określonymi godzinami. Oczywiście, aby ta automatyzacja zadziałała, musimy mieć 

iPhone’a przy sobie. To on wyśle informację do centrum sterowania w domu, że się 

zbliżamy.

Kolejna porcja automatyzacji, którą może zaoferować HomeKit, to reagowanie na 

ustawienia akcesoriów. Chodzi o np. normalny włącznik ścienny, który steruje 

żarówką zgodną z HomeKit. Jeżeli włączymy przyciskiem światło, to wtedy  HomeKit 

może dodatkowo uruchomić sceny. Podobnie w przypadku kiedy mamy w domu 

czujniki zgodne z HomeKit, np. sensor ruchu. Z jego aktywacją i dezaktywacją 

możemy powiązać sceny.
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I na tym się w zasadzie kończą 
możliwości aplikacji Dom, 
która pojawiła się wraz z systemem iOS 10. Jednak jak, mam nadzieję, pamiętacie, 

HomeKit jest już znany od wprowadzenia systemu iOS 8. Wcześniej bazował tylko 

na aplikacjach firm trzecich, których wciąż przybywa, choćby z powodu specyficz-

nych, nieobsługiwanych przez Dom funkcji oferowanych przez akcesoria. I właśnie 

dzięki tym programom można z automatyzacji HomeKit wydusić znacznie więcej. 

Nie zawsze jest to łatwe, ale przy odrobinie cierpliwości się sprawdza. W ten sposób 

uruchomiłem „termostat” w bojlerze i terrarium. Sprzętowy termostat w bojlerze 

ustawiony jest na graniczną, wysoką temperaturę, a za pomocą HomeKit ustawiam 

zależnie od pory roku i dnia odpowiednie, niższe temperatury. Tak samo w terra-

rium, gdzie żółwie za dnia mają około 26°C, a nocą nie mniej niż 19°C.

Niestety proces ustawiania  
automatyzacji jest dość złożony
i chwilami dziwny. Akcja składa się z trzech etapów. Najpierw jest „triger”, czyli 

zdarzenie, które rozpoczyna akcję. Może to być pora dnia, włączenie czegoś, 
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wykrycie ruchu itp. Niestety, nie może to być zmiana temperatury poniżej lub powy-

żej określonej wartości. Taki warunek ustawia się w następnym kroku „Conditions”.  

Tu możemy wybrać dowolne parametry oraz ustawienia „większy, mniejszy, równy”. 

W ostatnim etapie wybieramy scenę, która ma być uruchomiona. W sumie działa to 

tak, że jakieś zdarzenie, np. powrót do domu lub wykrycie ruchu uruchamia akcję, 

dalej są sprawdzane warunki (może być ich wiele, np. temperatura niższa niż jakaś 

wartość oraz czas od—do). Jeżeli są spełnione, to uruchamiana jest akcja. Jak widać, 

nie da się w ten sposób „oprogramować” termostatu. Nie ma „wyzwalacza” reagują-

cego na przekroczenie temperatury czy innej wartości! Jak mi się udało to zrobić?

Aplikacja  
Elgato Eve dla iOS 10
Tak, wytrychem okazała się nadal dostępna w App Store równolegle z wersją 

dla najnowszych systemów aplikacja Eve. Jak wszystkie zgodne z HomeKit nie 

wybrzydza i pozwala (bo tak nakazuje Apple) na sterowanie zgodnymi z HomeKit 

urządzeniami dowolnych producentów, a nawet HomeBridge. Tylko w tej wersji 

dla iOS 10 podczas definiowania akcji w pierwszym kroku „trigers” można wybrać 

np. temperaturę i dla niej wartość „any” (dowolna). Czyli akcja jest wyzwalana przy 

każdej zmianie temperatury, gdy tylko sensor wyśle nową wartość. 
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Dalej już są sprawdzane warunki. Dlaczego wartość „dowolna” zniknęła z kolejnych 

wersji aplikacji Eve, jeszcze się nie dowiedziałem. Obawiam się, że może to być 

związane z uznaniem jakiejś funkcji przez Apple za „przestarzałą”, ale pochłonięty 

grzebaniem w kodzie mikrokontrolerów nie miałem jeszcze czasu tego spraw-

dzić. Innym obejściem „problemu termostatu” może być użycie jako „wyzwalacza”  

na przykład obecności kogoś w domu. Tak czy siak trzeba kombinować, co wydaje 

mi się trochę nieprzemyślane.

Może jest wśród Was 
jakiś programista iOS, 
który podjąłby się trudu napisania „aplikacji idealnej” dla HomeKit? Miałbym kilka 

podpowiedzi.

W następnym odcinku 
powrócimy znów do zagadnień energooszczędności, ale w skali samych akce-

soriów. Powinienem mieć już trochę własnych doświadczeń z zakresu „jak żyć  

na baterii CR2032”.
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JAK OPRÓŻNIĆ  
PAMIĘĆ W MACOS?
ARTUR JOPEK
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Kiedy Twój Mac zwalnia
Spotkałeś się pewnie nie raz z sytuacją, w której Twój Mac przestał działać tak 

szybko jak dotychczas. Przyczyną takiego zachowania jest najczęściej zapełnienie 

naszej pamięci RAM. Pomimo że nasze komputery są wyposażane w coraz większą 

jej ilość, a system macOS stara się ją optymalizować, to i tak mogą się zdarzyć takie 

sytuacje. Nawet przy 32 GB.

Po uruchomieniu  
programów na naszym komputerze
ich zawartość zostanie załadowana do pamięci RAM i pamięci podręcznej dysku. 

Po zamknięciu uruchomionego programu cała zawartość powinna zostać wyczysz-

czona z pamięci. Jednak w praktyce nie zawsze tak się dzieje.

Ponowne uruchomienie naszego komputera spowoduje opróżnienie pamięci,  

ale wcale nie musimy się do takich dramatycznych kroków posuwać. Co zatem zrobić, 

aby zmusić nasz komputer do wyczyszczenia pamięci RAM i pamięci podręcznych 

„tu i teraz”?
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Możesz skorzystać  
z aplikacji firm trzecich, 
których jest mnóstwo na rynku. Tylko po co zaśmiecać nasz system, skoro może-

my posłużyć się poczciwym Terminalem i wprowadzić za jego pomocą proste 

polecenie?

Wszystko, co musisz zrobić, to uruchomić Terminal z folderu Aplikacje (lub za 

pomocą Launchpada czy Spotlight) i wpisać komendę:

sudo purge

Naciśnij Return, a następnie wprowadź swoje hasło.

Proces opróżniania pamięci jest bardzo szybki. Jeśli w tym momencie Twój Mac 

nie będzie reagował przez chwilę, nie przejmuj się tym. To normalny objaw.

Trzeba pamiętać, 
że polecenie „purge”, nie rozwiąże problemu w przypadku posiadania kompute-

ra z jej krytycznie małą ilością i pracy w mocno „pamięciożernych” aplikacjach. 

W normalnych okolicznościach często się sprawdza i pozwala naszemu kompute-

rowi wrócić do normy.



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