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Siedemdziesiąt  
procent urządzeń z iOS
posiada już zainstalowaną najnowszą wersję systemu. Dane te pochodzą ze strony 

Apple Developer, gdzie podliczono w grudniu ruch, jaki wygenerowały urządzenia 

mobilne Apple. Jest to świetna wiadomość po dość chłodnym przyjęciu tego syste-

mu w pierwszych tygodniach po premierze. W październiku użytkownicy nadal 

w większości korzystali z poprzedniej wersji iOS 11. I powiem szczerze, nie dziwię się 

tej wstrzemięźliwości. Apple poświęcało więcej uwagi nowym funkcjom niż wydaj-

ności systemu. Miałem wrażenie, że rozpoczął się dziwny wyścig z Androidem, kto 

ma więcej emotikonek i innych funkcji kuszących na chwilę swoimi błyskotkami. 

Użytkownicy iPhone’ów zaczynali narzekać na to, że ich telefony zaczynają zacho-

wywać się nieprzewidywalnie. Jedenastka była tym systemem, o którym Apple 

zapewne chciałoby zapomnieć, ale najważniejsze są wnioski wyciągnięte przez inży-

nierów z Cupertino. Po premierze osłupiałem, widząc, jak mój leciwy już iPhone 5S 

dostał kolejną szansę. Cieszy zatem fakt, że te siedemdziesiąt procent użytkowników 

wreszcie dało się przekonać do aktualizacji swoich urządzeń. My również chcemy 

dziś poruszyć temat nowości w tym systemie. iOS 12 obok wydajności wnosi wiele 

istotnych zmian poprawiających komfort pracy. Właśnie o nowościach i ważnych 

funkcjach dla użytkowników iOS przeczytacie w tym wydaniu magazynu. 

Cieszymy się, że możemy wspólnie spędzać kolejny rok. Cała redakcja Mój Mac 

Magazynu składa najlepsze życzenia spokojnego czasu z bliskimi i realizacji wszyst-

kich planów w Nowym Roku 2019.

Zapraszam do nowego wydania Mój Mac Magazyn

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

QNAP HS-453DX

Nowy dysk Freecom Celeritas może zapewnić nam 

absolutnie imponujące prędkości do 2800   MB/s 

(odczyt) i  2000 MB/s (zapis). Tak potężna wydaj-

ność jest możliwa dzięki zastosowaniu interfejsu PCI 

Express z połączeniami złącza Thunderbolt 3. Dysk 

posiada pojemność 1 TB, a zasilanie może odbywać 

się z portu komputera. Sprzęt został wyceniony na 

2929,00 złotych.

www.freecom.com

mSSD Celeritas Thunderbolt 3

PowerPic
Pomysły projektantów akcesoriów nigdy się nie skończą. 

PowerPic to ramka ładująca bezprzewodowo iPhone’a. 

Produkt firmy Twelve South wygląda tak samo jak zwyczaj-

na ramka, którą kładziemy na stole z ulubionym zdjęciem. 

Jednak w tym przypadku obok świetnego miejsca na 

naszą fotografię, PowerPic skrywa w sobie ładowarkę 

o mocy do 10 W. Urządzenie działa w bezprzewodowej 

technologii Qi i obsłuży telefony o przekątnej ekranu 

6,5” (kompatybilna z iPhone’em XS Max).

www.twelvesouth.com

Ten ultra cichy serwer NAS sprawdzi się doskonale jako domowe centrum rozrywki. 

Wyposażono go w zestaw funkcji i aplikacji multimedialnych, w tym dwukanałowe 

transkodowanie 4K w czasie rzeczywistym. Urządzenie pozwala odtwarzać filmy 

na Apple TV, Plex, DLNA czy Chromecast. Serwer napędza procesor Intel Celeron  

1,5 GHz z 8 GB pamięci RAM. W urządzeniu można zamontować dwa tradycyjne dyski 

lub pamięci SSD pracujące na gniazdach M.2. Sprzęt wyróżnia się smukłym wyglą-

dem, a jego tryb pasywnego chłodzenia sprawia, 

że możemy go bez obaw umieścić w salonie, 

nie obawiając się o nadmiernego hałasu.

www.qnap.com

https://www.freecom.com/product/mssd-celeritas-thunderbolt-3-1tb-56417/
https://www.twelvesouth.com/product/powerpic
https://www.qnap.com/pl-pl/product/hs-453dx
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Przegląd aplikacji
Capture One 12
To jeden z  zaawansowanych edytorów zdjęć 

Najnowsza odsłona tej aplikacji przynosi duże 

zmiany w interfejsie użytkownika. Zmodyfikowano 

wydajność programu, dzięki czemu praca z dwuna-

stą odsłoną programu jest o wiele przyjemniejsza. 

Wśród nowych funkcji znajdziemy narzędzie do 

masek bazujące na jasności zdjęcia. Capture One 

12 wprowadza również obsługę wtyczek.

CENA: od 349,00 €

www.captureone.com

Nagrywanie na żywo przeżyć z rozgrywki i publikowanie 

ich na YouTube jest teraz znacznie łatwiejsze na macOS. 

Aplikacja cenionej firmy AVerMedia pozwala na proste zgry-

wanie ekranu i wzbogacanie materiału przez dodawanie 

efektów specjalnych. Równocześnie możemy skorzystać 

z widoku kamery rejestrującej nas podczas rozgrywki. 

Aplikacja będzie również ciekawą propozycją dla osób 

przygotowujących szkolenia i prezentacje.

CENA: Bezpłatny

www.avermedia.eu

Narzędzie, które przyda się pracującym z audio 

i muzyką. Loopback potrafi łączyć różne źródła 

dźwięku i korzystać z nich przy produkcji 

materiałów dźwiękowych. Aplikacja pomoże 

urozmaicić nagrywane podcasty i audycje na 

żywo. Loopback potrafi równocześnie rejestro-

wać dźwięki z instrumentów oraz aplikacji.

CENA: 122,00 $

www.rougeamoeba.com

AVerMedia RECentral

Loopback 2

https://www.phaseone.com/Capture-One
http://www.avermedia.eu/gaming/product/game_capture/recentral_express
https://rogueamoeba.com/loopback/
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ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Niedawno mój znajomy zniszczył 
sobie iPhone’a, wracając z imprezy
Nie tyle stłukł szybkę, ile po prostu zmasakrował cały telefon. Zdarza się. Urządzenie 

miało już kilka lat, swoje odsłużyło i znajomy uznał to za znak od wszechświata,  

że czas wymienić je na nowszy model.

Kiedy kilka dni później zapytałem go, którego iPhone’a  kupił, odpowiedział,  

że żadnego i pochwalił się zdjęciami z nowego Huaweia P20. Zdziwiłem się począt-

kowo, że porzucił iOS dla Androida, ale kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać,  

to taka decyzja wydała mi się nawet logiczna.

W chwili obecnej obydwa  
systemy są do siebie dość podobne
Co prawda, iOS jest wydajniejszy i odrobinę bardziej intuicyjny. Telefony z Androidem 

nadrabiają ten brak wydajności ilością RAM-u i lepszymi podzespołami, pozosta-

jąc przy tym nadal tańsze. Jeśli chodzi o wygodę korzystania z systemu, to w 90% 

przypadków schodzi ona na dalszy plan, bo korzystamy głównie z aplikacji, a te są 

praktycznie takie same.
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W przypadku produktów z nadgryzionym jabłkiem płacimy więc głównie za 

markę, a w zamian nie dostajemy nic nadzwyczajnego. Hardware Apple już 

dawno przestał być innowacyjny. System również niczym się nie wyróżnia. 

Wyjątkowa jest tylko cena.

W krainie zielonego ludzika 
można znaleźć urządzenia, które w konkretnych zastosowaniach biją iPhone’y 

na głowę. Chcesz telefonu z superaparatem? — wspomniany wcześniej Huawei 

nadaje się doskonale i kosztuje połowę ceny najnowszego iPhone’a. Chcesz 

notować na telefonie? — Samsung Note. Chcesz grać w gry? — Razer Phone i tak 

dalej. Chcesz telefonu do WhatsAppa, Internetu i Spotify — iPhone jest do tego 

świetny, ale za 30% jego ceny można mieć Pocophone, Xiaomi, czy inne One 

Plus, które będzie działać dla statystycznego klikacza ekranu równie dobrze.  

To po co przepłacać?

Chodzą słuchy, że nowe iPhone’y
nie sprzedają się tak dobrze jak oczekiwało Apple i firma zmniejsza zamó-

wienia u podwykonawców. Wcale mnie to nie dziwi. Klienci zorientowali się,  

że płacenie więcej za nadgryzione jabłko nie ma sensu. Mój kolega jest ze swoje-

go Huaweia bardzo zadowolony i, patrząc na zdjęcia, jakie zrobił na piątkowym 

koncercie, wcale mu się nie dziwię. 
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POMOCNE OKO
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Osoby z dysfunkcjami wzroku bardzo często pytane są o to, jak im można pomóc. 

Zapewne najlepszym rozwiązaniem byłoby wyleczenie ich oczu. Niestety, rzadko 

kiedy jest to możliwe. Na szczęście technologia ma nadal ogromne pole do popisu, 

więc regularnie pojawiają się i realizowane są nowe pomysły, w tym również te na 

wsparcie osób o szczególnych potrzebach. Jednym z nich, właśnie rozpoczynają-

cym swe działanie w Polsce, jest aplikacja Pomocne Oko.

Najogólniej rzecz ujmując, 
Pomocne Oko jest usługą sieciową, obsługiwaną z poziomu przeglądarki internetowej 

oraz przeznaczonych dla niej aplikacji mobilnych na system iOS i Android. Jej dzia-

łanie jest bardzo proste i intuicyjne. Ktoś mający problemy ze wzrokiem, niemogący 

wykorzystać go do zapoznania się z dowolną informacją w rodzaju odręcznej notat-

ki, etykietki na opakowaniu w sklepie, czy informacji wywieszonej za szybą gablotki, 

może sięgnąć do kieszeni po smartfon, uruchomić na nim aplikację Pomocne Oko 

i połączyć się z konsultantem, który wykorzystując kamerę urządzenia, zapozna się 

z daną informacją, a następnie głosowo lub pisząc w oknie chatu, przekaże tę infor-

mację w dostępny sposób osobie, która jej potrzebuje.

Pomocne Oko 
nie jest jedyną tego typu usługą na świecie. Ma ona jednak kilka zalet, których brakuje 

innym, podobnym rozwiązaniom. Koniecznie należy podkreślić dwie, najistotniej-

sze z nich.

Po pierwsze Pomocne Oko dostępne jest zarówno z komputera, jak i urządzeń mobil-

nych. Sprawia to, że osoba potrzebująca pomocy, kontaktująca się za pośrednictwem 

przeglądarki internetowej, nie tylko może udostępnić konsultantowi swoją kamerę, 

ale również ekran, a nawet cały komputer. Dzięki temu pomoc nie musi ograniczać 

się tylko do przekazywania informacji, ale może ona przybrać nawet formę wsparcia 

serwisowego. Co ważne, nie ma tu żadnego znaczenia z jakiego systemu operacyj-

nego korzysta użytkownik — czy jest to macOS czy Windows.

Drugą zasadniczą różnicę  
stanowią sami konsultanci, 
do których zwracają się użytkownicy usługi. Konsultantami nie zostają przypadkowe 

osoby, ale pracownicy organizacji pozarządowych, posiadający już doświadczenie we 

wspieraniu osób o szczególnych potrzebach. Najistotniejszą kwestię stanowi jednak 

deklaracja poufności, jaką przed przystąpieniem do pracy podpisuje każdy konsul-

tant. Dzięki niej wszystko, co konsultant zobaczy lub usłyszy za pośrednictwem 

aplikacji Pomocne Oko, musi pozostać między nim a dzwoniącym użytkownikiem. 

Dla osób szukających pomocy bardzo często jest to kluczowa kwestia, szczególnie 
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gdy chodzi o dane wrażliwe w rodzaju odręcznie sporządzonej diagnozy lekarskiej, 

wyników badań czy podpisywania ważnych dokumentów

Niestety, usługa  
ma również swój minus, 
będący efektem ustępstwa na rzecz jakości i bezpieczeństwa. Pomocne Oko działa 

jedynie w godzinach pracy samych konsultantów oraz instytucji, w jakich oni pracu-

ją, czyli najczęściej pomiędzy 8.00 a 16.00.

Pomocne Oko  
powstało w ramach projektu
 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014—2020, dlatego jest to usługa bezpłatna. Aplikacje 

mobilne ze sklepów App Store oraz Google Play może sobie pobrać każdy użytkow-

nik potrzebujący wsparcia Pomocnego Oka. Aby 

skorzystać z usługi za pomocą przeglądarki, 

wystarczy odwiedzić stronę. Usługa wymaga 

jedynie rejestracji i akceptacji warun-

ków regulaminu. Obie mobilne aplikacje 

Pomocne Oko są nie tylko w pełni dostęp-

ne dla użytkowników o  specjalnych 

potrzebach oraz używanych przez nich 

technologii asystujących, ale są także 

bardzo przejrzyste, proste i intuicyjne 

w obsłudze.

https://pomocneoko.firr.org.pl


https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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iOS 12
REDAKCJA MMM



16TEMAT MIESIĄCA

iOS 12
Mijają już trzy miesiące, odkąd iOS 12 jest z nami. Choć z nowościami 

w nim zawartymi wielu z nas mogło się już oswoić, to warto niektóre 

z nich przypomnieć. Możliwe, że w natłoku codziennych spraw nie każdy 

z nas dotarł do wszystkich ciekawostek.

Po okrytym złą sławą iOS 11 kolejna wersja mobilnego systemu Apple odzy-

skuje zawiedzionych zwolenników. Obecny system ma wyraźnie lepsze 

przyjęcie i został zainstalowany już na ponad 70% zgodnych urządzeń.  

To wynik o 10% lepszy od poprzednika. Nie ma się czemu dziwić, bo choć 

jest naszpikowany nowościami, to jednocześnie działa sprawniej i daje 

nowe życie nawet najstarszym, zgodnym z nim urządzeniom, od iPhone 5s 

począwszy. O tym, że większa płynność pracy nie 

jest jedyną zaletą iOS 12, dowiecie się właśnie 

z tematu głównego grudniowego wydania 

magazynu.
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Zauważalnie  
wyższa wydajność

Nawet jeżeli nie jesteśmy fanami nowości, to tę zaletę iOS 12 należy doce-

nić. Apple odrobiło lekcję po wpadkach z iOS 11 i zdecydowanie poprawiło 

czas reakcji i płynność użytkowania iOS, i to zwłaszcza na najstarszych 

zgodnych z nim urządzeniach. Warto przypomnieć, że iOS 12 działa na 

wszystkich 64-bitowych iPhone’ach i iPadach, czyli od iPhone’a 5s wzwyż 

oraz iPada Air i iPada mini 2 „Retina”.

Jak tego dokonano? Wiele operacji zwłaszcza dotyczących interfejsu 

przeniesiono do wątków pracujących w tle, likwidując duplikujące się 

obliczenia. Bardzo często używane elementy UI, jakimi są tabele i kolek-

cje, zoptymalizowano, dodając „przewidywanie” elementów, które mogą 

się pojawić na ekranie. Zmian jest oczywiście znacznie więcej i łączą się 

one w mocno zauważalny efekt.
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Udoskonalenia  
w aplikacji Zdjęcia
W systemowej aplikacji Zdjęcia znacznie udoskonalono rozpoznawanie 

osób, przedmiotów, scen i kategoryzowanie zdjęć. Ważne: odbywa się to 

w urządzeniu. W przeciwieństwie do systemów Google iOS analizuje zdję-

cia samodzielnie. Ułatwiło to znacznie odnajdowanie zdjęć, ale nie tylko. 

Wyszukiwać można teraz według rodzaju, osób i dat, łącząc te kryteria. 

Podczas wpisywania w „Szukaj” system podpowiada kategorie, osoby 

i miejsca. To ogromne ułatwienie.

W zakładce albumy zobaczymy teraz dodatkowy podział na kategorie 

mediów, a całość jest znacznie lepiej zorganizowana.

Dzięki dużo precyzyjniejszemu podziało-

wi na kategorie „sztuczna inteligencja” 

iOS potrafi trafnie połączyć zdjęcia we 

wspomnienia i zaproponować samodziel-

nie co jakiś czas w zakładce „Dla ciebie”.  

To bardzo sympatyczne.
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Grupowanie  
notyfikacji

Powiadomienia bywają zbawieniem, gdy informują nas o nowym prze-

lewie lub przypominają o ważnym wydarzeniu. Jednak coraz częściej 

bywają zmorą. Można je wyłączyć, ale co w sytuacji, gdy przegapimy coś 

ważnego?

iOS 12 wprowadził wiele usprawnień w notyfikacjach. Jednym w ważniej-

szych jest łączenie tych wysłanych przez tę samą aplikację lub usługę 

w grupy. Kolejnym jest łatwe zarządzanie nimi wprost z Centrum powia-

domień. W samych Ustawieniach powiadomień również pojawiły się nowe 

opcje.

Dodatkowo w Nie przeszkadzać można włączyć podczas uruchamia-

nia tego trybu za pomocą harmonogramu, „Pora spać”. To całkowicie 

usunie w nocy powiadomienia z zablokowanego ekranu. Będą widoczne  

po odblokowaniu.

Ilość powiadomień można również sprawdzić w „Czas przed ekranem”.
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Miarka systemowa
Taki miły drobiazg od Apple pojawił się wraz z iOS 12. Jest to zapewne 

element promujący rzeczywistość rozszerzoną, która cieszy się ogromną 

uwagą Apple. W nowym systemie API odpowiedzialne za tę technologię 

zostało znacznie udoskonalone, aby wykorzystać możliwości nowych 

procesorów A12 oraz sprawniej działać na starszych urządzeniach. Do tej 

pory by coś wirtualne zmierzyć, musieliśmy używać aplikacji firm trze-

cich, które zresztą nadal potrafią dostarczyć więcej narzędzi.

Jednak systemowa Miarka dla większości z nas jest wystarczająca. Potrafi 

ona rozpoznać narożniki oraz regularne elementy, np. blat stołu. Narożniki 

oraz końce poprowadzonych linii przyciągają, co ułatwia wymiarowanie 

skomplikowanych obiektów. Pomiar można zapi-

sać jako obrazek i skopiować jako tekst do 

bufora oraz wysłać.
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eSIM  
w iOS 12.1.1

To jest nowość zarówno programowa, jak i sprzętowa. iOS 12.1.1 uruchomił 

obsługę eSIM w najnowszych iPhone’ach Xs, Xs Max i XR. Zbiegło się to 

w czasie z wdrożeniem obsługi eSIM u pierwszego polskiego operatora. 

Funkcja pozwala na korzystanie z dwóch numerów, jednego na zwykłej, 

fizycznej karcie nanoSIM, drugiego na wygenerowanej i zapisanej we 

wbudowanych chipie eSIM.

Pierwszym operatorem, który wprowadził eSIM w Polsce, jest Orange. 

Abonenci tej firmy bez względu na to, czy mają umowy abonamentowe czy 

w przedpłacie, mogą do pięciu razy w miesiącu za darmo wygenerować 

nową kartę eSIM, np. przy zmianie telefonu na inny. Karta fizyczna powią-

zana z danym numerem przestaje działać i w razie konieczności powrotu 

do „plastikowego” SIM należy zamówić odpłatnie nowy egzemplarz.
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Informacje  
o zużyciu energii
Bateria bywa oczkiem w głowie niektórych użytkowników, choć inni już 

przywykli do tego, że czas pracy współczesnych urządzeń mobilnych się 

wyrównuje. Laptopy zbliżają się do smartfonów, które ułatwiają im zada-

nie, zmniejszając dystans, czyli swój czas pracy.

Od niemal roku możemy już sprawdzić kondycję baterii i wyłączyć ogra-

niczenia wydajności. Teraz w iOS 12 dodano bardzo szczegółowe i ładnie 

zaprezentowane informacje o zużyciu baterii, ładowaniu i aktywności 

całego systemu oraz poszczególnych aplikacji. Poznamy udział procento-

wy w zużyciu baterii oraz, co może być bardziej interesujące, czas pracy 

na ekranie i w tle. Pozwala to na łatwe odna-

lezienie programu, który podżera skrycie 

baterię bez naszej wiedzy. Dane pochodzą 

z ostatnich 24 godzin lub 10 dni.



23TEMAT MIESIĄCA 23TEMAT MIESIĄCA

Lokalizacja i SOS
Z funkcją SOS już zapewne nasi czytelnicy się zapoznali. Służy ona do 

szybkiego wezwania służb ratunkowych, przy okazji blokując Touch i Face 

ID, co powoduje, że do odblokowania urządzenia będzie wymagane hasło.

Niestety nie we wszystkich krajach wprowadzono wsparcie dla funkcji 

Advanced Mobile Location (AML), czyli automatycznego wysyłania lokali-

zacji do służb ratunkowych podczas połączenia, której obsługa pojawiła się 

w iOS 11.3. Dlatego Apple zdecydowało się wprowadzić funkcję wysyłającą 

naszą pozycję do osób znajdujących się na liście Kontaktów alarmowych 

w aplikacji Zdrowie.

Jeżeli mamy skonfigurowane połączenia SOS i  kontakty alarmowe,  

to podczas połączenia alarmowego SOS równolegle zostaną wysłane wiado-

mości z lokalizacją do wskazanych osób.
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Podpowiedzi Siri
Dzięki systemowi iOS 12 Siri może również dostosować się do naszych wzor-

ców zachowań za pomocą sztucznej inteligencji wbudowanej w system. 

Za każdym razem, gdy korzystamy z narzędzia wyszukiwania Spotlight, 

poniżej pojawią się sugestie czynności.

Sugestie różnią się w zależności od tego, jakie czynności wykonujemy 

na swoim urządzeniu o określonej porze dnia, tygodnia, a nawet roku. 

Dodatkowo podpowiedzi uwzględniają lokalizację oraz to, czy i jak się 

poruszamy. Pogoda też ma na nie wpływ. Im więcej korzystamy z iOS 12, 

tym sugestie będą bardziej trafne.

Stuknięcie w sugestię automatycznie uruchomi wybrane zadanie. Często 

nawet jeżeli nie skorzystamy bezpośrednio 

z podpowiedzi, może nam ona przypomnieć 

o czymś ważnym, co zazwyczaj w danej 

sytuacji wykonujemy.
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Rewolucja  
w hasłach

W systemie iOS 12 dostępnych jest wiele nowych funkcji związanych 

z hasłami. Apple zwiększyło bezpieczeństwo ich tworzenia. Jeśli będziesz 

chciał użyć powtórnie tego samego hasła, zostanie ono oznaczone. System 

automatycznie zaproponuje nowe, silne hasło oraz zapisze je w pęku 

kluczy. Wyszukiwanie haseł w Ustawieniach również zostało usprawnio-

ne. Programiści otrzymali dostęp do API menedżera haseł, dzięki temu 

klawiatura może podpowiadać hasła z np. 1Password. Własne hasła można 

przesłać do pobliskiego urządzenia, mając na uwadze, że zostanie ono tam 

zapamiętane.

Jeżeli banki lub inne serwisy wysyłają nam kody jednorazowe przez SMS, 

pojawiają się one w podpowiedzi wprost w klawiaturze. Zapamiętane hasła 

w sugestiach QuickType są też łatwiej dostępne w innych aplikacjach.
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Skróty
Skróty w iOS 12 to efekt przejęcia przez Apple aplikacji Workflow. I choć 

przejęcie budziło pewnie kontrowersje, to zdecydowanie wyszło wszyst-

kim na dobre.

Skróty są aplikacją do ułatwiania sobie życia. Z jej pomocą można tworzyć 

proste, ale i całkiem złożone skrypty, które mogą korzystać z możliwości 

innych programów oraz systemu. Dzięki przejęciu kontroli przez Apple są 

z nim znacznie mocniej zintegrowane. Np. mogą wysyłać bezpośrednio 

wiadomości. Skrótem można obrabiać i łączyć zdjęcia, dodawać efekty, 

przycinać dźwięk, wysyłać informacje, odczytywać i obrabiać pliki, stero-

wać domem. Są już nawet gry. Jednocześnie jest to nieskomplikowane, 

a skróty można integrować z podpowiedziami Siri 

oraz dodawać jako ikony do ekranów.

To jest narzędzie naprawdę warte przete-

stowania i używania.
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Skróty Siri
Choć Siri nadal nie chce z nami rozmawiać po polsku, to nawet jeżeli 

mamy minimalną znajomość języka angielskiego lub dowolnego innego 

przez Siri rozumianego, ta funkcja może się bardzo przydać, między inny-

mi właśnie z powodu problemów językowych.

Skróty Siri są to zadania, które często powtarzamy. System podpowia-

da nam listę takich czynności, a autorzy aplikacji mogą dodawać swoje 

propozycje. W ten sposób można również uruchamiać skrypty Skrótów.  

Te propozycje znajdziemy w Preferencjach Siri i wyszukiwanie > Wszystkie 

skróty. Dalej wystarczy polecenie, które uruchomi funkcję. Uwaga! Choć 

system podpowiada zwroty po polsku, to należy wypowiadać polecenia 

w ustawionym w Siri języku. Na szczęście skuteczność wywoływania 

Skrótów Siri nawet „łamaną angielszczyzną” jest znaczna.
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Ułatwione  
skanowanie kodów QR
Automatyczne odczytywanie popularnych kodów QR wprowadzono już 

w iOS 11. Jeżeli w kadrze pojawi się kod QR, to zostanie on odkodowany 

i ujrzymy powiadomienie wraz ze wskazaniem odpowiedniej aplikacji. 

Wystarczy w nie puknąć, aby np. dodać kontakt, otworzyć stronę www, 

pobrać aplikację czy uruchomić akcesorium HomeKit. Po puknięciu 

w powiadomienie można również treść kodu skopiować.

Jednak zdarza się, że chcąc zeskanować kod, uruchamiamy aplikację 

Aparat, a ona akurat jest np. w trybie portretowym. Jeżeli chcemy uniknąć 

dodatkowego przestawiania funkcji, możemy włączyć w Ustawieniach > 

Centrum sterowania > Dostosuj narzędzia 

ikonę Skanuj kod QR. Dzięki temu wprost 

z Centrum sterowania będziemy mogli 

uruchomić aparat od razu w trybie odpo-

wiednim dla kodów QR.
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Więcej informacji  
o transferze

Jeszcze nie tak dawno, jeżeli bez wyraźnego powodu znikały nam gigabaj-

ty z limitu danych, które możemy przesłać przez sieć komórkową, czekało 

nas żmudne śledztwo. Teraz zadanie odnalezienia winnego lub winnych 

utraty cennych gigabajtów, którymi dysponujemy w abonamencie, jest 

banalnie proste.

W iOS 12 wystarczy zajrzeć do Ustawień > Sieć komórkowa i poczekać 

chwilę, aż system załaduje konkretne dane dla każdej z aplikacji. Również 

usługi systemowe poddamy dokładnej kontroli, aby sprawdzić, czy  

nie ma w nich jakichś przecieków. Dodatkowo możemy wyłączyć zgodę 

na transfer „komórkowy” wybranym aplikacjom.

Przy okazji warto pamiętać o zerowaniu licznika danych wraz z rozpoczę-

ciem okresu rozliczeniowego. Można sobie w tym celu ustawić cykliczne 

przypomnienie.
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Zamykanie  
aplikacji jednym gestem
Ogromnym atutem iOS jest sposób, w jaki zarządza on pamięcią progra-

mów. Jest mimo to kilka powodów, które powinny nas nauczyć dbałości 

o to, które programy działają w tle. Mówię w tym momencie o progra-

mach wykorzystujących nasze położenie — usługi lokalizacji. Aplikacje te 

w drastyczny sposób wpływają na energię zgromadzoną w baterii, skutecz-

nie ją drenując, a równocześnie śledzą nasze poczynania, czego raczej 

warto się wystrzegać. Nowy iOS pozwala w łatwy sposób zamknąć aplika-

cję. Wykonajmy gest od dolnej krawędzi ekranu ku górze, aby wyświetlić 

pasek przełączania aplikacji. Następnie ten sam gest — przesunięcia palca 

ku górze — uczyńmy na ikonie programu, 

który chcemy wyłączyć. Program natych-

miast zostanie zamknięty bez konieczności 

dodatkowego potwierdzania tej czynności.
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Więcej kolorów  
przy opisie

Funkcja Oznaczanie obrazków pozwala dodawać opisy do zdjęć poprzez 

wykorzystanie wirtualnego ołówka, markera i flamastra. Opcja ta pomaga 

zwrócić uwagę na ważny dla nas element podczas komunikacji z innymi 

osobami. Zrobienie zrzutu ekranu i zakreślenie fragmentu obrazka jest 

bardziej wymowne i szybsze niż kilka zdań, które miałyby wyjaśnić, o co 

nam chodzi. W iOS 12 możemy skorzystać z większej liczby kolorów do 

rysowania po obrazkach. Wystarczy dotknąć kolorowych kręgów i przesu-

nąć je w lewo. Na końcu zobaczymy zestaw kolorów, z którego będziemy 

mogli wybrać interesującą nas barwę.
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Face ID  
rozpoznaje wiele twarzy
Nowe iPhone’y z serii X posiadają kamerę, która rozpoznaje twarz użytkow-

nika. Opcja Face ID jest fantastyczna i pozwala błyskawicznie zweryfikować 

posiadacza telefonu bez konieczności dotykania ekranu. Wraz z nowym 

iOS 12 możemy zdefiniować wiele twarzy, które będą miały możliwość 

odblokowania telefonu. W wielu przypadkach może okazać się to bardzo 

przydatne, jeśli z jednego telefonu korzysta kilka osób. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu najbliższe osoby będą miały dostęp do naszych poufnych 

informacji zapisanych w aparacie.

Ustawienia > Face ID i kod > Skonfiguruj inny wygląd
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Safari z widokiem  
miniaturek stron

Favicon to mały obrazek przedstawiający odwiedzaną stronę internetową. 

Świetnie sprawdza się podczas dodawania stron do Ulubionych lub prze-

glądania historii odwiedzanych stron. Pomaga błyskawicznie odnaleźć 

interesujący nas serwis internetowy. Obrazki witryn trafiają również na 

karty Safari, dzięki czemu przeglądanie zakładek będzie znacznie łatwiej-

sze. Docenią tę funkcję szczególnie osoby z małymi przekątnymi ekranu. 

Wówczas łatwiej jest odczytać obrazek niż tekst ukryty na przekładkach 

witryn. Żeby włączyć wyświetlanie favicon w Safari, wejdź w: Ustawienia 

> Safari > Pokazuj ikony w kartach.
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Ile czasu spędzasz  
przed ekranem telefonu
Możesz skrupulatnie sprawdzić, ile czasu spędzasz przed ekranem iPho-

ne’a. Funkcja Czas przed ekranem w Ustawieniach pozwoli na określenie, 

z jakich aplikacji najczęściej korzystasz. Dodatkowo będziesz mógł spraw-

dzić na osi czasu, w których godzinach skupiasz swoją uwagę na wybranych 

programach. Nowa funkcja pozwala również nakładać ograniczenia czaso-

we na wykorzystanie oprogramowania. Tutaj można skorzystać z dwóch 

funkcji. Pierwszą z nich jest Czas bez urządzenia. Tutaj ustalimy godzi-

ny, w których nie będzie można korzystać z programów. Kolejna funkcja  

to Limity aplikacji — ustalimy tu czas, jaki dziennie można spędzać podczas 

korzystania z aplikacji. Należy pamiętać, że funk-

cje te działają również w chmurze rodzinnej, 

gdzie możemy sterować dostępem naszych 

podopiecznych do urządzeń z iOS.
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Wysyłaj  
bezpiecznie hasła znajomym

Pierwsza linia bezpieczeństwa, jaką powinniśmy stosować w  sieci,  

to trudne do odgadnięcia hasła. Coraz częściej strony internetowe również 

zmuszają nas do zastosowania haseł zawierających znaki specjalne oraz 

wielkie i małe litery. To wszystko dla naszego bezpieczeństwa, ale staje się 

problemem, kiedy chcemy podzielić się z innymi osobami ciągiem zawi-

łych znaków. Łatwo będziemy mogli przesłać poufne informacje poprzez 

AirDrop. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy pewni, że nie popełnili-

śmy żadnego błędu podczas dyktowania hasła, a sam proces będzie trwał 

kilka sekund, hasło zaś trafi bezpośrednio do bezpiecznej enklawy drugie-

go użytkownika. Wejdź w Ustawienia > Hasła i konta > Hasła do witryn 

i aplikacji. Wybierz zapisane hasło strony, a następnie przytrzymaj palec 

na haśle lub loginie, aby pojawiło się podręczne menu z opcją AirDrop do 

przesyłania informacji.
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Nie przeszkadzać
Jest to zdecydowanie jedna z najlepszych funkcji, która pojawiła się w ostat-

nim czasie w iOS. Nie przeszkadzać blokuje dostęp wszelkich powiadomień, 

które mogłyby zakłócić naszą chwilę odpoczynku. W najnowszym iOS 

udoskonalono tę funkcję. Teraz z centrum sterowania, przytrzymując 

palec dłużej na ikonie księżyca, będziemy mogli aktywować funkcję Nie 

przeszkadzać na jedną godzinę, do jutra rana bądź skorzystać z funkcji 

lokalizacji, która wyłączy wyciszenie powiadomień do chwili, gdy nie 

wyjdziemy z kina lub szkoły. Wciąż możemy skorzystać z przygotowanego 

harmonogramu do aktywacji tej funkcji, którą znajdziemy w Ustawienia > 

Nie przeszkadzać > Wg harmonogramu.
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Memoji, twoja  
prywatna ikona Animoji

Animoji, animowane postacie podbiły serca młodych użytkowników iPho-

ne’a. Teraz możemy stworzyć swoją rysunkową postać i wykorzystywać 

ją w komunikacji iMessage. Podczas kreowania mamy dostęp do najdrob-

niejszych detali związanych z wyglądem. Zaczynając od kształtu głowy, 

zarostu, piegów, wieku, ułożenia brwi czy uszu. Nasz Memoji będzie reago-

wał na każdy nasz ruch głowy, a nawet na mimikę, w tym wystawiony 

język. Apple zadbało o szczegółowość postaci, zatem możemy być spokoj-

ni, że drugą Memoji podobną do nas trudno będzie spotkać w sieci.
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Live Listen  
na słuchawkach AirPods
Możesz wykorzystać słuchawki od Apple oraz iPhone’a bądź iPada do 

pomocy w usłyszeniu trudno dostępnych rozmów. Używając funkcji Live 

Listen, możesz zostawić telefon przy mówcy w zatłoczonej kawiarni i na 

AirPodsach z daleka będziesz mógł usłyszeć każde interesujące Cię słowo. 

Z tej możliwości mogą skorzystać osoby z dysfunkcjami słuchu, ale również 

wszyscy, którzy znajdą się w nieprzyjaznych warunkach, a chcą dobrze 

rozumieć, co jest mówione. Najprościej aktywujemy tę opcję, dodając do 

Centrum sterowania narzędzie słuch, a wykonamy to poprzez następują-

ce kroki: Ustawienia > Centrum sterowania > Dostosuj narzędzia > Słuch.
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Gładzik  
w iPadzie i iPhonie

Pisanie na ekranie telefonu czy iPada wciąż nie należy do najprzyjem-

niejszych czynności. Przyzwyczajeni do klawiatur w komputerach wciąż 

musimy się zmagać z autokorektą i „trafianiem” w odpowiednie litery. 

iOS ciągle próbuje nam ułatwić to zadanie. Tym razem warto zwrócić 

uwagę na możliwość łatwego przenoszenia kursora po pisanym tekście. 

Wystarczy przytrzymać dłużej klawisz Spacja, aby migający kursor zaczął 

dość posłusznie przemieszczać się pomiędzy literami. Obok możliwości 

przytrzymania palca nad tekstem i przesuwania kursora funkcja gładzika 

jest bardziej precyzyjna i łatwiejsza w użyciu.
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Dostęp do akcesoriów  
przy zablokowanym ekranie
Bezpieczeństwo powinno być dla nas kluczowe, jeśli mówimy o urządze-

niach mających dostęp do naszych poufnych danych. iPhone zdecydowanie 

jest takim urządzeniem. Wynika to chociażby z tego faktu, że coraz częściej 

powierzamy mu nasze pieniądze poprzez Apple Pay. Dlatego wprowadzo-

no opcję wyłączającą wszystkie podłączane akcesoria USB, co ma na celu 

eliminację urządzeń mogących złamać kod dostępu do telefonu. Z drugiej 

strony może okazać się to pewną uciążliwością, ponieważ podczas jazdy 

autem włożenie telefonu do docka ładującego iPhone’a wymaga od nas 

odblokowania ekranu, o czym możemy zapomnieć, a wówczas nasz telefon 

nie będzie się ładował. W prosty sposób może-

my pozwolić na dostęp do akcesoriów przy 

zablokowanym ekranie włączając opcję w: 

Ustawienia > Face ID i kod > Akcesoria USB.

--
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Dyktafon  
w chmurze iCloud

iPhone doskonale sprawdza się również jako narzędzie do tworzenia 

szybkich notatek głosowych. Nowa aplikacja Dyktafon pozwoli nam błyska-

wicznie zarejestrować nasz głos. Wygodny interfejs sprawia, że z łatwością 

poddamy tworzony zapis dźwięku edycji. Jednym ruchem palca będziemy 

mogli przyciąć dźwięk lub zastąpić fragment innym nagraniem. W tym 

wszystkim najważniejszą zmianą jest możliwość korzystania z zarejestro-

wanych notatek na każdym urządzeniu działającym w naszej chmurze 

iCloud. Każdy zarejestrowany materiał audio zapisywany jest na naszym 

wirtualnym dysku, dzięki czemu z łatwością będziemy mieli do niego 

dostęp nie tylko na urządzeniach z iOS, ale również komputerach Apple.
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Zdrowie  
w iOS 12.1.1, watchOS 5.1.2 

Ostatnia aktualizacja systemów przyniosła długo wyczekiwane i bardzo 

ważne funkcje zdrowotne. Są nimi pomiar EKG w Apple Watch s4 oraz 

funkcja wykrywania arytmii dostępna w zegarkach od s1. Niestety, tylko 

tych zakupionych w USA. System przed aktywowaniem funkcji sprawdza 

po numerze seryjnym, na jakim rynku zegarek i iPhone były sprzedane.

Pomiar Apple Watch s4 EKG wykonuje w ciągu 30 s, gdy uruchomimy 

aplikację i dotkniemy palcem drugiej ręki elektrody na koronce. Zapis 

można wysłać w postaci pdf np. do lekarza. Symptomy arytmii mogą być 

zdiagnozowane podczas wyrywkowego pomia-

ry pulsu przez AW s1, s2, s3 i s4. Ostrzeżenie 

o podejrzeniu arytmii pojawi się na ekranie 

i w aplikacji Zdrowie.

Niestety, musimy poczekać na zgodę euro-

pejskich instytucji certyfikujących na 

uruchomienie tych funkcji u nas.
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10 WYJĄTKOWYCH  
APLIKACJI NA iOS
MATEUSZ PEŁKA

http://twitter.com/m_pelski
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Adobe Lightroom CC
Port najpopularniejszej aplikacji dla fotografów na iPada. Ogrom opcji, 

duża ilość obsługiwanych formatów plików i gotowe szablony do szybkiej 

edycji. Możemy modyfikować podstawowe parametry, takie jak jasność, 

ekspozycję, kontrast czy cienie, ale również detale, redukcję szumów 

i korekcję perspektywy. W opcji premium możemy usuwać niechciane 

elementy zdjęcia i modyfikować je tylko w wybranych obszarach, a nie 

całościowo. Przy zapisie/eksporcie istnieje możliwość dodania własnego 

znaku wodnego. Plusem jest możliwość synchronizacji zdjęć między urzą-

dzeniami i opcja współdzielenia ich między użytkownikami poprzez Adobe 

Cloud. Aplikacja nadaje się nie tylko dla profesjonalistów, ale z pewnością 

przyda się każdemu fanowi mobilnej fotografii.

Program w App Store

Cena: od 0 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/adobe-lightroom-cc-for-ipad/id804177739
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Bear
Bear jest jednym z najbardziej popularnych i najprostszych notatników 

firm trzecich na urządzenia Apple. Wspiera markdown, który przyśpiesza 

tworzenie artykułów. Umożliwia synchronizację zapisków pomiędzy urzą-

dzeniami, zmianę motywu na szesnaście różnych kombinacji. Idealny do 

tworzenia wpisów na bloga i artykułów do magazynu — wiem, co mówię. 

Każdą notatkę możemy otagować, aby poprzez menu łatwiej odnaleźć ją za 

jakiś czas. Zdecydowanym plusem aplikacji jest możliwość tworzenia list 

rzeczy do zrobienia. Od niedawna istnieje możliwość dodawania nowych 

notatek za pomocą Siri. Jeśli posiadamy Apple Pencil, to możemy tworzyć 

proste rysunki do już utworzonych treści.

Program w App Store

Cena: bezpłatna

https://itunes.apple.com/pl/app/bear/id1016366447
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Coctail Flow
Idealna aplikacja na małe i duże przyjęcia. Jeśli chcemy zaskoczyć gości 

ciekawymi drinkami, to jest to pozycja obowiązkowa. Bardzo pomocną opcją 

jest wybór składników, jakie posiadamy pod ręką. Dodatkowo dostajemy 

szczegółowe instrukcje, jak je mieszać, aby uzyskać oczekiwane rezultaty. 

Producent chwali się, że dostępnych jest ponad 600 różnych mieszanek. 

Aplikacja prezentuje się bardzo atrakcyjnie, jest przejrzysta i łatwa w obsłu-

dze. Możemy wybierać spośród wielu kategorii. Plusem Coctail Flow jest 

duży wybór koktajli bezalkoholowych i smoothie. Możemy wyszukiwać 

ich na podstawie składników, nazw lub alkoholu w nich zawartego.

Program w App Store

Cena: bezpłatna

https://itunes.apple.com/pl/app/cocktail-flow/id486811622
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Forest
Aplikacja stworzona została z myślą o osobach chcących oderwać się 

od telefonu i zacząć produktywnie pracować nad czynnościami, które 

zaplanowali. Forest buduje nawyk, nagradzając użytkownika wyhodowa-

nym wirtualnym drzewkiem za niedotykanie urządzenia przez wcześniej 

zdefiniowany czas. Każdy interwał możemy otagować, aby wiedzieć, ile 

czasu spędzamy nad danymi zadaniami. Możemy kupować drzewka za 

zebrane monety, nie tylko te wirtualne. Dodatkowym atutem jest łączenie 

się w grupy znajomych i wspólna praca nad lasem. Aplikacja w bardzo 

prosty sposób potrafi zmotywować do działania, jednocześnie sprawiając, 

że pozbywamy się nawyku częstego sprawdzania telefonu. Wpleciona jest 

w nią technika „pomodoro”, ale jest zależna od preferencji użytkownika.

Program w App Store

Cena: 8,99 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/forest-stay-focused/id866450515
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Insight Timer
Chwila uważności, relaksu, wyciszenia myśli czy uspokojenie odde-

chu po kłótni z szefem — te słowa dobrze opisują tę aplikację, ale to nie 

wszystko. Ogromny zbiór lekcji medytacji, rozmów i muzyki. Wbudowany 

timer umożliwia dostosowanie czasu, jaki chcemy poświęcić na relaks. 

Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia dźwięków tła i rodzaju dzwo-

nu, który będzie informował o kończącym się czasie. Na ekranie głównym 

mamy informację o tym, ile osób i z których rejonów świata poświęciło 

swój czas na przemyślenia lub zagłębienie się w swoim umyśle. Wersja 

darmowa ma ogrom możliwości, dlatego można pominąć opcję premium. 

Organizacja w grupy i możliwość dodawania znajomych sprawia wrażenie 

przynależności do wspólnoty osób o podobnych zainteresowaniach.

Program w App Store

Cena: bezpłatna

https://itunes.apple.com/pl/app/insight-timer-meditation-app/id337472899
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My Water
Spożywanie dużej ilości płynów to bardzo ważna sprawa dla każdego 

organizmu żywego. My Water pozwala na zapisywanie, ile i jakiego typu 

płyny przyjmujemy w ciągu dnia. Na podstawie wstępnej ankiety pozwala 

na dostosowanie celu, jaki mamy osiągnąć, ale równie dobrze możemy go 

zmodyfikować w ustawieniach. Dzięki wbudowanemu widgetowi może-

my dodawać, w bardzo prosty sposób, ilości spożytych płynów. Integracja 

z aplikacją Zdrowie daje możliwość agregowania danych w jednym miejscu. 

Jeśli dopiero zaczynamy, to warto ustawić powiadomienie z aplikacji, dla 

przykładu co godzinę, byśmy byli nawodnieni przez cały dzień. Intuicyjny 

i przejrzysty wygląd sprawiają, że warto poświęcić chwilę uwagi tej pozycji.

Program w App Store

Cena: od 0 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/my-water-daily-water-tracker/id1395390713


50TEMAT MIESIĄCA

Nike Training Club
Dbanie o zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, ale czasem należy zainte-

resować się również zdrowiem fizycznym. Z pomocą przychodzi aplikacja 

Nike Training Club, która potrafi doskonale dostosować ćwiczenia 

do umiejętności i sprawności użytkownika. Duży wybór 

rodzajów ćwiczeń, ustawień dostępnego sprzętu 

i czasu, jaki mamy na ćwiczenia, sprawia, że 

możemy połączyć przyjemne z pożytecznym. 

Dostępne są społeczności i listy znajomych, 

gdzie możemy porównywać wyniki z inny-

mi użytkownikami. Statystyki, historia 

ćwiczeń i artykuły motywująco-nauczające 

pozwalają na wczucie się w rytuał ćwiczeń 

i jeszcze lepsze wykorzystanie czasu na nie 

poświęconego.

Program w App Store

Cena: bezpłatna

https://itunes.apple.com/pl/app/nike-training-club/id301521403
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Shortcuts
Znana szerszej publiczności pod nazwą Workflow, która została przejęta 

przez Apple i wprowadzona do systemu iOS pod nazwą Skróty (Shortcuts). 

Służy do budowania „skryptów”, które przyśpieszają powtarzalne czyn-

ności. Jedno zdanie opisujące możliwości nie wystarcza. Dzięki niej, 

przykładowo, możemy uruchomić sekwencję czynności, która przyjmie 

ilość ostatnich zdjęć i zwróci stworzoną z nich animację w formacie GIF, 

gotową do udostępnienia znajomym. Dostępna jest również rozbudowana 

biblioteka gotowych czynności stworzonych przez Apple. W internecie 

znajdziemy mnóstwo osób dzielących się swoimi skryptami. Do stworze-

nia własnej automatyzacji wystarczy chwila cierpliwości i chęć zabawy. 

Możliwości są wręcz nieograniczone.

Program w App Store

Cena: bezpłatna

https://itunes.apple.com/pl/app/shortcuts/id915249334
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Sleep Cycle
To nie jest zwykły budzik — to Sleep Cycle, czyli aplikacja, która nie tylko 

ma na celu obudzenie nas w poniedziałkowy poranek do pracy. Odkąd 

jej używam, zauważyłem, że lepiej się wysypiam i nie mam problemów 

z wstawaniem o ustalonej porze. Ogromnym atutem aplikacji jest analiza 

snu, która na podstawie odczytów z mikrofonu potrafi znaleźć moment, 

w którym najlepiej jest się obudzić. Potrafi nagrywać fragmenty chrapania 

— co może być dla niektórych ciosem w sam środek serca. Dostępne są 

statystyki, które na podstawie zdobytych danych pokazują, jakie nawyki 

powinniśmy wyeliminować, aby lepiej się wysypiać. Dzięki integracjom 

możemy sterować oświetleniem czy przekazywać dane do aplikacji 

Zdrowie.

Program w App Store

Cena: od 0 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/sleep-cycle-alarm-clock/id320606217
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Things 3
Uporządkowane zadania to podstawa produktywnej pracy. Podział na 

projekty pozwala na uporządkowanie zadań w przejrzysty sposób. Projekty 

możemy przypisywać do własnych obszarów, czyli projektów związanych 

z tematem domu czy pracy. Każdemu zadaniu możemy ustawić powiado-

mienie, dodać tagi i wyznaczyć deadline, który sprawia, że koło zadania 

pojawia się liczba dni, jaka pozostała do terminu jego zakończenia. Wygląd 

aplikacji dopracowany jest pod każdym kątem. Interfejs użytkownika 

jest prosty, ale jednocześnie wykonany starannie. Zadania automatycznie 

dzielą się na te do wykonania „dzisiaj”, w najbliższej przyszłości i w bliżej 

nieokreślonym terminie.

Program w App Store

Cena: 47,99 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/things-3/id904237743?l=pl&mt=8
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SKY GAMBLERS 
— STORM RAIDERS 2
MACIEJ WINIARSKI
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Sky Gamblers to seria, 
która od dawna towarzyszy użytkownikom mobilnych iUrządzeń. Pamiętam jeszcze, 

jak w zamierzchłych czasach jedna z poprzednich odsłon (bodajże Air Supremacy) 

była jednym z  tytułów demonstrujących wydajność  graficzną pierwszego iPada 

z wyświetlaczem Retina. Był to zresztą pierwszy tytuł z tej serii, z którym miałem 

styczność.

Recenzowana odsłona to sequel doskonałego pod praktycznie każdym pierwsze-

go Storm Raiders, który został wypuszczony dobrych kilka lat temu (w okolicach 

premiery iPhone’a 5). Jak na swoje czasy była niezwykle imponująca, doczekała 

się zresztą kilku dużych uaktualnień (nowa kampania, przepisanie silnika gry na 

API Metal).

Grafika
Co tu dużo mówić — jest wyśmienita. Choć nie bez zastrzeżeń. Grę testowałem na 

iPhonie X, więc i oczekiwania miałem duże — ostatecznie to telefon z najwydaj-

niejszym dostępnym mobilnym SoC na rynku. Jest piękne oświetlenie, tekstury 

w całkiem dobrej rozdzielczości i bardzo dużo względnie szczegółowych obiek-

tów (budynki, drzewa itp.). Doskonale prezentują się też zupełnie nowe mapy, jak 

Egipt, Kursk czy Norwegia.
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Problemem niestety jest framerate
O ile poprzednik działał bez problemu w 60 klatkach na sekundę, o tyle tutaj, jeśli 

gramy na wysokich ustawieniach graficznych, klatkaż potrafi spaść poniżej 30 kl/s, 

co skutkuje widocznymi „chrupnięciami”. Można oczywiście poziom grafiki obniżyć 

i uzyskać stabilne 60 kl/s, jednak chyba nie po to wybieramy najnowsze urządze-

nie, by się bawić w takie półśrodki, prawda? Do tego przy zmianie przynajmniej 

części ustawień może być konieczne ręczne wyłączenie aplikacji.

O modelu zniszczeń samolotów powiem tyle, że jest. Nie wygląda on jednak tak 

fajnie jak w poprzedniej odsłonie, gdzie coś wisiało, tu coś odpadło itp (tak, tam 

było to predefiniowane, ale tutaj też jest i wygląda gorzej).

Mimo wszystko uznaję grafikę za plus tej produkcji.

Ocena grafiki: 4+/6

Udźwiękowienie
Średnie. Mam nieodparte wrażenie, że od poprzedniej odsłony nie dokonał się 

żaden postęp. Kilka utworów na jedno kopyto, kilka dźwięków silników i karabi-

nów — i to tyle.

Ocena udźwiękowienia: 3-/6
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Rozgrywka
Przechodzimy do tego, co w tym tytule najistotniejsze, czyli rozgrywki. I tu nieste-

ty nie jest jakoś szczególnie dobrze. Mamy mniejszą kontrolę nad samolotem (nie 

można doprowadzić do zgaszenia silnika), strzelanie jest zdecydowanie mniej 

„miodne”. Przypomina bardzo to z Infinite Jets czy Cold War.

Na domiar złego ilość dostępnych treści nie powala. Mamy jedną, niezbyt długą 

kampanię (pierwsza część SR doczekała się trzech). Misje są dosyć nudne, twórcy 

mogli byli się bardziej postarać. Nie ma nawet tradycyjnych zadań na przetrwanie. 

Poziom trudności nie jest specjalnie wysoki.

Aspekt multiplayer nie zmienił się szczególnie od poprzedniej odsłony (mam tu na 

myśli Infinite Jets). Można za wewnętrzną walutę odblokowywać nowe samoloty, 

malować je, dodawać ulepszenia itp.

Ocena rozgrywki: 3/6

Inne
Oprócz wyżej wymienionych mam jeszcze następujące spostrzeżenia:

 > Nie można wejść do opcji w czasie gry, by dostosować sterowanie, głośność 

muzyki i inne.

 > Oprócz zwykłego sterowania można wykonywać gesty na ekranie, tak jak 

w „odrzutowych” częściach serii. Ciekawe, że ta opcja nie zawsze działa.

 > Nie ma języka polskiego.

 > Nie działała mi synchronizacja zapisów przez iCloud.
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Podsumowanie
Najnowszą odsłonę Sky Gamblers odczuwam jako umiarkowane rozczarowa-

nie. Poprzeczka została postawiona bardzo wysoko przez poprzednią część serii. 

Uważam, że jeśli nie posiadacie iPhone’a z serii X (gra nie jest dostosowana do notcha 

i wygląda koszmarnie), to lepszym zakupem mimo wszystko będzie poprzednia 

odsłona, szczególnie jeśli nastawiacie się na tryb dla pojedynczego gracza. Uważam, 

że gra została wydana zbyt szybko — jest trochę niedoróbek oraz ubóstwo treści. 

Nie skreślam całkowicie tytułu, mam nadzieję, że twórcy planują dodać więcej 

treści i  zoptymalizować silnik gry w  niedalekiej przyszłości. Precedens jest, bo 

właśnie poprzednik doczekał się dużego usprawnienia technicznego (jak wspo-

mniałem wyżej, przepisano silnik gry na Metal, co niesamowicie przyspieszyło 

i ogólnie ulepszyło wizualnie grę) oraz dodano (za darmo) zestaw misji.

Ale gra jest oceniania na podstawie tego, co jest. A jest taka, że w obecnym kształ-

cie raczej odradzałbym jej zakup za pełną cenę. Dopóki podstawowe rzeczy, czyli 

niewiele treści i nieidealna optymalizacja, nie zostaną poprawione, nie kupował-

bym tego tytułu za pełną cenę.

WITRYNA

CE
CH

YSky Gamblers — Storm 
Raiders 2

23,99 zł

Gra w App Store

 + Niezła grafika
 + Spora liczba modeli samolotów
 + Piękne, duże mapy

 − Słaby tryb dla pojedyn-
czego gracza

 − Przeciętna optymalizacja
 − Brak polskiej wersji
 − Różne drobne niedoróbki

NAZWA

CENA

OCENA

ZDJĘCIE:
str. 55 © Anthony 

Boyd

https://itunes.apple.com/pl/app/sky-gamblers-storm-raiders/id575497998?mt=12
https://www.anthonyboyd.graphics
https://www.anthonyboyd.graphics
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HOMERUN FOR HOMEKIT
JAROMIR KOPP
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Jeżeli jesteście szczęśliwymi użytkownikami HomeKit i Apple Watch, to albo wam 

się nie spieszy, albo macie najnowszy, najszybszy zegarek Apple i niewiele „smart 

akcesoriów” w domu. Ja należę do grupy, która szczęśliwa z powodu aplikacji Dom 

na watchOS nie była. Na szczęście wszystko, co złe kiedyś się kończy.

Szybkie akcje  
na Twoim nadgarstku
Taki slogan w podtytule App Store posiada opisywana aplikacja. I nie ma w tym 

nic na wyrost. Autor programu Aaron Pearce z Nowej Zelandii też miał chyba dość 

czekania, aż systemowa aplikacja Dom na Apple Watch raczy się uruchomić, wczytać 

ulubione sceny i akcesoria, ustalić ich stan i potem, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, 

pozwolić na nieśpiesznie sterowanie nimi. Należy przyznać, że w najnowszej wersji 

watchOS 5.1.2 zrobiono pewne postępy, ale nadal używania systemowego programu 

HomeKit zdecydowanie nie można uznać za komfortowe, przynajmniej na Apple 

Watch s1 i s2.

HomeRun swoją szybkość reakcji zawdzięcza znacznemu uproszczeniu. Nie może-

my za jego pomocą kontrolować akcesoriów czy sprawdzić temperatury w pokoju. 

Możemy jednak uruchamiać wybrane sceny uporządkowane według własnego 
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uznania, i to znacznie szybciej niż za pomocą oryginalnej aplikacji Dom. Aby do tego 

dojść, najpierw należy w iPhonie w aplikacji HomeRun wybrać stosowne sceny.

Jeżeli akcja, którą będziemy chcieli uruchamiać z nadgarstka, nie jest jeszcze zdefi-

niowana, należy ją dodać wcześniej za pomocą aplikacji Dom na iOS lub macOS, 

choć często lepszym wyborem może być np. aplikacja Eve, która pozwala na bardziej 

precyzyjne ustalanie, co ma się dziać w scenach.

Po takich  
wstępnych przygotowaniach
można już rozpocząć komponowanie układu scen dla Apple Watch. Na początek 

dodajemy wybrane sceny do listy. Następnie, aby się łatwiej w nich zorientować, 

nadajemy im jedną z wielu przygotowanych w programie ikon oraz wybieramy 

kolor tła. Te opcje są dostępne po puknięciu w wybraną scenę. Dodawane sceny 

układają się jedna pod drugą, co nie jest zbyt efektywne. Jednak wystarczy je prze-

sunąć palcem do innego, zajętego już wiersza, aby znalazły się w nim dwie lub 

maksymalnie 3 sceny. Na ekranie jednocześnie można umieścić do 12 scen (cztery 
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wiersze po trzy kolumny). Jeżeli umieścimy więcej 

niż 4 wiersze, to zawartość ekranu będzie można 

oczywiście przesuwać.

Posiadacze Apple Watch s4 mogą dodatkowo zdefinio-

wać specjalne tarcze i podpiąć do nich wybrane sceny. 

Innym polecam umieszczenie HomeRun w komplikacji 

na tarczy oraz dodatkowo umieszczenie jej w Docku, co jeszcze bardziej przyśpie-

szy jej działanie.

Używanie programu 
 jest wyjątkowo proste
 Po uruchomieniu pikamy w wybraną scenę. Jako potwierdzenie słyszymy dźwięk, 

że akcja została uruchomiona. Zakończenie jej wykonywania z sukcesem oznaj-

mia kolejny dźwięk. I tyle… po prostu działa sprawnie. Początkowo miałem pewne 

zastrzeżenia do braku możliwości dodania opisu. Jednak symbole graficzne i kolory 

na niewielkim ekranie zegarka są znacznie lepszym rozwiązaniem.

WITRYNA

CE
CH

YHomeRun

13,99 zł

Program w App Store

 + Szybkość i prostota działania
 + Nieskomplikowany interfejs na iPhone’a 

ułatwiający konfigurację

 − Brak polskiej wersji języ-
kowej, ale nie jest  
to wielka przeszkoda

NAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/homerun-for-homekit/id1367842592?mt=8
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TEXTMATE
JAROMIR KOPP
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Edytor tekstu  
to pojęcie bardzo szerokie
Tym słowem określa się zarówno aplikacje pokroju Worda czy Pages, w których 

można komponować skomplikowane dokumenty z tekstem, grafiką, tabelami, styla-

mi i automatycznie tworzonymi przypisami, jak i edytory czystego tekstu, które 

jednak wcale nie muszą być prostsze od wyżej wymienionych.

TextMate jest właśnie programem z tej drugiej kategorii. Pracuje z czystym tekstem, 

co nie oznacza, że jest prostą aplikacją. To bardzo zaawansowane narzędzie, prze-

znaczone głównie, choć nie tylko dla programistów. Może być bardzo pomocne 

również przy tworzeniu stron www, pracy z danymi w formacie JSON, XML, czy 

nawet SQL oraz tworzeniu skryptów. Osoby piszące zwykłe teksty ucieszą się ze 

wsparcia dla popularnego wśród np. blogerów formatu markdown.

Program w przeciwieństwie do swojego konkurenta BBEdit nie przytłacza ogro-

mem poleceń w menu. Jednak jest pewien wyjątek. Największą mocą TextMate 

jest ogromna ilość dodatków. Zapewniają one specjalne funkcje przydatne podczas 

pracy z konkretnymi językami programowania czy specyficznymi rodzajami danych 

w formie tekstu. Tych dodatków jest kilkaset i na szczęście można nimi zarządzać, 

czyli wyłączyć te, które są nam zbędne.
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To nie koniec  
zaawansowanych funkcji tego edytora
Podczas wyszukiwania i zamiany tekstów można korzystać z wyrażeń regularnych. 

Zresztą nie tylko podczas wyszukiwania znajomość tychże może się przydać, choć 

na szczęście nie jest konieczna. Program umożliwia działanie zdalnie z wykorzy-

staniem połączenia SSH. Potrafi również pisany przez nas kod sprawdzać, a nawet 

emulować wykonywanie go, jeżeli jest napisany w obsługiwanych przez emulator 

językach. Dodatki mogą wyrównać składnię, zadbać samoczynnie o odpowied-

nie wcięcia w tekście, a nawet sprawdzić poprawność i uzupełnić ewentualne co 

bardziej oczywiste braki. Do tego można definiować wiele często używanych tekstów,  

aby łatwo je dodawać podczas pisania.

Interesujący jest rozwój programu
Wersja 2.0 została zaprezentowana w 2014 roku, a sam program jest rozwijany 

od 2011. Nowe aktualizacje pojawiały się systematycznie do 2016. Potem nastąpiła 

niemal dwuletnia przerwa. Program jako napisany poprawnie i zgodnie z zasadami 

nie miał problemów z nowymi wersjami macOS, jednak było to dość niepokojące. 
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WITRYNA

CE
CH

YTextMate

59,96 €

www.macromates.com

 + Bardzo szeroki zakres obsługiwanych 
języków

 + Ogromna ilość dodatków
 + Szybkość działania
 + Tryb ciemny

 − CenaNAZWA

CENA

OCENA

Sytuacja zmieniła się w marcu tego roku. Od tego czasu doczekałem się już sied-

miu aktualizacji, z czego najnowsza pochodzi z 6 grudnia. TextMate oferuje też 

już wsparcie dla tak lubianego przez programistów trybu ciemnego. Równolegle 

z programem rozwijają się i pojawiają nowe dodatki, co dobrze rokuje na przyszłość.

Na deser  
pozostają ukryte funkcje, 
które można aktywować za pomocą „zaklęć” w terminalu. Są one opisane na stronie 

dostępnej z menu „About” w programie. Tam też znajduje się link do podręczników 

i pomocy.

Właśnie za pomocą TextMate edytuję często kod w języku C dla mikrokontrole-

rów oraz poprawiam dodatki pisane w JavaScript dla HomeBridge. Równie często 

używam tego programu do konwersji tekstów oraz operacji na dużych plikach 

z danymi np. pochodzącymi z baz danych w formacie csv lub XML.

https://macromates.com/


http://mojmac.pl/podcast/
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IPAD PRO 11
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono


Nowy iPad Pro jest reklamowany 
jako następca laptopa
Ja do tej pory bardzo intensywnie korzystałem z iPada, ale raczej jako z kompu-

tera kanapowego — do sprawdzenia maila, przeglądania Internetu oraz oglądania 

filmów. Czy nowe urządzenie jest na tyle Pro, że uda mu się zawładnąć nie tylko 

moją kanapą, ale też biurkiem?

Odsyłając mojego leciwego iPada Air na emeryturę, zdecydowałem się na nowego 

iPada Pro 11 cali, Space Gray, Wifi, z 256 GB pamięci. Wcześniej wybierałem urzą-

dzenia srebrne z białym frontem, ale w przypadku nowych iPadów wszystkie mają 

czarny front, więc uznałem, że Space Gray będzie do tego lepiej pasował (i się nie 

myliłem). Wersja z Wifi jest dla mnie optymalna, bo Internet mogę zawsze udostępnić 

z telefonu i zaoszczędzone pieniądze mogłem przeznaczyć na większą pojemność 

pamięci.

Z nowego gadżetu korzystam już od kilku tygodni i zdążyłem poznać zarówno 

jego dobre, jak i gorsze strony. Zacznijmy niniejszą recenzję od wyglądu, bo to on 

jest najważniejszy przy pierwszym kontakcie z urządzeniem. iPad Pro wygląda po 

prostu świetnie. Rezygnacja z zaokrąglonych brzegów na rzecz płaskich boków 
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rodem z iPhone’a 5 wyszła całemu projektowi zdecydowanie na plus. Dobrze leży 

w dłoni i wygląda po prostu elegancko. Z przodu mamy wrażenie trzymania jedne-

go wielkiego ekranu. Po odwróceniu iPada cały zachwyt nad jego nową formą znika 

za sprawą wystającego obiektywu aparatu. Nawet jeśli pominąć to, że estetycznie 

ten wyrostek po prostu nie pasuje do płaskiej powierzchni, nie da się przez niego 

położyć iPada na stole na płasko. Wypustka sprawia, że całość się chybocze. O ryso-

waniu się soczewki aparatu nie wspomnę.

Nie jestem  
w stanie zrozumieć, dlaczego 
przy całym zaawansowaniu technologicznym w urządzeniu o przekątnej 11 cali nie 

udało się zmieścić aparatu w obudowie. Psuje to nie tyko wygląd, ale utrudnia korzy-

stanie z iPada. Sytuację ratuje okładka Smart Folio. Wygląda ona bardzo dobrze, 

podłącza się za pomocą magnesów i wizualnie współgra z całością. Tylko dlaczego, 

kupując sprzęt za 4 tysiące, muszę wydawać dodatkowe 400 zł głównie po to, żeby 

go położyć płasko a stole?

Poza tym do wyglądu iPada Pro nie mam zastrzeżeń. Przyciski, złącza do podłą-

czania klawiatury oraz ładowania rysika — to wszystko jest ładnie wkomponowane 

w całość. Na obudowie znajdziemy też 4 głośniki (2 na górze 2 na dole) i gniazdo 

USB-C. Dołączana do zestawu ładowarka jest inna niż te, które znaliśmy do tej pory 

i przypomina przerośniętą ładowarkę od iPhone’a.
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Po włączeniu urządzenia uwagę od samego początku zwraca ekran. Doskonałe 

odwzorowanie kolorów i fakt, że wyświetlacz znajduje się pod bardzo cienką szybą, 

sprawiają, że obrazy i filmy wyglądają bardzo dobrze. W porównaniu z poprzedni-

kami rzuca się także w oczy brak przycisku Home. Rozpoznawanie twarzy Face ID 

działa dobrze, choć czasem w poziomie zdarza mu się mylić. Łatwo również zasło-

nić kamerę palcem.

Nie jestem przekonany,  
czy Face ID jest dla mnie ułatwieniem
Żeby wybudzić iPada, trzeba nacisnąć przycisk włącznika i po odblokowaniu przez 

Face ID przesunąć palcem od dołu ekranu w górę. W przypadku Touch ID wystar-

czyło kliknąć przycisk Home i gotowe. Niby ten jeden gest więcej to nic, ale mnie ta 

dodatkowa czynność odrobinę przeszkadza i wolałbym mieć nadal przycisk. Jego 

brak wymusza także korzystanie z gestów znanych z iPhone’a X. Są one wygodne 

i dość naturalne. Jedynie odrobinę czasu zajęło mi wyczucie różnicy pomiędzy 

przeciągnięciem od dołu do połowy ekranu, które pokazuje otwarte okna, a całko-

witym, które działa jak kiedyś przycisk Home.
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Poza ekranem i FaceiD  
iPad Pro to kolejny, zwykły iPad
Piekielnie szybki, ale zwykły. Nie ma sensu się tutaj zanadto rozpisywać. Wszystko 

działa, jak działać powinno. Apple reklamuje najnowszy model jako zamiennik 

komputera. Rzeczywiście mogłoby tak być, gdyby nie system. iOS jest ewidentnie 

nieprzystosowany do takiej roli. Pominę tutaj brak obsługi zewnętrznych pamię-

ci, bo to można jakoś obejść. Niestety, inne braki są bardziej dokuczliwe. Warto tu 

wspomnieć chociażby nieobsługiwanie plików ZIP. Można do tego pobrać osob-

ną aplikację, ale nie jest to ani wygodne, ani szybkie rozwiązanie. Takie przykłady 

można by mnożyć.

Zastosowanie złącza USB-C pozwala na podłączenie iPada Pro do monitora. Niestety 

w przypadku mojego LG nie ma możliwości wyświetlenia obrazu na pełnym ekra-

nie. Nie wyobrażam sobie również pracowania w takiej konfiguracji przez dłuższy 

czas. Po dwóch godzinach by mnie bolała ręka, od jej ciągłego podnoszenia, żeby coś 

kliknąć na ekranie. Przydałaby się obsługa zewnętrznego urządzenia wskazującego.

Dzięki nowemu rysikowi edycja zdjęć i wideo jest o wiele łatwiejsza. Świetnie też 

nadaje się do notowania, a dzięki magnesowi i bezprzewodowemu ładowaniu jest 

zawsze pod ręką i gotowy do pracy. Klawiatura Folio pozwala na wygodne tworzenie 



74TESTY

tekstów i po prostu spełnia swoje zadanie. Niestety za wspomniane tutaj dodatki 

trzeba słono dopłacić. Rysik kosztuje 600, a klawiatura prawie 900 zł. To sporo, 

a i tak po ich dokupieniu będziemy mieć urządzenie, które nie nadaje się do pracy 

biurowej i nie jest w stanie zupełnie zastąpić laptopa.

Nowy iPad Pro  
doskonale sprawdza się w ruchu
Kiedy gonimy ze spotkania na spotkanie, musimy w biegu dokonać jakichś popra-

wek albo zaprezentować projekt. Dłuższe korzystanie z niego jest jednak męczące 

i przysparza sporo problemów.

Jeśli szukacie urządzenia kanapowego, do konsumpcji treści i okazyjnego tworzenia 

czy notowania za pomocą rysika, to nie warto dopłacać do wersji Pro. Jeśli szuka-

cie lekkiego i poręcznego laptopa, to lepiej przyjrzyjcie się rodzinie MacBooków. 

Natomiast jeśli dużo się przemieszczacie i szukacie urządzenia, które będzie kompa-

nem w rozrywce i w pracy, a w biurze macie pełnoprawny komputer, to iPad Pro 

jest właśnie dla Was. 

To świetny tablet, z doskonałym ekranem i ogromną mocą. Wygodny w obsłudze i po 

prostu ładny. Jego wysoka cena, szczególnie po doliczeniu akcesoriów, to najwięk-

sza przeszkoda, by mógł odnieść pełen sukces. Zwykli konsumenci wybiorą tańszy 

model bez „Pro” w nazwie. Jeśli iOS 13 nie zmieni diametralnie sytuacji, to klienci 

biznesowi też nie będą nim zbytnio zainteresowani. Pozostaje więc tylko liczyć na 

rychłą premierę nowego systemu, bo na razie iPad Pro jest takim produktem dla 

każdego, ale dla nikogo.
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BEATSX

MACIEJ WINIARSKI



76TESTY

Najtańszy sposób na W1
Dwa lata temu Apple pokazało słuchawki AirPods. Ich największą zaletą była wygoda, 

jaką oferował nowy mikroukład Apple oznaczony jako W1. Oprócz łatwego przełą-

czania między iUrządzeniami zwiększał on również zasięg i czas pracy na baterii. 

Niestety, chip ten nie trafił do urządzeń większej liczby producentów. Co więcej, 

jedynym nowym od jesieni modelem słuchawek z W1, jaki trafił do sprzedaży, jest 

topowa propozycja ze stajni Beats — Beats Studio 3.

Pierwotnie BeatsX kosztowały prawie tyle co AirPods. Obecnie ich cena poszła  

bardzo mocno w dół — bez problemu można je znaleźć za ok. 450 PLN — 150-200 PLN 

mniej niż oficjalna „propozycja” Apple. Czy warto się zatem nimi zainteresować?

Jakość wykonania
Pudełko jest ładne i solidne (choć przyznam się, że miałem drobne problemy 

z jego otwarciem. Komplet akcesoriów (trzy dodatkowe zestawy gumek, dwa zesta-

wy „haczyków” do ucha i króciutki kabel lightning) jest zapakowany estetycznie 

i elegancko, rozpakowywanie ich to była czysta przyjemność.

Co do samych słuchawek, to nie jest to ekstraklasa w stylu np. Beoplay, ale jest 

zupełnie przyzwoicie i uczciwie. Choć trochę szkoda, że twórcy nie pokusili się np. 

o zastosowanie aluminium — wtedy byłoby nawet rewelacyjnie.
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Ale w takim morzu miłych rzeczy musi znaleźć się coś, co przynajmniej trochę 

psuje dobre wrażenie i nie inaczej jest tutaj. Mam tu na myśli dołączony pokrowiec. 

Idea zacna, bo słuchawki, szczególnie takie drobne, to sprzęt raczej z gatunku deli-

katnych. Niestety, etui zostało wykonane z rodzaju gumy, który zbiera kurz i inne 

paprochy szybciej niż stereotypowy kierowca BMW punkty karne.

Ale generalnie jest zupełnie przyzwoicie, więc i nota też będzie przyzwoita.

Ocena jakości: 5-/6

Jakość dźwięku
Słuchawki są z gatunku dokanałowych. Ich cechą jest zatem to, że odcinają one 

dosyć mocno od otoczenia. Dla jakości dźwięku jest to zbawienne — dociera do nas 

wtedy dużo mniej szumów z otoczenia.

Sama jakość dźwięku można określić jako wystarczającą. Wystarczającą w biegu  

— w autobusie, w metrze, w przerwie w pracy czy w zatłoczonym mieście. Tam, 

gdzie i tak nie usłyszymy smaczków danego utworu. Poza tym nic — basy, tony 

średnie czy wysokie — nie wybijają się szczególnie ponad przeciętną.

Doskonale za to sprawdzą się tam, gdzie jakość dźwięku nie jest aż tak istotna  

— w podcastach, audiobookach czy materiałach wideo.

Brzmienie jest tylko i aż niezłe.

Ocena jakości dźwięku: 3+/6
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Wygoda użytkowania
To jest aspekt, w którym z BeatsX mogą konkurować w zasadzie jedynie AirPodsy. 

Po pierwsze: podobnie jak w wypadku AirPods proces parowania i przełączania 

urządzeń (ze stajni Apple oczywiście) jest bajecznie prosty. Nie trzeba wchodzić  

do ustawień, odparowywać, parować ponownie itp. Bajka.

Po drugie: W1 zapewnia przyzwoity czas pracy na baterii (da się osiągnąć wyniki 

w rejonie deklarowanych 8 godzin) i, co więcej, można je ładować przez Lightning, 

a nie microUSB. Można zatem nosić przy sobie na co dzień jeden kabel mniej  

do ładowania — bardzo przyjemna sprawa, choć szkoda, że AirPods i Beats X to jedy-

ne dwa modele, które można ładować tym kablem. Ładowanie słuchawek zajmuje 

ok. 40 minut, aczkolwiek w przypadku rozładowania można je w 5 minut podłado-

wać tak, by energii starczyło na następne 1,5-2h odtwarzania.

Ponadto Beats X dobrze nadają się do prowadzenia rozmów telefonicznych czy 

rozmowy z Siri (w przeciwieństwie do wielu innych modeli słuchawek nie ma 

denerwującego opóźnienia i gorszej jakości dźwięku), mają też pilota do sterowa-

nia odtwarzaniem. Są na nim trzy przyciski, dwa do sterowania głośnością i jeden 

ogólny, do pauzy, przeskakiwania utworów, wywoływania Siri itp.

Nie wiem tylko, kto wpadł na pomysł, by był on umieszony na kablu z lewej, a nie 

prawej strony. Było to nieco denerwujące nawet po miesiącu ciągłego korzystania 

ze sprzętu.

Ocena wygody użytkowania: 5+/6
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Podsumowanie
Mimo upływu dwóch lat BeatsX są ciągle dobrą propozycją słuchawek dla użytkow-

ników iUrządzeń. Biorąc pod uwagę obniżoną cenę oraz zapewnianą wygodę, mogą 

stanowić ciekawy pomysł na prezent na Boże Narodzenie czy urodziny. Pewnie, 

można bez większego problemu znaleźć słuchawki innych producentów zapewnia-

jące lepszą jakość dźwięku, ale w przypadku Beats X wygoda użytkowania moim 

zdaniem bierze górę nad tym aspektem.

Oczywiście pod warunkiem, że poruszamy się w obrębie ekosystemu Apple. W prze-

ciwnym wypadku trzeba szukać dalej.

WITRYNA

CE
CH

YBeatsX

od 429,00 zł 

www.beatsbydre.com

 + Jedne z najwygodniejszych słuchawek, 
jakie można dostać

 + W1
 + Przyzwoity czas pracy na baterii
 + Kompletne wyposażenie

 − Co najwyżej przyzwoita 
jakość dźwięku

 − Materiał etui
 − Przyciski umieszczone  
z lewej strony

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.beatsbydre.com/earphones/beats-x
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XTORM  
DESIGN SERIES — XW 205
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Firma Xtorm do tej pory kojarzona była z produktami dla aktywnych użytkowni-

ków. Powerbanki, przewody i ładowarki miały sprawdzić się w podróży i podczas 

pracy w trudnych warunkach. Nowa seria ładowarek bezprzewodowych Xtorm to 

sposób na zwrócenie uwagi klientów ceniących sobie bardziej wygląd niż ekstre-

malne wyzwania. Modele ładowarek bezprzewodowych Design Series mają świetnie 

prezentować się na biurku, oferując przy tym wysoką wydajność ładowania w tech-

nologii QI.

Ładowarka  
szyta na miarę
Przyciąga wzrok. Tak najkrócej jestem w stanie opisać pierwszy kontakt z tym urzą-

dzeniem. Ładowarka wykończona jest materiałem, który sprawia, że sprzęt nabiera 

zupełnie nowego charakteru. W świecie pełnym plastikowych akcesoriów, które 

nas otaczają, Xtorm Design Series robi świetne pierwsze wrażenie. Gdyby produ-

cent faktycznie zastosował aluminiową ramkę wokół obudowy, byłby to prawdziwy 

mercedes. Trzeba jednak przyznać, że plastik imitujący metal prezentuje się bardzo 

dobrze. Materiał, z jakiego został wykonany, zdradza tylko masa, która jest zaska-

kująco mała i wynosi zaledwie 142 gramy.
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Ładuj  
dwa urządzenia równocześnie
Xtorm przygotował się wyjątkowo dobrze na wprowadzenie nowej linii urządzeń. 

Design Series posiada zarówno małe ładowarki na jeden telefon, jak również power-

banki. Model XW 205 to dock na dwa urządzenia obsługujące technologię Qi. 

Ładowarka pozwoli nam ładować nasz telefon z możliwie największą mocą, jaką 

obsługują telefony Apple — 7,5 W. Co ważne, wydajność taką uzyskamy podczas 

równoczesnego ładowania dwóch urządzeń. Stan pracy ładowarki sygnalizu-

je niewielka dioda znajdująca się obok złącza USB-C. Docenić należy również to,  

że właśnie ten nowy standard wtyczek został tutaj wykorzystany i w przyszłości nie 

będziemy musieli szukać „starych” kabli USB.

Wygoda  
bezprzewodowego ładowania
Wyobrażacie sobie szukanie kabla i wpinanie go do portu Lightning, żeby nałado-

wać telefon? Chociaż technologia bezprzewodowego ładowania baterii w iPhonie 
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ma krótką historię, to jej wygoda jest nie do przecenienia w codziennym życiu. 

Wchodzimy do domu i odkładamy telefon na biurko. Nic więcej nie musimy robić. 

I właśnie ten komfort w połączeniu z wyróżniającym się designem oferuje nam 

firma Xtorm. 

Gumowe nóżki pewnie  
trzymają ładowarkę na biurku, 
chroniąc również  powierzchnię przed zadrapaniem. Moje obawy związane 

z brudzeniem się materiału okazały się zupełnie bezpodstawne. Po kilku tygodniach 

użytkowania materiał nadal wygląda świetnie, dokładnie tak samo jak w chwili, gdy 

wyjąłem urządzenie z pudełka. Użytkownicy ceniący niebanalny wygląd, a jedno-

cześnie dbający o wydajną technologię, znajdą w urządzeniach Xtorm Design Series 

wszystkie ważne dla siebie cechy.

WITRYNA

CE
CH

YXtorm XW205

69,00 €

www.xtorm.eu

 + Diody sygnalizujące ładowanie telefonu
 + Port USB-C
 + Gumowe nogi trzymające się stołu
 + Materiałowe wykończenie
 + Możliwość ładowania z mocą 7,5 W

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.xtorm.eu/en/design-series/xtorm-wireless-dual-charging-pad-qi-magic/
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SECRETARY PLUS 20000. 
POWER BANK  
ZE WSZYSTKIMI ZŁĄCZAMI
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca


Możecie się zastanawiać, co miałem na myśli, pisząc w tytule „Secretary Plus 2000. 

Power Bank ze wszystkimi złączami”. Otóż dokładnie to, co napisałem. Tym power 

bankiem można zasilić prawie każde urządzenie, niezależnie od tego, w jaki port 

USB zostało wyposażone. A to nie są jedyne wyjątkowe zalety tego zasilacza akumu-

latorowego o ogromnej pojemności.

Maleństwa też naładuje
Zacznę od cechy, która mnie szczególnie ucieszyła. Nie wiem jak Wam, ale zdarza 

mi się używać ładowarek akumulatorowych do zasilania urządzeń pobierających 

mało prądu. W moim wypadku są to najczęściej różne akcesoria smart home na 

etapie ich projektowania. Jednak również ładowanie z power banku np. opaski 

sportowej, pulsometru czy małej kamerki może być wyzwaniem. Jeżeli sami nie 

podejmowaliście jeszcze takich prób, to już wyjaśniam.

Zdecydowana większość ładowarek akumulatorowych ma funkcję samowyłącze-

nia po zakończeniu procesu ładowania. Chodzi o to, aby nie marnować energii 

na zasilanie własnych układów w power banku. Jeżeli ładowane urządzenie nie 

pobiera już większych ilości prądu, to oznacza, że zostało naładowane, a zasilacz 

może zakończyć pracę. Niestety w przypadku urządzeń, które podczas ładowania 

maleńkich akumulatorów nie ciągną dużej mocy, może to powodować wyłączenie, 

zanim urządzenia zostaną naładowane. Spotkałem dwa rozwiązania tego problemu. 

Pierwszym jest pozbawienie power banku funkcji samowyłączenia, czyli trzeba 

wyłączać go ręcznie. Z drugim rozwiązaniem spotkałem się dopiero po raz pierw-

szy w Secretary Plus 20000.
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Tryb ładowania „małych” urządzeń
Jeżeli chcemy naładować wspomnianą opaskę fitness lub zasilić energooszczęd-

ne urządzenie USB, to wystarczy, że przytrzymamy 3 sekundy włącznik w power 

banku. Diody sygnalizujące stan ładunku zaczną migać z częstotliwością około  

1 Hz, a ładowarka nie wyłączy się przy małym poborze prądu. Należy pamiętać, aby 

wyłączyć ją samodzielnie. W normalnym trybie wszystko przebiega oczywiście 

automatycznie.

Przy okazji kolejna zaleta. Niewiele współczesnych power banków można wyłą-

czać, a czasem to się przydaje. Wystarczy, że dwa razy szybko wciśniemy przycisk, 

a Secretary Plus zostanie wyłączony.

Kolejną, może już nie taką wyjątkową wśród produktów iWalk, ale wśród konkurencji 

owszem, cechą są wbudowane kable. Udając się w podroż, nie musimy przejmować 

się przewodem, jeżeli nasze urządzenie jest wyposażone w gniazdo:

 > Micro-USB

 > Lightning

 > USB-C
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Tak, choć na zdjęciu widzicie dwa kable, to rodzaje końcówek są trzy. I tu mała cieka-

wostka. Projektanci iWalk postanowili złącze Lightning oferować jako nakładkę na 

micro-USB. Zestaw przeszedł z wynikiem pozytywnym wszelkie wymagane testy 

MFi, ale na końcu Apple stwierdziło, że ponieważ adapter jest uniwersalny i mógłby 

zostać użyty z innym, nietestowanym zasilaczem micro-USB, to oficjalnego znaczka 

MFi nie dostanie. Gdyby adapter był powiązany jakimś elementem z resztą kabelka, 

Apple nie miałoby problemu, ale stałoby się to mniej wygodne. Takie niewygodne 

rozwiązanie było kiedyś zastosowane w kablu Innergie. Tak czy siak, jeżeli używa-

my dołączonego, bardzo estetycznego adaptera z Secretary Plus 20000, to możemy 

być całkowicie spokojni o nasze iPhone’y i iPady.

Skoro jesteśmy przy iPadach, warto zaznaczyć, że kabel z wyjściem USB-C oraz 

wielka pojemność power banku może być znacznym wsparciem dla posiadaczy 

najnowszych iPadów Pro.

Dwa kable z trzema końcówkami 
wspiera klasyczne wyjście USB, 
które posiada dodatkową supermoc. Jest nią funkcja szybkiego ładowania QC3.0. 

Użytkownicy urządzeń Apple nie będą mieli z niej wielkiego pożytku, ale jeże-

li czasem zdarza Wam się ładować jakieś „androfony”, to proces można znacznie 

przyśpieszyć.
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Podobnie w drugą stronę. Power bank Secretary Plus 20000 ma ogromną pojem-

ność. Ładowanie do pełna przy użyciu klasycznej ładowarki od iPhone’a może trwać 

nawet do 20 godzin. Na szczęście Secretary ma również tryb szybkiego ładowania 

samego siebie za pomocą wejścia USB-C. Potrafi wykorzystać wyższe napięcie zasi-

lania 9 V w tym trybie, jeżeli podłączymy odpowiednią ładowarkę np. opisywaną 

miesiąc temu iWALK Leopard Duo 3.0. W takim trybie czas ładowania to już jedyne 

sześć godzin.

Teraz mała garść  
danych technicznych
Kable z wyjściami micro-USB (i Lightning) oraz USB-C pracują z klasycznym napię-

ciem 5 V i mogą zasilać prądem do 2,0 A. Gniazdo USB pracuje w trybie 5 V i maks. 

2,4 A lub QC 9 V i maks. 1,5 A. W trybie QC dwa pozostałe wyjścia są wyłączone. 

W drugą stronę power bank może być ładowany przez gniazdo USB-C napięciem 

5 V i maks. 2,4 A lub 9 V i maks 1,5 A. Przez gniazdo micro-USB 5V i maks. 2,0 A. 

Pojemność akumulatora to 20 Ah przy 3,6 V co daje ogromne 72 Wh. Przypomnę, że 

iPhone Xs Max posiada baterię o pojemności 12,08 Wh, XR 11,12 Wh, a X i Xs w okoli-

cach 10,2 Wh. Jak widać, Secretary Plus 20000 może naładować te iPhone’y kilka 

razy. Co do bezpieczeństwa, to urządzenie ma wszelkie znane mi systemy zabez-

pieczeń, w tym nawet przed impulsem EMF.
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WITRYNA
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YPower Bank Secretary 
Plus 20000

349,00 zł

www.iwalk.pl

 + Pojemność
 + Wbudowane kable
 + Adapter Lightning
 + Wejście i wyjście USB-C
 + Tryb szybkiego ładowania

 − Dołączony skromny kabel 
do ładowaniaNAZWA

CENA

OCENA

Miłą cechą jest również „przelotowość” tego zasilacza. Gdy podłączymy go do przy-

zwoitej ładowarki, a do niego np. iPhone’a, to oba urządzenia, choć nie z maksymalną 

prędkością, ale będą ładować się jednocześnie. Pozwala to po podłączeniu wieczo-

rem, mieć rankiem oba gotowe do pracy.

W codziennym użytkowaniu 
Secretary Plus 20000 sprawuje się bez zarzutu. Jest bardzo ładny (mam kolor biały, 

ale dostępny jest też czarny), a obudowa z tworzywa jest odporna na rysy i zabru-

dzenia. Kable nie są zbyt długie, jednak pozwalają na znaczną swobodę. Kolejną 

zaletą jest wbudowana podstawka, która utrzyma smartfon w pozycji poziomej np. 

podczas oglądania filmu i jednoczesnego ładowania. Urządzenie jest dość ciężkie 

(376 g), ale przy tej pojemności i obsługiwanych mocach trudno się dziwić. Jego 

długość to 17 cm.

W zestawie dostajemy 
poza power bankiem jeszcze 20-centymetrowy kabel do jego ładowania ze złączem 

micro-USB i to jest chyba jedyna, na szczęście niewielka wada tego zestawu.

https://iwalk.pl/produkt/power-bank-secretary-plus-20000-20000mah-bialy/
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JAK ZOSTAĆ 
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 8
JAROMIR KOPP © Halfpoint

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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Dziś będzie o problemach
Już miesiąc temu obiecałem Wam, drodzy adepci programowania mikrokontrole-

rów oraz początkujący deweloperzy akcesoriów HomeKit, że napiszę o oszczędzaniu 

energii. Jednak tym razem nie tej, za którą płacimy rachunki, ale tej pobieranej 

przez akcesoria.

Jednak zanim do tego przejdę, muszę poskarżyć się na tanie przekaźniki stosowane 

w równie tanich przełącznikach „Wi-Fi” opartych na ESP8266. Mowa tu oczywiście 

o często opisywanych i bardzo popularnych Sonoffach i Electrodragonach. Tych 

drugich dotyczy to w mniejszym stopniu.

Jak już mogliście się zorientować, kilka z urządzeń, nad którymi pracuję, to akcesoria 

łączące się z HomeKit za pomocą mostka. Jest on oparty na ESP32. Jednak dla akce-

soriów w zupełności wystarczą ESP8266 tej samej firmy. Komunikować się będą za 

pomocą protokołu ESPNOW. Z kilku powodów zrezygnowałem z komunikacji Wi-Fi. 

Najważniejszym to, jak uważni czytelnicy tego cyklu mogli się zorientować, zakaz 

mostkowania akcesoriów IP, czyli właśnie Wi-Fi lub Ethernet. Kolejne to niezależ-

ność od Wi-Fi, znacznie większa szybkość reakcji i prostsza obsługa.

Oczywiście z tego powodu całe oprogramowanie muszę w zasadzie pisać od podstaw. 

Pierwsze próby na deweloperskim zestawie ESP8266 z diodkami podpiętymi zamiast 

przekaźników przebiegały idealnie. Gdy już oprogramowanie uzyskało wymaganą 
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funkcjonalność, postanowiłem testować je na działających urządzeniach w warun-

kach „bojowych”. Wgrałem soft w kilka Sonoffów i Electrodragonów i byłem bardzo 

zadowolony ze swojego dzieła. Krótko.

Okazało się, że czasem, gdy przełączam włącznik za pomocą komend z aplikacji 

HomeKit lub nawet przełącznikiem czy przyciskiem w urządzeniu, przekaźnik 

potrafi „odskoczyć”. Ja włączam, a on się włącza i wyłącza, ja wyłączam, a on raz 

reaguje dobrze, a czasem wraca do stanu wyjściowego. Ki czort?!

Dość szybko  
zdiagnozowałem przyczynę
To nie były błędy w oprogramowaniu. To był efekt zakłóceń generowanych przez 

przekaźniki sterujące zasilaniem urządzeń 230 V. Jak być może wiecie, przekaźnik 

składa się z elektromagnesu, który zasilony generuje pole magnetyczne przyciąga-

jące styki przełącznika. Przy okazji zmiany pola magnetycznego, za sprawą prawa 

indukcji elektromagnetycznej Faradaya, generują w okolicznych obwodach prąd, 

a raczej w tym przypadku napięcia zwane „stanami”.

Teraz wróćmy do kodu. Byłem bardzo dumny z przerobionej przeze mnie biblio-

teki Button dołączonej do natywnego środowiska NONOS, w którym programuje 

się zazwyczaj ESP8266. Program wykorzystywał przerwania generowane przez 

zmianę stanu (napięcia) na wejściach, do których podpięte są przyciski i włączniki. 

Przerwanie może reagować na zmianę stanu z wysokiego na niski czy odwrotnie lub 
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na osiągnięcie stanu wysokiego lub niskiego. Dzieje się to sprzętowo i błyskawicz-

nie. Potem wystarczy sprawdzić, czy stan się utrzymuje, aby wykluczyć tak zwane 

odbicie przycisku (debounce). Wszystko działało idealnie do momentu pojawienia 

się wspomnianych indukcji. Wywoływały one zmiany i osiąganie stanów, i to w taki 

sposób, że nawet bardzo mocne wydłużenie czasu „na odskok” nie eliminowało 

wszystkich pomyłkowych wzbudzeń. OK… wszystko jasne, ale przecież oprogramo-

wanie oryginalne czy np. opisywane w cyklu publikowanym w serwisie mojmac. pl. 
Tasmota nie ma tych problemów.

Nie zawsze  
przerwania są dobre
Jeżeli układ wykryje przerwanie wywołane „wciśnięciem” przycisku, czyli zmia-

ną stanu jednego z wejść, to wywołuje stosowną funkcję. Potem wystarczy kilka 

„timerów” i już obsługa przycisku jest zaimplementowana, w dodatku bez zbędne-

go obciążania mikrokontrolera. Jednak jak widać w moim przypadku, nie zdało to 

egzaminu. Gdy tylko się zorientowałem, zaraz zacząłem sprawdzać działający bez 

tych problemów kod Tasmota.

Jest on napisany w środowisku Arduino. Powstało ono na bardzo fajne, ale wręcz 

prymitywne układy AVR. Nie mają one w zasadzie systemu operacyjnego poza 

funkcjami sprzętowymi. Z tego powodu Arduino jest oparte na pętli. Zresztą podob-

na pętla działa w każdym z systemów, nawet iOS. Czasem są do niej odniesienia 

https://mojmac.pl/2017/02/23/inteligentny-dom-tanim-kosztem-homekit-zrob-to-sam/
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w dokumentacji deweloperskiej Apple. Właśnie w Arduino obsługę przycisków 

najczęściej implementuje się za pomocą cyklicznego sprawdzania stanu wejścia, 

a nie przerwania. Jak już mamy pętlę, to niech się ona kręci. Cykliczne sprawdzanie 

np. co 50 milisekund w zasadzie całkowicie uodparnia na fałszywe wzbudzenia. 

Są one po prostu krótsze, choć zdążą wywołać przerwanie, a potem jeszcze namie-

szać w procedurze „debounce”. Nie pozostało mi nic innego, jak zaimplementować 

rozwiązanie podobne do tego stosowanego w Tasmota i Arduino. Jednak ESP8266 

jest 32-bitowym dość zaawansowanym układem, a Arduino powstało na 8-bitow-

ce, choć jest, jak widać dostępne i na ESP. W NONOS nie ma „nieskończonej pętli”, 

a stworzenie jej spowoduje awaryjne restarty. Musiałem wymyślić coś innego. 

Wybór padł na timer. Zamiast sprawdzać w pętli, czy od jednego wywołania funkcji 

obsługującej przyciski do kolejnego minęło np. 50 tysięcznych sekundy, ustawiłem 

timer, który co 50 ms wywołuje stosowną funkcję.

Okazało się,  
że implementacja przycisków
i włączników za pomocą timera działa idealnie. Nie ma już żadnych fałszywych 

wzbudzeń, nawet gdy załączam za pomocą HomeKit odkurzacz czy inne prądożer-

ne świństwo.

Przerwania nadal dobrze sprawują się podczas komunikacji z sensorami np. tempe-

ratury. I właśnie — będąc przy sensorach temperatury, wracamy do tematu baterii.
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Czy termometr warto zasilać z sieci 230 V? A może czujnik otwarcia okien podpiąć 

do fazy? Termometr, gdy jest samodzielny i poza pomiarem temperatury potrafi coś 

więcej, niegłupio byłoby zasilać z sieci. Również jeżeli jest dodatkiem np. do i tak 

podłączonego do prądu przełącznika, gniazdka czy oświetlenia. Jednak często nie 

mamy możliwości doprowadzenia zasilania do akcesorium. Jesteśmy wtedy skazani 

na zasilanie bateryjne. Z doświadczenia wiem, że wymiana baterii w takim urządze-

niu częściej niż raz na pół roku będzie zdecydowanie uciążliwa. Baterie nie mogą 

być również zbyt wielkie. W końcu to nie „ruski zegarek” z dawnych dowcipów, 

który ma niesamowite możliwości i byłby bardzo wygodny, gdyby nie te akumula-

tory w plecaku.

Dlatego wiele urządzeń SmartHome jest zasilanych bateryjnie. Królują maleńkie 

pastylki CR2032 oraz paluszki, małe AAA i normalne AA. Niestety, gdy się korzysta 

z takiego zasilania, nie ma możliwości utrzymać połączenia Wi-Fi. Dlatego akcesoria 

HomeKit, które muszą być zasilane bateryjnie, są skazane na bardzo energooszczęd-

ny Bluetooth LE lub inne metody komunikacji i mostek do Wi-Fi. Ponieważ nadal 

mam opory przed programowaniem nRF52xxx (dobry i popularny układ z Bluetooth 

LE) i dodatkowo jest on wyraźnie droższy od układów ESP, zdecydowałem się na 

wariant z mostkiem, który i tak już mam opracowany.

Od razu muszę się przyznać, że odniosłem sukces, choć walka z trybami 

uśpienia ESP8266 oraz dość zawiłym układem z wieloma diodami (nie LED,  
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ale „prostowniczymi” ), który musi być zastosowany w pilocie, była zaciekła. Najlepiej 

to widać na zdjęciach prototypów, które przypominają koszmar sapera z najgorszych 

filmów sensacyjnych klasy D, ale działają. Według moich obliczeń dwie baterie AAA 

w „pilocie” powinny wystarczyć na 100 000 „pstryknięć”, czyli na kilka lat. Sensor 

temperatury, wilgotności, ciśnienia i jasności powinien działać przynajmniej rok, 

dokonując pomiarów co minutę, a na bateriach AA znacznie dłużej.

A! Jeszcze  
jedno intymne wyznanie
Od kilku tygodni zacząłem używać Visual Studio Microsoftu. Oczywiście na macOS. 

Jest to związane z prężniejszym rozwojem Platformio właśnie dla VS. Platformio 

służy mi do programowania ESP8266. Jednak również w Visual Studio edytuję, piszę 

kod HomeKit dla ESP32, choć kompilacja odbywa się już tradycyjnie w Terminalu 

za pomocą oryginalnych narzędzi Espressif i Tensilica.

O tym, jak udało mi się to osiągnąć za pomocą jednak dość energożernych ESP8266, 

oraz o tym, że HomeKit to nie wszystko, przeczytacie już w przyszłym roku. I będzie 

warto, bo ESP8266 ma wyjątkowo zawiłe podejście do oszczędzania energii.

Wesołych Świąt, podczas których lampki na choince będą Wam mrugały (lub nie) 

tak jak chcecie, oraz szczęśliwego Nowego Roku, w którym nie będziecie zmuszeni 

do zmiany zwyczajów z powodu cen energii, Wam życzę!
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WYSYŁANIE POBRANYCH 
DANYCH NA ICLOUD DRIVE
ARTUR JOPEK
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Usługi chmurowe zawładnęły  
naszymi danymi na dobre
Nie ma się czemu dziwić, są one od dawna nierozerwalnie związane z produkta-

mi Apple. Każdy tworzący konto użytkownik dostaje bezpłatnie 5 GB powierzchni 

w iCloud do swojej dyspozycji. Kiedyś było to wystarczającym minimum, ale teraz 

to kuriozum i często nie wystarcza nawet na backup, o zdjęciach nie wspomina-

jąc. Na szczęcie wyższe pakiety nie są bardzo drogie, a ponadto można je dzielić 

w chmurze rodzinnej, obniżając w ten sposób koszty.

Łatwo zatem ulec pokusie nabycia wyższego pakietu danych i podjąć decyzję,  

że iCloud Drive będzie teraz jedyną i domyślną naszą usługą chmurową. Z perspek-

tywy użytkownika to wygodne. Poza tym rezygnując z innych usług (jak np. DropBox 

czy One Drive) zauważalnie przedłużamy czas pracy na baterii w  przypadku 

MacBooków. Gdy już zdecydujemy się na korzystanie z natywnej usługi firmy Apple, 

zaczynają się schody. Chociaż chmura firmy Apple ciągle się rozwija i możemy już 

łatwo udostępniać pliki innym użytkownikom, to nie jest idealna i wciąż brak w niej 

podstawowych funkcji, które są oczywiste z perspektywy konkurencji. Jedną z nich 

jest chociażby większa kontrola nad danymi wysyłanymi na serwery.
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Developerzy z Cupertino uznali, że przeciętnemu użytkownikowi kontrola nad 

zachowaniem danych w iCloud Drive jest zbędna. To pewien problem, zwłaszcza 

jeśli chcemy „wypchnąć” z powrotem do chmury dane pobrane już na nasz dysk.  

To może stanowić problem, jeśli pobierzemy duży plik, z którego skorzystamy 

jednorazowo. Po jego użyciu nie możemy go po prostu wysłać z powrotem do iClo-

ud i odzyskać wolne miejsce na naszym dysku w komputerze. Musimy poczekać, aż 

system zrobi to za nas, uznając plik za niepotrzebny. Dla posiadaczy małych dysków 

to sytuacja niedopuszczalna.

Na szczęście  
można ten problem rozwiązać 
poprzez użycie rozszerzenia dla Findera, stworzonego przez Robberta Brandsma 

o wdzięcznej nazwie iCloud Control. Znajdziemy je na githubie. Po pobraniu i urucho-

mieniu należy je dodać do rozszerzeń Findera w Preferencjach systemowych i to 

wszystko.

Po ponownym uruchomieniu komputera na górnej belce Findera znajdzie się przy-

cisk z charakterystyczną ikoną chmurki. Po jego kliknięciu można przede wszystkim 

wysyłać do chmury nieużywane pliki, gdyż pozostałe funkcje takie jak udostępnie-

nie plików czy pobranie pliku z chmury zapewnia nam iCloud Drive.

iCloud Control to sprytne rozszerzenie, które rozwiązuje problem przetrzymywania 

plików z chmury Apple na dyskach naszych komputerów. Warto je wypróbować,  

bo sprawuje się całkiem nieźle i robi to, czego oczekujemy.

https://github.com/Obbut/iCloud-Control/releases


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