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Zastanawiałeś się,  
co najbardziej powstrzymuje Cię 
przed zmianami?
Hamulcem zawsze jest strach przed nowym, pytania: czy będę w stanie poradzić 

sobie w innej rzeczywistości? Dokładnie taki sam mechanizm działa w naszym 

świecie technologii, którą się otaczamy. Kiedy kilkanaście lat temu przesiadałem 

się z PC na Maki, miałem tylko jedną obawę — czy znajdę na nowych komputerach 

wszystkie potrzebne mi aplikacje. Zebranie wszystkich programów, które były 

mi potrzebne w codziennej pracy, okazało się nie takie proste. Dziś pomagamy 

Wam w pierwszych krokach z Makiem. W tym wydaniu znajdziecie tekst o tym, 

co zrobić po kupieniu swojego pierwszego komputera oraz które aplikacje warto 

zainstalować na nowym komputerze. Przedstawiamy także recenzję najnowszego 

i długo wyczekiwanego Maca mini. Mamy także ciekawe urządzenie firmy Microsoft  

— Surface Pro. Niech po lekturze tego numeru zakup nowego komputera nie będzie 

już dla Was straszny ;-)

Serdecznie pozdrawiam

Przemek Marczyński
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LIFEACTÍV Power Pack 20

Odbiornik IRISNotes potrafi zapamiętać do 100 stron 

formatu A4, które błyskawicznie zamieni na dokument 

Word, obraz JPEG lub wyśle e-mailem. Wbudowany 

w piórko akumulator wystarczy na 50 godzin pracy. 

IRISNotes Air 3 rozpoznaje do trzydziestu różnych 

języków, a jak zapewnia producent — urządzenie pora-

dzi sobie również świetnie odręcznie sporządzanymi 

diagramami i wykresami.

www.irislink.com

IRISNotes Air 3

Książka o macOS Mojave
Ta książka dla użytkowników Apple poprowadzi czytel-

ników za rękę od pierwszego uruchomienia komputera 

po różne pomocne szczegóły konfiguracji, pozwalające 

wykorzystać niemały potencjał systemu macOS. Tytuł 

wydany całkowicie w kolorze. Na każdej z 288 stron 

znajduje się zdjęcie ułatwiające opanowanie tajników 

systemu operacyjnego Apple. Książka została podzie-

lona na 17 przejrzyście zatytułowanych rozdziałów.  

Kompletny poradnik o macOS kosztuje 59,00 zł.

www.prosteporadniki.pl

Power Pack 20 jest odporny na zanu-

rzenie, kurz oraz upadki. Wytrzyma 

w  najtrudniejszych warunkach, dając 

nam pewność, że nasz laptop i telefon będą 

miały dostateczną ilość energii do pracy. 

Bateria posiada akumulator o pojemności 10000 

mA, więc pozwoli nam ładować zarówno laptop, jak 

również iPhone’a. Powerbank wyposażono w dwa złącza, 

USB oraz USB-C.

www.lifeproof.com

http://www.irislink.com/EN-PL/c1810/IRIS---The-World-leader-in-OCR--PDF-and-Portable-scanner.aspx?
http://czytammm.com/dOrpnW
https://www.lifeproof.com
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Przegląd aplikacji
Amadine
Rozpoczęły się testy nowej aplikacji do grafi-

ki wektorowej. Programiści z Belight Software 

stawiają bardzo wysoko poprzeczkę, aby stwo-

rzyć wyjątkowe narzędzie do rysowania. Program 

Amadine będzie mógł korzystać z odręcznego 

rysowania, jak również pozwoli na użycie bogatej 

palety pędzli. Aplikacja umożliwi wygodną mody-

fikację krzywych.

CENA: Darmowa wersja beta

www.amadine.com

Ten program pozwoli ci zapanować nad wszystkimi newsletterami, do 

których będziesz chciał się zapisać, ale obawiasz się podania swojego 

adresu e-mail. Jakob Fricke wpadł na genialny pomysł, jak uchronić 

swoją pocztę e-mail przed wścibskim internetem. Po zalogowaniu się do 

programu otrzymamy adres e-mail, który będziemy podawać podczas 

rejestracji na stronach www. Kiedy serwis będzie rozsyłał do nas kore-

spondencję wiadomość trafi do naszego czytnika. 

CENA: Bezpłatny

Program w App Store

Ten kalendarz jest jedną z najpopularniejszych aplikacji 

na iOS do zarządzania czasem. W kolejnej odsłonie będzie-

my mogli jeszcze bardziej skupić się na planowanych 

wydarzeniach i zadaniach, które notujemy w kalenda-

rzu. Całkowicie przeprojektowano interfejs aplikacji 

pozwalając szybko podejrzeć zaplanowane spotkania. 

Tworzenie wydarzeń pomoże tworzyć również Siri.

CENA: 32,99 zł

Program w App Store

Inspiratio

Calendars 5 

https://amadine.com
https://itunes.apple.com/pl/app/inspiratio-newsletter-reader/id1391858726?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/calendars-5-by-readdle/id697927927?mt=8
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UCZULONY NA JABŁKA.
POCZĄTKI KOŃCA?
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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W poprzednich numerach pisałem, 
jakie to iPhone’y są drogie, 
jak to ludzie ich nie wymieniają na nowsze albo kupują słuchawki konkurencji,  

no i okazuje się, że miałem rację. Tim Cook ogłosił spadek sprzedaży iPhone’ów, 

a akcje Apple zaczęły pikować.

Przyczyny? 
Dużo było gadania o problemach w Chinach, które są jednym z największych rynków 

zbytu firmy, ale przyczyny zdają się być dwie i do tego powiązane. Przede wszyst-

kim cena. Nowe telefony są po prostu zbyt drogie. Do tego nie wyróżniają się jakimiś 

specjalnie nowatorskimi funkcjami. No bo powiedzmy sobie szczerze, odblokowy-

wanie telefonu twarzą czy animoji to nie są funkcje, które poruszają tłumy.

Dlatego ludzie, 
tak jak wspominałem miesiąc temu, wybierają konkurencję, bo lepsza i tańsza.  

Albo tak jak ja, wstrzymują się z przesiadką na nowy model, bo stary działa znako-

micie i nieznacznie różni się od tego najnowszego. A skoro nie widać różnicy…
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Widać do podobnych 
jak ja wniosków doszło
nie trzech i nie pięcioro potencjalnych klientów, ale znacznie więcej i zagło-

sowali oni swoimi portfelami. Dzięki temu mamy ogromny spadek sprzedaży 

w stosunku do przewidywań i lecący w dół kurs akcji. Znamienny jest tutaj nie 

tyle spadek sprzedaży, co spadek przychodów z linii iPhone’ów. Gdyby były one 

traktowane jak dobra luksusowe, to rosnąca marża rekompensowałaby mniej-

szą sprzedaż. Tak się jednak nie dzieje. Gdyby problem nie istniał, to Apple 

nie byłoby zmuszone tuszować spadku zysków przez przesunięcie iPhone’ów  

do zbiorczej kategorii. Teoretycznie miało to uspokoić inwestorów przez ukrycie 

skali spadku. W rzeczywistości jednak stało się dowodem na poważny kryzys. 

Zobaczymy,  
jak teraz Apple z tego wybrnie
Jeśli reakcja firmy nie przyniesie skutku, to inwestorzy mogą spanikować i niska 

cena akcji spowoduje trzęsienie ziemi w zarządzie. Już słychać porównania 

Apple do Nokii. Sądzę, że są one przedwczesne, ale najwyższy czas, by coś się 

zaczęło dziać, bo jak długo można sprzedawać praktycznie to samo, tylko drożej.
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CZY THUNDERBOLT 3 
TO USB-C?
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca


13OPINIE

„Troszkę… używa złącza USB-C”. Tak zaczyna się dialog postaci z komiksu iMore 

„The Pixel Project” poruszającego ten ważki problem. Niestety dążenie do uprosz-

czania i normalizacji niesie ze sobą spore wyzwanie dla użytkowników, ale również 

i sprzedawców, którzy zdają się nie nadążać za rozwojem oferowanej w ich sklepach 

technologii.

Thunderbolt 3 ≠ USB-C
Wyjaśnienie tego wcale nie jest takie proste, a pomyłki mogą być dość kosztowne. 

Może się okazać, że zakupione akcesoria nie zadziałają z naszym sprzętem lub nie 

osiągną maksymalnej możliwej wydajności.

Co to jest USB-C?
To rodzaj gniazdka i pasującej do niego wtyczki. I to w zasadzie wszystko, co można 

określić jako jednoznaczne. Nawet rodzaj transmisji USB w złączu USB-C może być 

różny. Może się okazać, że z 24 pinów podłączona jest tylko polowa, co pozwala na 

transmisję jedynie w standardzie USB 2.0. Jednak najczęściej spotykana jest obsłu-

ga USB 3.0 lub 3.1. To nie koniec niespodzianek. USB-C wcale nie musi obsługiwać 

transmisji danych! Może pracować jedynie w trybie „power delivery”, czyli zasilania.
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Jednak to  
jeszcze nie jest problem 
Schody zaczęły się po wprowadzeniu w standardzie USB-C tak zwanych trybów 

alternatywnych. Oznacza to, że w gniazdku USB-C wybrane piny mogą oferować 

inne standardy transmisji nie tylko danych. Gniazdko może pracować na przy-

kład w analogowym trybie audio. Kolejne tryby alternatywne oferują transmisję 

AV w standardzie Displayport lub HDMI. Jednak do problemów z wideo wrócimy 

innym razem.

Co to jest Thunderbolt?
To standard opisujący, jak wyprowadzić wciąż najważniejszą magistralę komputera, 

czyli PCI-e na poza obudowę. Pozwala to na konstruowanie urządzeń zewnętrznych, 

które mogą pracować tak, jakby miały dostęp do „bebechów” komputera. Wcześniej 

w zasadzie nie było to możliwe. Dzięki temu powstały na przykład zewnętrzne 

obudowy na klasyczne karty graficzne o wielkiej mocy obliczeniowej, podłączane 

właśnie przez Thunderbolt.
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Thunderbolt nie doczekał się nigdy własnego złącza, choć wczesne plany mówiły 

nawet o połączeniu optycznym. Pierwsze dwie wersje wciśnięto w gniazdko Mini 

Display, a obecna gnieździ się wraz z kilkoma innymi sposobami wymiany danych 

w gniazdku USB-C. I to jest największą bolączką tego standardu.

Jakie problemy trzeba pokonać 
przy doborze urządzeń?
Wiele, i to z obu stron kabla. Po pierwsze musimy ustalić, czy nasz komputer rzeczy-

wiście w gniazdku USB-C ma również Thunderbolt. Jeżeli na Gwiazdkę otrzymaliśmy 

jakiś nowy sprzęt Apple, to możemy być niemal pewni, że ma on Thunderbolt 3 

w złączu USB-C. Niemal, bo wciąż w ofercie znajdują się dwa niechlubne wyjątki. 

Jednym z nich jest niesławny MacBook 12�, drugim jest Mac Pro, który ma jeszcze 

stary Thunderbolt 2 w gniazdach Mini Display.

Gdy już ustaliliśmy, co mamy z jednej strony kabla, należy się zabrać za drugi koniec. 

I to będzie trudniejsze zadanie.

Jeżeli okazało się, że niestety zostaliśmy obdarowani komputerem bez Thunderbolt, 

to problem mamy z głowy. Nie zadziałają z nim urządzenia Thunderbolt, pomimo 

że mają takie samo gniazdko czy wtyczkę. Koniec kropka.
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Jeżeli jednak nasz komputer jest zgodny z Thunderbolt 3, to mamy wybór. Do gniazd-

ka USB-C można podłączyć urządzenia USB oraz Thunderbolt 3. I z tym wyborem 

znów mamy problem, bo są niemal identyczne urządzenia, ale działające z USB-C 

lub Thunderbolt 3. Należą do nich np. dyski zewnętrzne i bardziej zaawansowane 

pamięci masowe, huby i replikatory portów oraz adaptery np. Ethernet. Jedynie 

obudowy na karty graficzne GPU box i same karty zewnętrzne eGPU nie pozosta-

wiają wątpliwości, podłączymy je przez Thunderbolt 3.

Jak dokonać wyboru?  
Kluczy może być wiele 
Jednym z nich może być cena. Zazwyczaj, choć nie zawsze, urządzenia z USB są 

tańsze od tych z Thunderbolt 3. Jednak jeżeli zobaczymy, jaką drogę dane muszą 

przebyć i jakie konwersje po drodze pokonać, to cena może zejść na dalszy plan.

Prosty przykład. 
Adapter Giga-Ethernet. W wersji USB-C najpierw odpowiedni sterownik musi 

podszyć się pod port standardowo działający na PCI i przepakować dane do forma-

tu nadającego się do przepchnięcia przez USB. Potem te dane przez magistralę PCI 
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trafiają do mostka PCI-USB. Dalej odpowiednie układy konwertują je na sygnały 

elektryczne i wpuszczają w kabel. W adapterze znajduje się układ, który potrafi 

sygnały z kabla USB przetworzyć na Ethernet. Większość pracy jest wykonywana 

w komputerze.

W przypadku Thunderbolt  
wystarczy sterownik Ethernet
jak dla kart PCI. Magistrala PCI-e jest „wypuszczona” kablem do akcesorium  

(za pomocą odpowiedniego układu) i z drugiej strony w adapterze wystarczy zwykły 

kontroler Ethernet, taki jak dla magistrali PCI, bo adapter Thunderbolt wypuszcza 

z siebie po prostu magistralę PCI-e. Sprowadza się to do tego, że kontroler urządze-

nia nie jest już w komputerze, ale w akcesorium, choć obsługiwany jest tak, jakby był 

wewnątrz obudowy. Podkreślam, że przedstawiłem to w znacznym uproszczeniu.

Podsumowując 
Do komputera z gniazdami USB-C i Thunderbolt 3 podłączymy urządzenia USB 

z tą wtyczką, urządzenia Thunderbolt 3 oraz Thunderbolt 1 i 2 za pomocą adaptera.  

Do komputerów z USB-C bez Thunderbolt — tylko urządzenia zgodne z USB (C). 

Jeżeli w domu czy firmie nie mamy urządzeń pozbawionych Thunderbolt, to powin-

niśmy wybierać akcesoria z tym portem. Jeżeli mamy różne, to musimy pamiętać, 

że Thunderbolt 3 nie będzie działał ze zwykłym portem USB-C.
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VOICE DREAM READER
PIOTR WITEK
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Dostępność ma wiele obliczy
Jednym z nich jest zapewnianie łatwiejszego dostępu do najróżniejszej literatu-

ry. W tym przypadku oznacza to, że treść książki prezentowana jest w taki sposób,  

że zapoznać się z nią mogą osoby nie mające dostępu do jej tradycyjnej formy. Brzmi 

zawile? Tylko z pozoru. Taką alternatywą dla klasycznych książek są np. audiobo-

oki i e-booki. Ale dlaczego to alternatywa? Ponieważ z audiobooka skorzystać mogą 

m.in. osoby niewidome i słabo widzące, nie będące w stanie samodzielnie przeczy-

tać klasycznej książki. E-booka możemy sobie dowolnie sformatować, powiększyć 

czcionkę, wyjustować w wybrany sposób, co dla dyslektyków i osób o nieco słab-

szym wzroku jest ogromną pomocą. A aplikacja Voice Dream Reader stanowi iście 

wyśnione zwieńczenie tej dostępności.

Voice Dream Reader 
to program działający w środowisku iOS. Jego podstawowym zadaniem jest głoso-

we odczytanie lub odtworzenie książki, bez względu na to, czy jest to e-book czy 

audiobook. Docenią go wszyscy miłośnicy literatury chcący poczytać, a w tej sytu-

acji — posłuchać — ulubionych pozycji w trakcie jazdy samochodem, treningu,  

czy tuż przed zaśnięciem, bez rozbudzania się światłem nocnej lampki.
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VDR nie posiada  
żadnych unikatowych funkcji
Za to mieści w sobie takie, które porozrzucane są po innych aplikacjach. Dzięki temu 

za jego pomocą możemy m.in.:

• korzystając z systemu zamiany tekstu na mowę — TTS (ang. Text Too Speech), 

używać prawie 240 różnych głosów w ponad 30 językach. Dla polskiego jest kilka 

żeńskich i męskich, z czego część bezpłatnie. Każdy może znaleźć dla siebie taki, 

którego będzie mu się przyjemnie słuchało;

 > łatwo importować książki audio- i e-booki z takich miejsc jak Dropbox, Google 

Drive, iCloud Drive, Pocket, Instapaper czy Evernote. Pliki można również pobie-

rać, podając ich bezpośredni adres internetowy;

 > importować interesujące nas artykuły lub całe strony z Safari;

 > słuchać książek na zablokowanym ekranie, w dowolnym tempie, i zaprogramować 
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timer tak, aby odtwarzanie zatrzymało się automatycznie po upływie wyznaczo-

nego czasu;

 > korzystać z e-booków w formatach EPUB, PDF, RTF, TXT, DAISY, Google Docs, 

MS Word i PowerPoint;

 > dodawać wyjątki do słownika wymowy;

 > korzystać z audiobooków w formatach MP3, MP4 oraz w formie spakowanych 

archiwów ZIP;

 > używać pełnego formatowania, zmieniać krój i wielkość czcionek, podświetlać 

aktualnie czytany tekst albo wyświetlać go w wysokim kontraście;

 > poprzez iCloud synchronizować ustawienia i biblioteki ze wszystkimi urządze-

niami o tym samym Apple ID, zapamiętując miejsce, w którym zakończyliśmy 

lekturę, co umożliwia jej dokończenie na innym urządzeniu;

 > słuchać książek również bez iPhone’a — z poziomu Apple Watch;

 > tworzyć foldery na osobne treści w rodzaju prasy, książek itp.;

 > podjąć wiele, wiele innych działań.

Jeśli lubisz czytać, kupujesz audiobooki i e-booki i chcesz komfortowo słuchać 

książek w  drodze do pracy, szkoły czy na 

uczelnię, podczas treningu, sprzątania 

czy też innej mało absorbującej pracy, ta 

aplikacja zdecydowanie jest dla ciebie.  

Jej stała cena to ok. 70 PLN, lecz od czasu 

do czasu otrzymuje również cenę promo-

cyjną. A ponieważ prawie codziennie, i to 

od z górą sześciu lat korzystam z Voice 

Dream Reader, ze swej strony gorąco Wam 

go polecam.



https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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NOWY MAC I CO DALEJ?
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Mija miesiąc z kawałkiem  
od świąt Bożego Narodzenia
Możliwe, że u  niektórych z  Was aniołek (ukrywający się pod pseudonimami: 

Gwiazdor, Dziadek Mróz, św. Mikołaj, Dzieciōntko) dostarczył pod choinkę kompu-

ter firmy Apple, czyli Mac. Inni szczęśliwcy mogli się zorientować, że w 2018 roku 

zarobili zbyt wiele i postanowili wygenerować „koszty”, kupując taki komputer za 

pieniądze firmowe. Tak czy siak, dla wielu może to być pierwszy Mac lub nowy  

po długiej przerwie.

System macOS, w który są  
wyposażanie komputery Apple,
ma pewną wyjątkową cechę. Jest łatwy do opanowania dla osób, które dopiero 

zaczynają przygodę z komputerami. Trochę więcej problemów mogą napotkać użyt-

kownicy innych systemów, zwłaszcza zaawansowani. Przeszkodą mogą być „złe” 

lub raczej inne nawyki. Jednak zazwyczaj po miesiącu lub dwóch wszystko staje 

się naturalne, zwłaszcza jeżeli ma się do dyspozycji pomoc, o której wspomnę niżej.

Innym problemem dla nowych użytkowników Maców lub już zaprawionych w boju, 

ale po kilku latach przesiadających się na aktualne modele, jest „rewolucja” w portach. 

Obecnie wszystkie modele komputerów przenośnych Apple, czyli MacBooki  
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(Air, Pro) są wyposażone w gniazda USB-C z zaimplementowanym Thunderbolt 3 

(z wyjątkiem MacBooka 12�, który nie obsługuje Thunderbolt) i co bardziej istotne 

— są pozbawione innych złącz. Nowe komputery stacjonarne nadal jeszcze poza 

gniazdami USB-C z Thunderbolt są wyposażone w stare USB-A.

Trzecim zagadnieniem jest  
zdobycie potrzebnego nam  
do pracy i rozrywki oprogramowania
Na pierwszy problem mamy lekarstwo w  postaci dopiero co wydanej książki  

— macOS Mojave, Proste Poradniki. Jest to przyjazny podręcznik, którego 288 koloro-

wych stron z ilustracjami pozwoli opanować nie tylko podstawy pracy z nowym 

komputerem, ale i zadbać o bezpieczeństwo oraz zwiększyć wydajność nawet już 

zaawansowanym użytkownikom.

Na drugi problem nie ma na razie prostego rozwiązania. Jednak postaram się przed-

stawić listę rzeczy, które z pewnością warto przemyśleć, sprawdzić i ewentualnie 

się w nie zaopatrzyć.

https://prosteporadniki.pl
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Zaczniemy  
od najważniejszego
Z kilkudziesięcioletniej praktyki informatycznej wiem, że licho nie śpi i może dopaść 

każdego. Dlatego po pierwsze zadbajmy o dane, które gromadzimy i przetwarzamy 

na naszym nowym Macu. Nie jest to trudne, bo bardzo dobre narzędzie do komplet-

nego zabezpieczenia danych mamy wbudowane w system. To Time Machine. Jednak 

musimy zaopatrzyć się w dysk, na którym będziemy wykonywać regularnie kopie. 

Wystarczy, że będzie to napęd HDD, czyli mechaniczny, o pojemności najlepiej dwa 

razy większej niż pamięć masowa w naszym komputerze. 

Można do razu wybrać dysk z portami USB-C lub jeszcze z tradycyjnymi, ale wtedy 

musimy zaopatrzyć się w stosowną przejściówkę. O nich napiszę w dalszej części 

artykułu. Koszt takiego dysku to około 300 zł. Zdecydowanie warto je wydać, a dysk 

podłączać do komputera, gdy tylko jest to możliwe. O tym, jak działa Time Machine 

i jak się nim posługiwać przeczytacie w naszej książce. Innym, bardzo wygodnym, 

ale znacznie droższym rozwiązaniem są dyski sieciowe, tak zwane NAS. Pozwalają 

one na dostęp do danych przez sieć, czyli nawet bezprzewodowo. Przy wyborze 

dysku sieciowego należy koniecznie sprawdzić, czy obsługuje on Time Machine.

https://prosteporadniki.pl
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Gdy nasze dane  
są już zabezpieczone, 
musimy zastanowić się, czy i jakich przejściówek i innych tak zwanych „dongli” 

potrzebujemy, zwłaszcza jeżeli naszym komputerem jest któryś z MacBooków. 

Przejściówki będą konieczne, jeżeli mamy inne złącza niż USB-C lub będziemy 

chcieli używać urządzeń w nie wyposażonych. Dotyczy to drukarek, które zazwy-

czaj posiadają gniazda starego typu, używanych już starszych dysków, nietypowych 

adapterów USB czy nawet iPhone’ów i iPadów, które czasem jeszcze podłączamy do 

komputera, a są wyposażane w kabel USB-A. Tak samo problem przejściówek może 

dotyczyć monitorów. Tylko najnowsze modele są wyposażane w wejścia USB-C,  

do innych zaś będzie konieczne zaopatrzenie się w adapter z USB-C na HDMI lub 

(mini) DisplayPort. Taki adapter przyda się również, gdy będziemy wyświetlać 

z komputera prezentacje za pomocą rzutnika w różnych lokalizacjach. Warto pamię-

tać, że nie zawsze możemy używać sieci Wi-Fi. Czasem szybsza lub jedynie dostępna 

będzie kablowa sieć Ethernet. Do niej również konieczny będzie adapter, bo nowe 

Maki przenośne nie są już wyposażane w łącze sieciowe Ethernet. Użytkownicy 

profesjonalnych urządzeń, np. muzycy, też muszą sprawdzić, jakie wyjścia są w ich 

sprzęcie, i pomyśleć o sposobie podłączenia. Fotograficy mogą utyskiwać na brak 

czytnika kart SD, co też wymusza zakup urządzenia zewnętrznego.
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Jak widać, w niektórych, choć coraz rzadszych sytuacjach, nasz nowy MacBook może 

obrosnąć całkiem sporą ilością adapterów. Sytuacja będzie się zmieniać z czasem 

i już coraz więcej nowych urządzeń pojawiających się na rynku jest wyposażanych 

w USB-C, jednak jeżeli jesteśmy uzależnieni od starszych urządzeń, to dobrym 

rozwiązaniem mogą być huby, docki czy stacje dokujące. Są to adaptery, które 

podłączone zazwyczaj do jednego portu w komputerze posiadają wiele przydatnych 

wyprowadzeń. Mogą one korzystać z protokołu USB lub Thunderbolt 3. O tym, czym 

to się różni, przeczytacie również w tym wydaniu w artykule: „Czy Thunderbolt 3 to 

USB-C?”, który gorąco polecam. Taki dock może za jednym zamachem i bez zbęd-

nej plątaniny kabli zaopatrzyć nasz komputer w „stare” porty USB, port sieciowy 

Ethernet, klasyczne wyjście do monitora, wejścia i wyjścia audio, czytnik kart SD. 

Oczywiście liczba portów zależy od producenta i modelu adaptera, a jest ich w skle-

pach całkiem spory wybór.

Jeżeli nie mamy  
jeszcze monitora,
ale zamierzamy się zaopatrzyć w dodatkowy ekran, to warto pomyśleć nad wyborem 

urządzenia, które ma wejście USB-C, czasem już nawet z obsługą Thunderbolt. Są już 

w ofercie monitory, które mogą przejąć na siebie rolę huba z różnymi dodatkowymi 
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portami oraz zasilacza. W takiej sytuacji podłączamy komputer do monitora jednym 

kablem, który będzie ładował MacBooka oraz w magiczny sposób „rozmnoży” 

jego złącza.

Jeżeli w  nasze posiadanie dostał się nowy Mac mini lub któryś z  iMaców,  

to problem z portami mamy mniejszy. W przypadku mini doskwierać może jedy-

nie brak czytnika kart SD.

Przy okazji dobrze jest sprawdzić, jaką siecią Wi-Fi w domu lub firmie dysponu-

jemy. Jeżeli urządzenia są kilkuletnie, koniecznie trzeba sprawdzić, czy obsługują 

one standard 802.11ac z przepustowością przynajmniej 1200 Mb/s, choć lepiej 

z większą. Przyda się to, gdy w domu lub firmie będziemy przesyłać w sieci lokal-

nej dane lub korzystać ze strumieniowania wideo.

Ostatni problem,  
czyli oprogramowanie, 
jest najmniejszym z tych, które napotkamy. Po pierwsze wraz z komputerem 

dostajemy bardzo duży zestaw aplikacji. W jego skład wchodzi pakiet iWork 

składający się z Pages (edytor tekstu), Numbers (arkusz kalkulacyjny) i uwaga… 

najprawdopodobniej najlepszego na rynku programu do prezentacji Keynote. 

To on jest używany podczas oficjalnych konferencji Apple. Te programy są 
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w stanie odczytać i zapisywać większość z dokumentów pakietu Microsoft Office. 

To nie koniec. W systemie znajdziemy aplikację do katalogowania i edycji zdjęć 

oraz naprawdę potężne narzędzia dla muzyków Garage Band i filmowców iMovie. 

Uzupełnieniem tego są bardzo przydatne i funkcjonalne: Notatki, Podgląd, iCal, 

Kontakty, Przypomnienia i inne „drobiazgi”.

Bardzo dużo bezpiecznych i sprawdzonych aplikacji darmowych i płatnych znaj-

dziemy w App Store, a jeszcze więcej w sieci i na stronach ich producentów.

Ważna uwaga: 
zdecydowana większość najbardziej znanych z Windowsa programów ma swoje 

wersje wydane na macOS. Office, pakiet Adobe, aplikacje Autodesk i bardzo, bardzo 

dużo innych flagowych programów. To wszystko wsparte produkcjami mniejszych 

deweloperów, często dostępnymi za darmo. Dla graczy dostępna jest platforma 

Steam. O tym, gdzie i jak zdobywać programy oraz gry, również dowiecie się z książ-

ki macOS Mojave.

Komputery Apple  
stają się coraz bardziej popularne
 i wkraczają do dziedzin nie tak dawno zarezerwowanych wyłącznie dla użytkowników 

Windowsa i Linuxa. Przykładem niech będzie programowanie mikrokontrolerów, 

do którego deweloperzy coraz chętniej wykorzystują Macintoshe. A to tylko jedna 

z nowych z dziedzin. W domach są po prostu przyjaźniejsze i bezpieczniejsze w użyt-

kowaniu, o czym Was zapewniam i czego Wam życzę.

https://prosteporadniki.pl
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PODSTAWOWE  
APLIKACJE DLA MACOS
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Alfred
Alfred to asystent wywoływany skrótem klawiaturowym i pozwalający na 

wykonanie wielu czynności bez odrywania rąk od klawiatury. Najbardziej 

przydatną z nich jest uruchamianie programów. Wystarczy zacząć wpisy-

wać nazwę aplikacji i wybrać tę właściwą z listy.

Alfred może również przeszukiwać zawartość dysku i Google, a także 

wykonywać obliczenia matematyczne. Potrafi współpracować z wieloma 

aplikacjami. Dzięki korzystaniu z Alfreda znacząco wzrasta produktyw-

ność. Nie trzeba odrywać rąk od klawiatury ani grzebać w przepastnych 

menu, by wykonać jakąś czynność. Aplikacja jest darmowa, ale tylko 

w wersji podstawowej. Można dokupić pakiet dopalaczy, które jeszcze 

bardziej zwiększają zastosowanie Alfreda. Większości użytkowników 

jednak te podstawowe funkcje w zupełności wystarczą.

www.alfredapp.com

Cena: Bezpłatny

https://www.alfredapp.com
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VLC
Co prawda wraz z systemem Mac OS X dostajemy odtwarzacz filmów 

QuickTime, ale warto również zainstalować VLC. Ten darmowy, multime-

dialny kombajn obsługuje zdecydowaną większość plików wideo oraz audio 

i nie wymaga doinstalowywania kodeków. Dzięki niemu obejrzymy film 

z napisami, a nawet odtworzymy DVD.

VLC może nie odznacza się wyjątkowo nowoczesnym i  atrakcyjnym 

wyglądem, ale za to działa znakomicie. Program oferuje bardzo dużo opcji 

odtwarzania. Obsługuje wybór ścieżek dźwiękowych oraz napisy. Dzięki 

niemu mamy pewność, że odtworzymy praktycznie każdy plik wideo, nieza-

leżnie od jego formatów i zastosowanych kodeków. To idealna aplikacja dla 

wszystkich miłośników kina i badaczy filmowych archiwów.

www.videolan.org

Cena: Bezpłatny

https://www.videolan.org/index.pl.html


34TEMAT MIESIĄCA 34TEMAT MIESIĄCA

The Unarchiver
Kompresowanie dużych ilości plików to bardzo powszechna praktyka. Dzięki 

temu możemy je przenosić i przesyłać szybciej. MacOS standardowo obsłu-

guje format ZIP, ale co, jeśli ktoś nam przyśle plik w formacie RAR lub 7ZIP?

W takim przypadku pomoże nam darmowy unArchiver. Prosty i skutecz-

ny program do rozpakowywania skompresowanych plików. Obsługuje on 

wszystkie najpopularniejsze formaty i jest bardzo szybki. Jego największą 

zaletą jest jednak integracja z systemem. Po zainstalowaniu program działa 

w tle i aktywuje się automatycznie za każdym razem, gdy chcemy rozpa-

kować przypisane do niego archiwum. Możemy też zdefiniować docelowy 

folder oraz inne parametry dekompresji. Program radzi sobie ze wszystkimi 

aktualnymi formatami.

www.theunarchiver.com

Cena: Bezpłatny

https://theunarchiver.com
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Paste
Kopiowanie i wklejanie tekstu to czynność dość powszednia. Zdarza się 

jednak, że musimy kopiować duże ilości danych i wklejać je niekoniecz-

nie w kolejności kopiowania. Z pomocą przychodzi wtedy aplikacja Paste. 

Jest ona rozszerzeniem systemowego schowka. Zapamiętuje wszystko,  

co skopiowaliśmy. Aplikację wywołujemy skrótem klawiaturowym i z listy 

wybieramy, co chcemy w danym miejscu wkleić.

Paste oszczędza nam mnóstwo czasu i jest bardzo prosty w obsłudze. Przy 

wklejaniu widzimy, z jakiej aplikacji został skopiowany dany tekst, co jest 

bardzo przydatne. Pomimo że program jest płatny, warto w niego zainwe-

stować, bo dzięki niemu kopiowanie wielu plików staje się o wiele szybsze. 

Rośnie dzięki temu nasza produktywność i oszczędzamy czas.

Program w App Store

Cena: 69,99 zł

https://itunes.apple.com/pl/app/paste-clipboard-history-manager/id967805235?mt=12&ign-mpt=uo%3D6
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Forklift 3
Systemowy Finder doskonale nadaje się do obsługi plików oraz folderów. 

Jego funkcje są jednak dość ograniczone. Dlatego warto zaopatrzyć się 

w bardziej zaawansowany manager plików, jakim jest Forklift. Wyświetla 

on zawartość folderów w  dwóch położonych obok siebie oknach.  

To klasyczny widok, znany i lubiany od czasów Norton Commandera czy 

Total Commandera. Poza wyglądem cechuje go też szeroka funkcjonalność.

Forklift jest doskonałym klientem FTP. Obsługuje wszystkie najpopular-

niejsze protokoły i pozwala podłączyć się bez problemu nawet do serwerów 

AWS. Mamy w nim pełną kontrolę nad połączeniem, transferem oraz przy-

wilejami plików. Trudno na rynku znaleźć lepszy manager plików z obsługą 

FTP. Spełni on wymagania zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.

www.binarynights.com

Cena: 29,95 $

https://binarynights.com
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Bartender
Wraz z instalacją kolejnych programów pasek menu obok zegarka coraz 

bardziej się zapełnia ich ikonami i z czasem zaczyna tam brakować miej-

sca. W takim przypadku z pomocą przychodzi Bartender. Ta mała aplikacja 

pozwala wybrać ikony programów, które chcemy oglądać na pasku menu, 

a pozostałe ukrywa i pokazuje po kliknięciu odpowiedniej ikony.

Bartender rozwiązuje problem zatłoczonego paska menu. Na pierwszy rzut 

oka widzimy tylko najczęściej używane ikony, ale zachowujemy dostęp 

także do pozostałych. W menu można wybrać, które ikony chcemy oglądać 

zawsze, które gdy ich program jest aktywny, a które mają być zawsze ukryte. 

Aplikacja jest równie prosta, co genialna i pomimo że jest płatna, to warto 

ją kupić. Aż dziwne, że nie zaimplementowano podobnej funkcjonalności 

w macOS.

www.macbartender.com

Cena: 59,69 zł

https://www.macbartender.com
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Wunderlist
Cechą ludzką jest zapominać o różnych rzeczach i dlatego właśnie wymy-

ślono listy rzeczy do zrobienia. Wunderlist to właśnie taka lista. Dostępna 

jest na macOS, w przeglądarce oraz na telefony. Można zatem zanotować 

nasze sprawunki na komputerze i potem mieć je zawsze przy sobie.

Wunderlist pozwala nam tworzyć proste listy zakupów, a także planować 

skomplikowane projekty i przypisywać osoby do konkretnych podpunktów. 

Możemy ustawiać przypomnienia, dodawać opisy i tworzyć podzada-

nia. Wszystko to w bardzo estetycznym i wygodnym interfejsie. Dzięki 

możliwości dodawania wielu list można w łatwy sposób zorganizować 

swój dzień, zarówno w domu, jak i w pracy. Nie ma potrzeby korzystania 

z dwóch osobnych aplikacji.

www.wunderlist.com

Cena: Bezpłatny

https://www.wunderlist.com
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PAPER.IO 2
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Dynamiczny zabijacz czasu
Jakiś czas temu testowałem inna grę tego developera — Hole.io i bardzo mi się ona 

podobała. Zatem kiedy wpadłem w AppStore na podobnie brzmiący tytuł — Paper.io 2, 

musiałem ją wypróbować.

Paper.io 2 to dynamiczna gra, w której naszym zadaniem jest zawłaszczenie sobie 

jak największego kawałka planszy w kształcie koła. Sami zaczynamy, będąc maleń-

kim kołem, stanowiącym 0,66% całości. Nasza postać nieustannie się porusza, nie 

da się jej zatrzymać. Opuszczając własne pole, tworzy ona ślad, a powracając na nie, 

zawłaszcza wszystko, co znalazło się wewnątrz tego śladu. Niestety, kiedy znajduje-

my się poza własnym polem i w nasz ślad trafi przeciwnik, to giniemy. Na tym polega 

cała trudność gry.

Naszym zadaniem jest zdobywanie 
powierzchni koła kawałek po kawałku, 
eliminowanie przeciwników, którzy również mogą przejmować nasze terytorium 

i jednoczesne unikanie śmierci. Nie jest to takie łatwe, jak by się wydawać mogło 

na pierwszy rzut oka, bo nasza postać cały czas się porusza. Musimy uważać na 

przeciwników i na własne ruchy, bo trafienie we własny ślad również kończy grę. 
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Początki bywają trudne, ale z czasem można przetestować różne strategie i wybrać 

tę najskuteczniejszą.

Wraz z postępami w grze  
zdobywamy kolejne wcielenia
dla naszej postaci. Początkowo jesteśmy po prostu kropką, ale po wykonaniu odpo-

wiednich zadań możemy grać jako deska klozetowa, słoń, samochód, a nawet 

jednorożec. Paper.io 2 jest jednocześnie bardzo frustrująca i wciągająca. 

Bardzo wiele  
zależy od szczęścia 
i kolejne porażki potrafią wkurzyć, zwiększając jednocześnie chęć odegrania się. 

Gra nie jest jeszcze w stu procentach dopracowana i często zdarzają się błędy, przez 

które tracimy życie.
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Paper.io 2  
jest darmowa,

ale wyświetla reklamy, które są dość inwazyjne. Czasem po 

skończonej partii musimy odczekać 5 lub 15 sekund, żeby móc zamknąć rekla-

mę. Biorąc pod uwagę, że jeśli mamy pecha, to partię możemy zakończyć już  

po kilku sekundach, czasem wychodzi na to, że dłużej oglądamy reklamy, niż gramy. 

Oczywiście można wykupić wersję bez reklam, jeśli kogoś to denerwuje. Warto by 

jednak ograniczyć reklamy do statycznych, bo tak długie oczekiwanie może znie-

chęcać mniej zdeterminowanych graczy.

Za obejrzenie reklamy możemy  
wskrzesić naszą postać po śmierci
Niestety, ta funkcja jest niesamowicie wręcz zabugowana i często oglądamy rekla-

mę na marne. Poza tymi drobnymi niedociągnięciami Paper.io 2 to bardzo ciekawa 

gra, oparta na dobrym pomyśle. Jeśli tylko jej twórcy popracują nad jego realizacją, 

to na pewno zagości ona na moim telefonie na dłużej.

WITRYNA

CE
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YPaper.io 2

Bezpłatna

Program w App Store

 + Proste zasady
 + Dynamiczna
 + Wciągająca

 − Częste błędy
 − Reklamy wyświetlane  
w sposób bardzo 
inwazyjny
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https://itunes.apple.com/pl/app/paper-io-2/id1423046460?mt=8
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Idę o zakład,  
że Kalkulator w iOS  

jest jedną z częściej używanych aplikacji
Wielokrotnie po nią sięgamy, żeby się wspomóc podczas prostych (?) obliczeń typu 

17,99 € razy 4,29 podczas zakupów czy sumowania i planowania wydatków domo-

wych. Wielu z nas zapewne docenia ten minimalizm, ale mnie osobiście sprawia 

wiele kłopotów i był powodem do szukania nowego kalkulatora. Spośród wielu 

przejrzanych programów to właśnie Digits zaoferowało mi to, czego potrzebowałem.

Pełna kontrola nad zadaniami
Najbardziej w Digits lubię całkowite panowanie nad tym, co i jak liczę. Program 

wyświetla listę wszystkich wykonywanych działań. Bez problemu możemy cofnąć 

pomyłkowo wprowadzoną cyfrę, zamienić ją na inną lub zmienić całe wyraże-

nie matematyczne. Kalkulator pozwala nam również zapisywać wyniki, abyśmy 

mogli użyć ich przy kolejnych obliczeniach. Pewnym niedosytem jest brak bardziej 

zaawansowanych funkcji inżynierskich. Studenci matematyki nie zachwycą się 

możliwościami obliczenia z liczbą π, sinusami czy podnoszeniem liczby do potęgi. 

Jednak w codziennych zastosowaniach nie będziemy potrzebowali nic poza tym, 

co oferuje nam Digits.
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Świetnym pomysłem jest
możliwość tworzenia nowych arkuszy obliczeniowych. To coś na wzór kartki,  

do której siadamy z ołówkiem i wykonujemy działania matematyczne. Jeśli podli-

czamy zakupy, wydatki na mieszkanie czy robimy pomiary mebli w mieszkaniu, 

funkcja Tapes będzie niezmiernie pomocna. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyni-

ki uzupełnić komentarzami, które pojawią się po wydrukowaniu całej listy obliczeń. 

Tak, wydrukowanie, bo przeniesienie naszych obliczeń do pliku PDF jest tak banal-

nie proste.

Podziel się  
obliczeniami
Z  działań dokonywanych w  Digits możemy 

korzystać również w innych aplikacjach. Z łatwością 

wyeksportujemy listę działań do pliku PDF czy CSV. Wyślemy ją e-mailem, przez 

iMessage lub zapiszemy w iCloud. Taki dokument zawiera wszystkie nasze dzia-

łania i komentarze. Autorzy zapowiedzieli, że w niedalekiej przyszłości możemy 

spodziewać się kolejnych formatów plików, do których zapiszemy nasze obliczenia.
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Niesamowicie  
wygodny i intuicyjny

Digits jest rewelacyjny, jeśli chodzi o ergonomię pracy. Duże przyciski pozwalają 

łatwo wybierać odpowiednie cyfry na klawiaturze numerycznej. Funkcja arkuszy 

umożliwia rozdzielenie obliczeń związanych z różnymi zadaniami. Uwielbiam też 

tryb nocny i pracę w czarnym interfejsie. Ze wszystkich funkcji obliczeniowych 

możemy korzystać za darmo. Programiści jednak ufają, że kalkulator na tyle się nam 

spodoba, że będziemy skłonni zapłacić za takie dodatki jak ustalenie kolorów kalku-

latora czy funkcję eksportu danych. Pozostałe możliwości kalkulatora otrzymujemy 

całkowicie za darmo. Szukacie bardziej rozbudowanego narzędzia do prowadzenia 

obliczeń? Niczego lepszego niż Digits nie znajdziecie.

WITRYNA

CE
CH

YDigits

Bezpłatny

www.shift-apps.com

 + Wygodna obsługa
 + Możliwość korzystania z wielu funkcji 

zapamiętywania wyników
 + Funkcja wielu tablic matematycznych
 + Darmowy (z płatnymi opcjami)

 − Brak rozbudowanych 
obliczeń inżynierskichNAZWA

CENA

OCENA

https://www.shift-apps.com
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CAPTURE ONE 12
ARTUR JOPEK
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Firma Phase One to znany producent cyfrowych aparatów średnioformatowych 

przeznaczonych na rynek profesjonalny. Oprócz tego produkuje oprogramowanie 

do wywoływania i edycji cyfrowych negatywów o nazwie Capture One. Program ten 

z końcem ubiegłego roku doczekał się znacznej aktualizacji i na rynku pojawiła się 

jego najnowsza, dwunasta już odsłona. Program został gruntownie przeprojektowany 

i wyposażony w nowe funkcje. Ta informacja z pewnością ucieszyła wielu amatorów 

fotografii cyfrowej oraz osoby zawodowo zajmujące się tą tematyką. Jest tak dlate-

go, że cyfrowa ciemnia fotograficzna nierozerwalnie kojarzy się z Lightroomem od 

Adobe oraz właśnie Capture One. Wybaczcie, ale nie będę tutaj wdawał się w spór 

o wyższości świąt Wielkiejnocy nad świętami Bożego Narodzenia. To, w którym 

programie pracuje się lepiej, musicie rozstrzygnąć sami. Jedno jest pewne — oba 

programy to światowa czołówka i z każdą aktualizacją są coraz lepsze.

Capture One  
to kombajn do wywoływania
obróbki i katalogowania zdjęć. Już w pierwszym zetknięciu z nim nawet zaawan-

sowani użytkownicy mogą poczuć się nieco zagubieni. Narzędzia edycyjne i ich 

zachowania różnią się od tych, do których przywykli użytkownicy Lightrooma. 

Niemniej jednak wystarczy poświęcić mu kilka godzin, aby wykorzystać większość 
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drzemiącego w nim potencjału, a co ważne, układ okna programu i umiejscowienie 

narzędzi można dostosować do własnych potrzeb i ułatwić sobie przepływ pracy. 

W nauce programu z pewnością pomoże w tym dobre wsparcie szkoleniowe na 

stronie producenta. Wróćmy jednak do rzeczy i zobaczmy zatem, co nowego duńscy 

programiści zaproponowali nam w najnowszej wersji Capture One.

Pierwsze,  
co rzuca się w oczy, 
to delikatnie przeprojektowany interfejs, fonty są większe, a ikony bardziej czytel-

ne. Mała zmiana, ale bardzo przydatna zwłaszcza podczas pracy na wysokich 

rozdzielczościach ekranu. Do kolejnych usprawnień w obsłudze programu nale-

ży zaliczyć modernizacje obsługi skrótów. Możemy ich teraz dodać jeszcze więcej 

i wyszukiwać konkretny klawisz, by zobaczyć, jakie funkcje są do niego przypisane.  

Dla lubujących się w skrótach klawiaturowych MacUserów to istny raj.

Maski na warstwach w Capture One to narzędzia mocno wyróżniające produkt 
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firmy Phase One. Teraz dostał on nowe narzędzia do tego celu. Możemy skorzystać 

z maskowania jasnością. Pozwoli nam wprowadzić zmiany tylko w zadanym obsza-

rze jasności. W ten sposób wykorzystamy maskę zarówno do najciemniejszych, jak 

i najjaśniejszych elementów zdjęcia, by wydobyć z nich detale lub zastosować inne 

korekty. Maska kołowa to kolejna nowa funkcjonalność. Dzięki niej możemy dowolnie 

dostosowywać obszar maski w obrębie koła na naszej fotografii. To bardzo wygod-

ne, zwłaszcza podczas usuwania winiet wywołanych niedoskonałością obiektywu 

lub przy nadawaniu specjalnego charakteru konkretnemu obiektowi na zdjęciu. 

Zmiany pojawiły się także w narzędziu do maskowania gradientem liniowym. Stał 

się teraz jeszcze bardziej elastyczny i konfigurowalny, co może wyzwolić kolejne 

pokłady naszej kreatywności. Nowe maski w Capture One to potężne narzędzia, 

które pozwalają na jeszcze lepsze dopracowanie naszej fotografii już na poziomie 

wywoływania z pliku RAW.

Kolejną  
kluczową zmianą 
jest otwarcie programu na dodatkowe funkcjonalności, które mogą być dodawane 

do niego za pomocą wtyczek. Zewnętrzni programiści będą mogli tworzyć własne 

rozszerzenia, poszerzając znacząco możliwości programu. To prawdziwy przełom 

i już nie mogę się doczekać pierwszych tego typu rozwiązań.
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Ostatnia nowość  
ucieszy użytkowników aparatów FujiFilm
Dzięki współpracy obu firm w Capture One 12 pojawiły symulacje filmu analogowe-

go takie jak Acros, Classic Chrome czy Velvia przeznaczone dla aparatów tej firmy. 

To nie jedyna ciekawostka dla użytkowników tej marki, jest nią też wyjątkowa cena, 

ale o tym za chwilę.

Caprture One 12  
możemy kupić na kilka sposobów
Podstawowa licencja kosztuje 349 euro i stajemy się posiadaczami programu na 

stałe. Możemy także zakupić ją w planie subskrypcyjnym, tam cena wyniesie w od 

24 euro na miesiąc w planie rocznym oraz 29 euro miesięcznie bez żadnych zobo-

wiązań. Użytkownicy aparatów firmy Sony i FujiFilm mogą, dzięki współpracy 

między firmami, kupić ten program taniej o 100 euro, czyli za 249 euro, mają też 

niższe ceny wersji subskrypcyjnych.
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Podsumowanie
Capture One to jeden z najbardziej zaawansowanych edytorów zdjęć na świecie 

i dwunasta wersja potwierdza tę tezę. Na szczęście zmiany to nie typowa „kosme-

tyka” napędzająca sprzedaż, lecz modyfikacje przydatne i wygodne. Teraz praca 

z programem jest zdecydowanie przyjemniejsza i daje większe możliwości. Zmiany 

z pewnością docenią dotychczasowi użytkownicy aplikacji, a wszyscy ci, którzy go 

jeszcze nie poznali, powinni w tej chwili pobrać program, który można testować 

bez przeszkód aż 30 dni i przekonać się, że to naprawdę dobry soft. Cena nie jest 

niska, ale z pewnością warto sprawdzić samodzielnie, czy możliwości programu 

ją rekompensują. Zdecydowanie polecam wszystkim, którzy zajmują się fotografią, 

nieważne, czy amatorsko, czy profesjonalnie.

WITRYNA
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YCapture One 12

od 249 €

www.captureone.com

 + Jeszcze lepsze możliwości edycji 
obrazów

 + Obsługa wtyczek
 + Dobra wydajność

 − Dosyć wysoka cenaNAZWA

CENA

OCENA
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https://www.captureone.com
https://www.anthonyboyd.graphics
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Mac mini  
— nowe oblicze mocy
To już nie jest komputer dla początkującego użytkownika sprzętu Apple. Ta maszy-

na potrafi zawstydzić wydajnością linię komputerów „Pro”, którym do tej pory 

powierzało się najbardziej wymagające zadania. Nowy Mac mini to całkowicie nowy 

rozdział dla komputerów tej serii. Ma niezwykły wygląd, bajeczną wydajność i jest 

świetnie zaprojektowany.

Niewielki  
z dużą ilością złączy
Maca mini umieścisz wszędzie. Jego niewielkie rozmiary zamykające się w sześcia-

nie o bokach 19,7 cm pozwolą ulokować go nawet na wyjątkowo zabałaganionym 

biurku. Jeśli lubicie co chwilę robić przemeblowanie, to mini sprawdzi się na tym 

polu idealnie. Waży zaledwie 1,3 kg, co unieważnia jakiekolwiek obawy, że jego prze-

noszenie z miejsca na miejsce wiązać się będzie z wysiłkiem. Obudowa z aluminium 

nie dopuszcza żadnych wątpliwości, że nie jest to komputer Apple. Przy okazji jest to 

również doskonała informacja dotycząca trwałości tego komputera. Z przodu jedna 
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mała dioda informuje nas o trybie pracy (czy komputer jest włączony lub uśpiony). 

Po przeciwnej stronie znajdziemy powierzchnię wypełnioną najnowszymi złącza-

mi. Reszta komputera to czyste piękno aluminium.

Apple nie oszczędziło  
na doposażeniu Maca mini w złącza
 Najnowszy Thunderbolt 3 pozwala nam podłączyć do komputera dyski, zewnętrz-

ne monitory i akcesoria. Jeśli chcemy wpiąć komputer do telewizora lub monitora, 

będziemy mogli skorzystać również z portu HDMI 2.0. W temacie złącz Apple zrobiło 

ukłon w stronę użytkowników, zostawiając dwa porty USB 3.1. To dość zaskakujący 

zabieg „cofania się” do poprzedniej generacji złącz. Takiego kroku Apple nie stoso-

wało już dawno. Jednak dla wielu osób to świetna informacja. Nie będziemy musieli 

korzystać z przejściówek, aby podłączyć do naszego komputera starsze akcesoria 

działające na wysłużonych już wtyczkach USB. W tym przypadku również zasto-

sowano najnowszą generację złącz — USB 3.1. Gdybyśmy chcieli podłączyć do 

naszego Maca mini serwer NAS, zapewniając sobie dostęp do ogromnych zasobów 

dyskowych, będziemy mogli skorzystać ze złącza ethernetowego, w tym również 

z opcją wydajnych transferów danych na poziomie 10 Gb. Tak naprawdę niczego 



57TESTY

nie brakuje tu w kwestii komunikacji i możliwości rozszerzeń tego komputera. 

Cztery porty Thunderbolt 3 otwierają go na rozmaite opcje rozbudowy, nie wspo-

minając już o tak oczywistych interfejsach jak Wi-Fi 802.11ac czy Bluetooth 5.0.  

Ten komputer ma wszystkiego pod dostatkiem i jestem przekonany, że trudno 

będzie wykorzystać w pełni ten potencjał.

Mały, ale… wydajny
To nie jest Mac mini, jaki poznaliśmy dawno temu. Ten komputer jest prawdziwym 

potworem zamkniętym w maleńkiej obudowie. Byłem całkowicie oszołomiony tym, 

jak Mac mini radzi sobie z edycją wideo. Czterominutowy materiał z programu 

Final Cut został zrenderowany w ciągu sześciu minut. Ten sam film był przetwa-

rzany przez czterordzeniowego Maca Pro z 2013 roku aż dwadzieścia dwie minuty. 

Bez wątpienia za tak wielki przyrost mocy odpowiada procesor ósmej genera-

cji Intel Core i7 3,2 GHz. Nie można pominąć drugiego czynnika, który sprawia,  

że ten komputer jest bajecznie szybki. Zastosowany dysk twardy potrafi zawstydzić 

wiele podobnych nośników SSD. Program Disk Speed wykazał, że dysk zapisuje 

dane z prędkością 1202,7 MB/s, natomiast odczyt wynosi 2719,6 MB/s. Najsłabszym 

ogniwem Mac mini ma być jego karta graficzna. Zastosowano tu układ Intel UHD 

Graphics 630, który mimo integracji na płycie bez zastrzeżeń radził sobie z obsłu-

gą dwóch monitorów o rozdzielczościach: 3440×1440 oraz 1680×1050. Wcale mnie 
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to nie zdziwiło, gdyż Apple zapowiada, że ta karta poradzi sobie z trzema wpię-

tymi monitorami 4K. Jeśli z jakiegoś powodu brakowałoby nam mocy, to dzięki 

złączom Thunderbolt 3 nic nie stanie na przeszkodzie, by użyć zewnętrznej karty 

graficznej eGPU. Chcąc jednak zbadać wydajność karty Intel UHD Graphics 630, 

przeprowadziłem test w aplikacji Cinebench R15. Liczba przetwarzanych klatek 

na sekundę (fps) dla OpenGL wyniosła 42. Brak tu zachwytu, ale szczerze mówiąc, 

byłem przygotowany na znacznie gorszy wynik. Czterdzieści dwie klatki na sekun-

dę przy mocnym wsparciu procesora będą w stanie wykorzystać ten komputer do 

przyjemnej rozgrywki bez maksymalnej ilości detali. Zatem mit „tragicznej” karty 

graficznej błyskawicznie się rozwiał.

Cichy i chłodny
Inżynierowie Apple podjęli się karkołomnego wyczynu. Jak w tak małej obudo-

wie umieścić potężny procesor i przy okazji nie zagotować komputera podczas 

wymagających zastosowań. Mała obudowa to przecież mniejszy obieg powietrza,  

co zdecydowanie utrudnia proces chłodzenia. Misję tę można uznać za udaną. 

Komputer podczas renderowania filmów jest bardzo cichy. Nawet gdy układ chło-

dzący zaczyna pracę, jest praktycznie bezszelestny. To jest ogromny atut tego 

komputera. Komfort pracy bez wyjących wiatraków jest trudny do opisania.  
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Nie można powiedzieć, że komputer jest zimny jak skała. Tworzenie filmów potrafi 

rozgrzać aluminiową obudowę. Mimo tego nie zbliżył się on do temperatur, jakie 

osiągał mój Mac Pro. Mac mini ze względu na zastosowanie mniej wymagającej karty 

graficznej oraz świetny układ chłodzenia staje się komputerem również bardziej 

ekonomicznym w codziennej pracy.

Wyjątkowy Mac
Mac mini był komputerem,który miał wprowadzać użytkowników w świat Apple. 

Jego niewielki rozmiar i niska cena sprawiały, że „niezdecydowani” na przesiadkę 

klienci nabywali te komputery na swój pierwszy kontakt ze środowiskiem Apple. 

Nowa linia Maca mini diametralnie zmienia zastosowanie tego komputera. Staje 

się on prawdziwym „wołem roboczym”, który będzie w stanie podjąć się każdego 

wyzwania. Nowy komputer Apple zaskakuje na każdym kroku. Nie bez przyczy-

ny Mac mini umieszczono w kolorze obudowy, którą posiada iMac Pro. Ten mały 

komputer zaskoczy swoich użytkowników swoją wydajnością. Jest również przy-

kładem świetnie zaprojektowanego komputera, który mimo niewielkich rozmiarów 

potrafi robić wielkie rzeczy.

WITRYNA

CE
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YMac mini

od 3999,00 zł

www.apple.com

 + Cichy system chłodzenia
 + Niesamowicie wydajny dysk SSD
 + Szybki procesor Intel Core i7 3.2 GHz, 

8. generacji
 + Złącza: Thunderbolt, USB 3.1, HDMI
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https://www.apple.com/pl/mac-mini/


60TESTY 60

SURFACE PRO
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono


Chociaż prywatnie przesiadłem się na Mac OS w 2005 roku, to w pracy jestem od 

czasu do czasu zmuszony korzystać z komputerów z Windowsem. W ostatnim 

czasie miałem okazję korzystać z Microsoft Surface Pro i było to bardzo ciekawe 

doświadczenie. Szczególnie że miałem możliwość porównania z niedawno kupio-

nym iPadem Pro 2018.

Surface Pro  
prezentuje się odrobinę inaczej
 niż znane nam laptopy czy chociażby tablety z Androidem. Znakiem rozpoznawczym 

urządzenia jest odchylana klapka w dolnej części obudowy, stanowiąca przydatną 

nóżkę. Na niej opieramy tablet i regulujemy kąt, pod jakim będziemy obserwować 

ekran. Klapka porusza się płynnie i pozwala położyć urządzenie prawie płasko na 

powierzchni, aby móc rysować. Do tego jest wykonana bardzo porządnie i zapew-

nia całej konstrukcji stabilność.

Poza tym obudowa nie różni się znacznie od innych tabletów. Znajdziemy na niej 

włącznik, przyciski głośności oraz porty: mini display port, USB, mini jack oraz 

magnetyczne złącze Microsoftu. Służy ono do podłączenia ładowarki lub docka. Pod 

opisywaną wcześniej nóżką ukryty jest jeszcze slot karty micro SD, dzięki której 

można rozszerzyć pamięć urządzenia. Na tylnej ściance znajdziemy obiektyw tylnej 

kamery i mikrofon. Na jednej ze ścian bocznych widoczne jest złącze klawiatury. 
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Całość prezentuje się estetycznie i jest dostępna w kolorze czarnym bądź srebrnym.

Microsoft Surface Pro posiada 12,3-calową matrycę o rozdzielczości 2736 x 1824 

pikseli. Ekran odznacza się dość wysoką jasnością (300 : 1) i generalnie sprawia 

bardzo dobre wrażenie. Pracuje się z nim komfortowo w programach biurowych, 

a i edycja zdjęć, przy 100% pokryciu skali sRGB nie stanowi najmniejszego proble-

mu. Jak na tablet przystało, ekran jest dotykowy i obsługuje multitouch. Ramki 

dookoła są szersze niż w iPadzie Pro, ale węższe niż w iPadzie. Kryją w sobie przed-

nie kamery (zwykłą i działającą w podczerwieni) oraz kolejny mikrofon.

Standardowo urządzenie  
nie jest wyposażone w klawiaturę
Musimy (albo nie musimy) dokupić ją osobno. Przypomina ona swoim wyglądem 

Smart Cover na iPada. Podłącza się ją magnetycznie do boku Surface i w pozycji 

złożonej zakrywa ekran. W pozycji rozłożonej możemy z niej korzystać całkowicie 

na płasko lub pod delikatnym kątem. W tym czasie tablet musi być oparty na swojej 

„nóżce”. Przy korzystaniu z takiego zestawu na stole nie ma problemu, ale zapo-

mnijcie o pisaniu na kolanach czy innej nierównej powierzchni. Laptop w takich 

sytuacjach sprawdza się o wiele lepiej. Sama klawiatura jest wygodna, z delikat-

nym skokiem klawiszy. Jest ona wyposażona w touchpad. Nie dorównuje on tym 

z Macbooków, ale jest o niebo lepszy niż wszystkie inne touchpady, z jakich korzy-

stałem na urządzeniach z Windowsem. Tylko czasem, przy ustawieniu klawiatury 
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pod kątem, gładzik nie rejestruje niektórych kliknięć. Problem ten nie występuje, 

gdy zamiast fizycznie klikać, pukamy w jego powierzchnię, żeby kliknąć. Da się więc 

z tym żyć. Do Surface Pro da się podłączyć myszkę (przez USB lub Bluetooth), tak 

więc możemy z niego korzystać jak z pełnoprawnego komputera. Nie licząc oczy-

wiście niemożliwości trzymania go na kolanach.

Surface Pro jest moim  
podstawowym komputerem
używanym do pracy i z takiej perspektywy oceniam to urządzenie. Korzystam 

głównie z narzędzi w przeglądarce internetowej, pakietu Office, klienta FTP oraz 

Photoshopa. Konfiguracja z procesorem i5 oraz 8 GB RAM i dyskiem SSD 256 GB 

wystarcza mi w zupełności do tych zastosowań. Nawet duże pliki w Excelu czy 

podstawowa edycja zdjęć nie robią na Surface wrażenia. Doskonale sprawdza się jako 

komputer biurowy do codziennych zastosowań. Zestaw z klawiaturą waży poniżej  

1 kilograma, dzięki czemu jest bardzo mobilny. Dotykowy ekran daje nam dodatko-

we możliwości prezentowania i notowania. Niestety, za rysik musimy dopłacić.
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Microsoft Surface Pro działa pod kontrolą systemu Windows 10. Na pierwszy rzut 

oka nie różni się on niczym od wersji desktopowej, jaką znajdziemy na praktycznie 

każdym laptopie czy komputerze stacjonarnym. W związku z tym obsługa za pomo-

cą klawiatury i myszki jest komfortowa i niczym nie odstaje od innych Windowsów.

Inaczej kwestia wygląda,  
kiedy odłączymy klawiaturę
i przejdziemy w tryb tabletu. O ile w wersji desktopowej system Windows się jako 

tako broni, o tyle na tablecie wygoda jego użytkowania wyraźnie cierpi. Teoretycznie 

ikonki robią się trochę większe i zamiast menu start mamy kafelkowy interfejs, ale 

to wcale nie pomaga. Żeby zamknąć jakikolwiek program, musimy trafić w maleńki 

X w prawym górnym rogu. Znalezienie czegokolwiek wśród kafelków ekranu Start 

też nie jest łatwe. Żeby dowiedzieć się, jak je ustawić pod siebie, musiałem sporo 

poszukać w Google, a i tak często musiałem korzystać z Eksploratora Windows.  

Nie jest to wygodne przy obsłudze palcami. Nawet obsługa aplikacji Netflixa jest 

niewygodna. Tryb tabletu nadaje się w zasadzie tylko do notowania. Aplikacja 

OneNote działa świetnie. Niestety, żeby w pełni jej możliwości wykorzystać, musi-

my zainwestować we wspomniany wcześniej rysik.
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Microsoft reklamuje swoje urządzenie jako wszechstronny tablet, który może służyć 

do pracy jak zwykły komputer i jednocześnie odznacza się wszystkimi zaletami 

dotykowego tabletu. Niestety, nie jest to do końca prawda. Surface Pro doskona-

le sprawdza się jako ultramobilny komputer. Korzystanie z aplikacji biurowych to 

czysta przyjemność. Niestety jego tabletowe oblicze kuleje. Interfejs jest absolutnie 

nieprzygotowany do dotyku, obsługa gestami praktycznie nie istnieje i ze świecą 

szukać aplikacji, które wykorzystują możliwości, jakie daje tablet.

Nowy iPad Pro  
jest silnym tabletem
 aspirującym do bycia pełnoprawnym komputerem, a w przypadku Surface Pro 

jest dokładnie odwrotnie. To urządzenie, które teoretycznie nie jest komputerem,  

bo nie ma klawiatury, ale do funkcjonalności tabletu mu jeszcze daleko. Jeśli szukacie 

urządzenia z Windowsem, które będzie lekkie, przenośne i z którego okazjonal-

nie będziecie chcieli skorzystać jak z tabletu, to Surface Pro doskonale się do tego 

nadaje. To taki komputer z dodatkowymi możliwościami. Jeśli jednak potrzebujecie 

tabletu do konsumpcji treści i okazjonalnej pracy, to lepszy będzie w tym iPad.

ZDJĘCIE:
str. 60, 65 © Microsoft

https://microsoft.com
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POWER BANK FURIOUS 
20000P ROWNIEŻ  
DLA MACBOOKÓW PRO
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca


Złącze USB-C przestaje być „osobliwością” i zagrożeniem dla starej, dobrej cywiliza-

cji. Czy nam się to podoba, czy nie — rozpowszechnia się i śmiało wkracza w kolejne 

obszary zastosowań, W związku z tym pojawia się coraz więcej power banków 

wyposażonych w takie gniazdka. Jednak jest jeden, który znacząco wyróżnia się na 

tle nadal jeszcze niewielkiej ich reprezentacji.

57 watów mocy!
Tak… taką mocą może operować testowana przeze mnie bateria produkcji iWalk 

Polska. Moc jest dzielona na 3 gniazda, z czego USB-C samodzielnie może dostar-

czyć aż 45 watów!

Tak wielka moc nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie dla szerokiego zakresu 

napięć, które Furious 20000P potrafi wygenerować, ale i przyjąć. Należy zazna-

czyć, że można go bardzo szybko ładować, jeżeli dysponujemy ładowarką zgodną 

z protokołami transmisji energii stosowanymi w USB-C o mocy nawet 60 W.

Po co  
tak się spieszyć? 
Po to, aby w rozsądnym czasie naładować power bank. Ma on pojemność 20 Ah,  

co odpowiada 74 Wh! Czy to dużo? Dla porównania przypomnę, że największe iPho-

ne’y, czyli „Plusy” i „Maksy” mają baterię o pojemności około 3 Wh. iPady Pro mają 
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baterie o pojemności 30-36 Wh, a uwaga… MacBook Air 50 Wh! Oznacza to, że Power 

Bank Furious 20000P jest w stanie naładować MacBooka Air do pełna z nawiązką 

i to równie szybko jak oryginalny zasilacz. Poradzi sobie również z MacBookiem 

Pro 13�, a dla wersji 15� będzie znaczącym wsparciem oferującym dodatkowe kilka 

godzin pracy.

Należy zaznaczyć, że z Air poradzi sobie lepiej niż standardowy zasilacz, który ma 

moc 30 W, ale w przypadku Pro, których zasilacze są 61-watowe, proces ładowania 

może być wolniejszy. Nie zmienia to faktu, że może dwukrotnie przedłużyć czas 

pracy w terenie tych komputerów!

Jednak oczywiście  
zasilanie komputerów to
tylko jedna, za to dość wyjątkowa możliwość tego power banku. Został on wyposa-

żony w trzy gniazda. Jedno USB zwykłe, choć o znacznej mocy, bo do 12 W. Kolejne 

wyjście USB również jest pod postacią standardowego gniazda, ale z obsługą z QC 

3.0. Dzięki temu może zasilać zgodne urządzenia napięciem wyższym niż 5 V  

(9 V, 12 V) i osiągać moc do 18 W. I to łącznie z 45 watami oferowanymi na USB-C.  

Te parametry czynią z Power Bank Furious 20000P prawdziwego mocarza.
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Czy to cacko wielkie jest?
Jeżeli uczciwie wziąć pod uwagę parametry, to nie. Wysokość i szerokość (162  

×77 mm) jest zbliżona do rozmiaru iPhone’a X. Grubość to 22 milimetry, a masa to 

odczuwalne 400 gramów.

Obudowa jest bardzo estetyczna,
 wykonana z anodowanego na brązowo aluminium. Końce są z gładkiego, mocnego 

tworzywa. Z tyłu poza 3 złączami umieszczono wygodny, duży przycisk włącza-

jący. Jest on o tyle ważny, że steruje „kierunkiem” działania portu USB-C. Jest on 

w power banku używany jako port do ładowania tego urządzenia oraz jako wyjście 

ładujące dla innych urządzeń.

W zestawie poza baterią
dostajemy krótki, 30-centymetrowy kabel USB— USB-C. Dzięki niemu możemy 

ładować power bank za pomocą klasycznych ładowarek. Należy zaznaczyć, że łado-

wanie za pomocą oryginalnego zasilacza od iPhone’a o mocy 5 W może zająć niemal 

dobę. Ładowanie za pomocą zasilacza od MacBooka Pro trwa za to jedyne trzy i pół 

godziny. Niestety praw fizyki się nie przeskoczy.

Power bank posiada komplet zabezpieczeń chroniących urządzenie ładowane, 

jak i samą baterię: ochrona przed przeładowywaniem, ochrona przed wysokim 
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napięciem, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

zabezpieczenie przed rozładowaniem, zabezpieczenie przed zwarciem, system 

przywracający prawidłowe parametry pracy, ochrona przed wysokim prądem 

wejściowym, zabezpieczenie przed przekroczeniem mocy, zabezpieczenie przed 

impulsami elektrostatycznymi.

Podczas używania zaskoczyła mnie niezbyt wysoka temperatura power banku, 

nawet gdy zasilał MacBooka Pro. Świadczy to o dużej sprawności i niemarnowaniu 

zgromadzonej energii na „podgrzewanie” otoczenia.

Warto się  
zaopatrzyć w to urządzenie,
 bo może się okazać najlepszym przyjacielem w długiej podroży. Nie tylko naszym, 

ale i naszego MacBooka, iPada i iPhone’a… naraz. Jednocześnie można używać 

wszystkich trzech portów, z łączną mocą do 57 watów.

Właśnie pojawianie się tego typu urządzeń powinno rozwiewać nasze obawy przed 

nadchodzącą dominacją gniazdek USB-C. Choć jeszcze długo nie będziemy mieli 

pewnych informacji, to wiele poszlak i plotek wskazuje na to, że do grona urządzeń 

z USB-C, czyli MacBooków i iPadów Pro, dołączą tegoroczne iPhone’y.

https://iwalk.pl/produkt/power-bank-furious-20000p-20000mah-brazowy/
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JABRA EVOLVE 75
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono


Słuchawki prawie idealne
Dziś praca przy komputerze niekoniecznie musi być wykonywana z biura. Wystarczy 

komputer przenośny, szybki Internet i można pracować. Większość interakcji ze 

współpracownikami przeniosła się z sal konferencyjnych i okolic „kawomatu”  

do czatów i programów obsługujących telekonferencje. W takim środowisku niezbęd-

nym narzędziem stają się odpowiednie słuchawki z mikrofonem. Miałem okazję 

przetestować topowy model bezprzewodowych słuchawek biurowych firmy Jabra 

— Evolve 75 i sprawdzić, jak się sprawuje w biurze oraz poza nim.

Jabra Evolve 75  
to słuchawki nauszne,
 wyposażone w mikrofon na pałąku. Na pierwszy rzut oka robią bardzo pozytywne 

wrażenie. Estetyczny design i delikatne akcenty kolorystyczne sprawiają, że mogą 

się podobać. Nauszniki sprawiają wrażenie porządnych, podobnie zresztą jak reszta 

konstrukcji. Słuchawki są lekkie, wygodne i nawet długie noszenie ich na głowie nie 

męczy. Na co dzień używam podobnych słuchawek konkurencyjnej firmy i Jabra 

wypada w porównaniu z nimi zdecydowanie lepiej.
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Evolve 75 możemy połączyć jednocześnie z dwoma urządzeniami (sparować może-

my ośmioma). Przełączanie pomiędzy nimi działa bardzo sprawnie. Do dyspozycji 

mamy oczywiście Bluetooth 4.2 oraz dołączany w zestawie nadajnik USB. Bluetooth 

działa bardzo dobrze, aczkolwiek nie idealnie. Średnio raz na tydzień (przy codzien-

nym użytkowaniu) zdarza się słuchawkom na moment rozłączyć i  ponownie 

nawiązać połączenie. Na szczęście stało się to za każdym razem podczas słuchania 

muzyki, a nie podczas ważnej rozmowy, kiedy takie nagłe zniknięcie mogłoby mieć 

negatywne konsekwencje. Połączenie za pomocą nadajnika jest stabilniejsze i jeśli 

tylko macie wolny port USB, to warto z niego skorzystać, żeby uniknąć przykrych 

niespodzianek.

Jakości dźwięku  
słuchawek Jabra Evolve 75 
nie jestem w stanie nic zarzucić. Można ich z powodzeniem używać do słucha-

nia muzyki. Mikrofon można podnieść; magnetycznie przyczepia się on do pałąka 

słuchawek, dzięki czemu nie przeszkadza, gdy nie jest potrzebny. W trakcie rozmowy 

słyszymy naszego rozmówcę głośno i wyraźnie. On słyszy nas w podobny sposób, 

dzięki kierunkowemu mikrofonowi ECM z redukcją szumów. Nie zbiera on hałasów 

z otoczenia, więc nasz głos jest wyraźny, nawet w głośnym otoczeniu. Słuchawki 

wyposażono w dużą diodę zajętości, która świeci się podczas rozmowy. To mały, 

ale przydatny drobiazg.
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Evolve 75 oferuje  
aktywną redukcję hałasu
Działa ona poprawnie i rzeczywiście w jakimś stopniu ogranicza słyszany przez 

nas hałas otaczającego biura. Szczególnie dobrze radzi sobie z głosem innych ludzi. 

Niestety, ograniczenie szumów jest bardzo delikatne i daleko mu do skuteczności 

systemów Bose czy Sony. Różnica jest jednak słyszalna i rzeczywiście eliminuje 

część hałasów zewnętrznych.

Czas działania na baterii 
wynosi teoretycznie 5 godzin ciągłej rozmowy. W praktyce, używając Evolve 75 

przez mniej więcej 3 godziny dziennie, muszę je ładować raz na tydzień. W zestawie 

otrzymujemy kabel micro USB w kolorze pasującym do akcentów na słuchawkach 

oraz stację ładującą, na którą możemy odkładać nieużywane słuchawki. Sugeruje to 

głównie biurowe wykorzystanie słuchawek, lecz gdy 

zajdzie taka potrzeba, możemy je również zabrać 

ze sobą, w dołączanym twardym pokrowcu.
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Jabra Evolve 75 to bardzo dobre 
bezprzewodowe słuchawki
Mają one jednak szereg drobnych, choć denerwujących wad, które wpływają  

na wygodę korzystania z urządzenia. Zacznijmy od największego z nich — włącz-

nika. Po pierwsze znajduje się on odrobinę z przodu, więc gdy słuchawki są na 

uszach, dostęp do niego mamy odrobinę utrudniony. Do tego jest mały i niezbyt 

wystaje ponad obudowę. Można więc zapomnieć o szybkim włączaniu i wyłączaniu 

słuchawek. Nawet długie paznokcie tu nie pomagają, bo przełącznik jest nie tam, 

gdzie naturalnie go szukamy i trzeba go najpierw znaleźć.

Kolejnym detalem  
jest kierunek odchylenia nauszników
Po zdjęciu słuchawek, chciałbym móc je położyć płasko na biurku. Niestety, żeby 

to zrobić, muszę je najpierw odwrócić, bo nauszniki odchylają się do tyłu. W ten 

sposób ich nie położę, bo przeszkadza mi mikrofon. Mogę je odłożyć na stację doku-

jącą, ale na niej muszę trafić we wtyczkę micro USB, co też zajmuje czas. Bardzo 
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przydałoby się tu jakieś sprytniejsze, magnetyczne złącze. Sama stacja dokująca 

może stanowić kolejny problem, bo podłączamy ją przez USB. Jeśli doliczymy do 

tego nadajnik Bluetooth, to jedne słuchawki (bezprzewodowe!) zajmują nam dwa 

porty. Czy nie można było dodać portu USB na doku, żeby podłączyć nadajnik?

Jabra Evolve 75  
to doskonałe słuchawki,
które jednak nie ustrzegły się wad. Jeśli szukacie produktu najwyższej klasy  

do biura, to nie będziecie rozczarowani. Doskonała jakość dźwięku, wygoda nosze-

nia i świetne wykonanie zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. 

Po prostu mniej wysiłku trzeba wkładać w zrozumienie rozmówcy. Poza biurem, 

z powodu słabszej redukcji szumów i dużych rozmiarów, ten model sprawdzi się 

trochę gorzej, choć również wykona swoje zadanie. Drobne ergonomiczne niedo-

ciągnięcia bywają denerwujące, ale nie przyćmiewają zalet.

Jabra Evolve 75 to narzędzie do pracy. Docenią je osoby, które długie godziny spędza-

ją na telekonferencjach. Różnicę rzeczywiście słychać i pozwala ona usprawiedliwić 

niemałą cenę tego produktu.
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YJabra Evolve 75

od ok. 940,00 zł

www.jabra.pl

 + Jakość dźwięku
 + Jakość wykonania
 + Wygoda noszenia
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https://www.jabra.pl/business/office-headsets/jabra-evolve/jabra-evolve-75
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JAK ZOSTAĆ 
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 9
JAROMIR KOPP © Halfpoint

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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Ten odcinek nie będzie ograniczał się tylko do zagadnień HomeKit. Może przydać 

się również tym, którzy chcą stworzyć akcesoria zasilane bateryjnie z użyciem 

popularnych i często przeze mnie przywoływanych układów ESP8266.

Być może część z Was miała do czynienia z mikroprocesorami AVR. To te znane 

z Arduino. Nie dość, że podczas pracy zużywają mało prądu, to jeszcze mają bardzo 

sympatyczne tryby uśpienia, w który zużywają prawie nic lub zero przecinek zero 

null energii. Ponadto podczas uśpienia nie tracą zawartości pamięci operacyj-

nej SRAM. Z uśpienia można je wybudzić za pomocą zegara wewnętrznego lub 

przerwania wywołanego zmianą stanu na wybranych nóżkach. To bardzo ułatwia 

projektowanie urządzeń, które wykonują zadania co jakoś czas lub tylko po naci-

śnięciu przycisku.

Niestety, bardzo popularne, tanie i dobre układy ESP8266 nie są idealne. Właśnie 

sposób obsługi trybów uśpienia może powodować sporo frustracji.

Łączność wymaga sporo energii
Pisałem o tym miesiąc temu. ESP8266 są tak popularne, ponieważ są zintegrowa-

ne z modułem Wi-Fi, który potrafi pracować jako klient sieci, ale i samodzielny 

Access-Point lub nawet w obu trybach jednocześnie. Potrafi też komunikować się 

we „własnym” standardzie ESP-NOW, z którego, jak wiecie, chętnie korzystam. 

Jednak to wymaga sporo energii. Transmisja danych wymaga sporego zużycia 
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prądu, a sam procesor i pamięć też potrzebują jej trochę. Producenci oczywiście 

przewidzieli tryby „energooszczędne” i to w liczbie aż trzech, ale użycie ich jest 

całkiem odmienne niż np. we wspomnianych układach AVR.

Pierwszy tryb oszczędności energii to usypianie modemu, czyli modułu Wi-Fi. Jest 

on aktywny „w standardzie”. Pozwala na zmniejszenie zużycia energii do około 

15-20 mA, gdy nie jest prowadzona transmisja. I tu widać, jak ważne jest ogranicza-

nie pracy Wi-Fi. Dlatego zdecydowałem się na transmisję w ESP-NOW, która jest 

znacznie wydajniejsza.

Następny tryb to uśpienie procesora. Bardzo często nie mamy „nic do roboty” 

i program można po prostu wstrzymać. W tym trybie ESP8266 zużywa „jedyne” 

0,5-1 mA, ale poza zużywaniem prądu w zasadzie nic nie robi. Zaletą jest to, że po 

przebudzeniu wykonywanie kodu jest kontynuowane, a zawartość pamięci opera-

cyjnej nie ulatuje. Przebudzenie może nastąpić po upływie określonego czasu lub 

po zmianie stanu na wejściach układu (np. wciśnięcie przycisku).

Jednak takie zużycie prądu jest i tak bardzo duże, jeżeli chcemy, aby układ był zasi-

lany bateryjnie. Baterie AAA wytrzymałyby ledwie miesiąc. Co zrobić, aby udało się 

zapewnić funkcjonowanie układu przez rok lub dłużej? Użyć większych baterii? 

Można, ale nie będzie to wygodne.

W tej sytuacji przychodzi z pomocą tryb głębokiego snu. Układ ESP8266 zużywa 

w nim jedyne 15-20 mikroamperów. Niestety ten tryb może się wydać wyjątko-

wo dziwny osobom przyzwyczajonym do mikrokontrolerów np. AVR. Bardziej 
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przypomina śmierć, po której następuje reinkarnacja niż sen i przebudzenie.  

Po wejściu w tryb głębokiego snu główny procesor ESP8266 jest po prostu wyłą-

czany, a zawartość pamięci z wszystkimi zmiennymi i danymi w niej zawartymi 

ulatuje. Z tego trybu wyrwać go może jedynie impuls podany na wejście reset.  

Po tym program startuje od nowa, tak samo, jakby układ został normalnie włączo-

ny. Aby to nastąpiło, wyjście GPIO16 musi być podłączone właśnie do resetu. Zegar, 

który odlicza czas uśpienia i w tym trybie jest jedynym aktywnym elementem, 

potrafi tylko na wyjściu GPIO16 ustawić stan niski, co spowoduje reset i uruchomie-

nie głównego układu. Dość kuriozalne.

Jeżeli podczas pracy z trybami głębokiego snu chcemy przechować jakieś dane do 

następnego cyklu, to musimy je zapisać w pamięci Flash, ale ma ona ograniczoną 

liczbę zapisów, lub w pamięci zegara. Tam mamy do dyspozycji jakieś 700 bajtów. 

To jedyna pamięć, która nie jest czyszczona w trybie głębokiego uśpienia.

Jak żyć, gdy sen uśmierca dane?
Najlepiej przedstawię Wam to na przykładzie mojego sensora temperatury i innych 

parametrów. Wykonuje on co ustalony czas, np. 2 minuty pomiar i wysyła dane  

do centrali za pomocą ESP-NOW.

Po włączeniu odczytuje preferencje z pamięci Flash, czyli informacje o tym, jakie 

sensory ma podpięte, pod jakie MAC adresy ma wysłać pomiar i na jak długo zapaść 
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w śmiertelnie głęboki sen. Od razu stara się wyłączyć moduł Wi-Fi, aby nie pobierał 

niepotrzebnie dużego prądu.

Następnie sprawdza poprawność danych i ustawia sygnał wysoki na wyjściu, które 

zasila podłączone sensory. Uwaga! Należy dokładnie sprawdzić, jaki pobór energii 

mają sensory, które chcemy zasilić. Maksymalny pobór prądu na nóżce ESP8266 

to jakieś 18 mA. Wystarcza to na zasilenie kilku czujników DS18B20 (temperatura), 

BME280 (temperatura, wilgotność, ciśnienie), BH1750 (jasność), bo zużywają one 

mikroampery lub pojedyncze miliampery.

Potem zaczyna wysyłać do sensorów komendy inicjujące ich działanie i pomiar. 

I tu należy zapoznać się z instrukcjami do nich. Np. DS18B20, aby dokonać pomia-

ru w największej dokładności, potrzebuje aż 0,7 sekundy. Jak się domyślacie, teraz 

przyda się tryb drzemki, czyli lekkiego snu.

Zanim procesor się zdrzemnie, musi zatrzymać wszystkie timery oraz tryb auto-

matycznego wyłączania modemu Wi-Fi w NULL-MODE. Dodatkowo też ustawić 

funkcję, która zostanie wywołana po obudzeniu. Niestety, program nie wykonuje się 

dalej od momentu uśpienia, ale od ustawionej funkcji. Po zakończeniu bloku progra-

mu układ zapadnie w drzemkę, lecz ponieważ stany na wyjściach się nie zmienią, 

sensory będą mogły spokojnie dokonać pomiarów. Po określonym czasie np. 0,7 s 

układ się budzi i zaczyna wykonywać kod od wspomnianej funkcji. Odczytuje ona 

zmierzone dane, przygotowuje „komunikat”, inicjuje protokoły ESP-NOW, włącza 

modem Wi-Fi i wysyła dane pod zapamiętane w preferencjach adresy i znów zapa-

da w śmiertelny sen.

W moim przypadku nie muszę zapamiętywać zmieniających się danych pomiędzy 

cyklami. Gdybym musiał, to mam do dyspozycji wspomniane ~700 bajtów pamięci 

zegara.
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A co, gdy chcemy  
z ESP8266 zrobić „pilota”?
To jest jeszcze bardziej skomplikowane. Większość mikrokontrolerów ma możli-

wość wybudzania ze snu przy zmianie stanu na wejściach. Jak wspomniałem, 

ESP8266 ma taką możliwość tylko w trybie lekkiego snu. Jest kilka metod obejścia 

problemu. Jedną z nich jest podawanie krótkiego sygnału na wejście reset, które 

resetuje i wybudza urządzenie. Jednak wymaga to dość skomplikowanego układu 

składającego się z kondensatorów, rezystorów i diod. Inny sposób to zastosowanie 

dodatkowego maleńkiego mikrokontrolera, np. Attiny, do budzenia i przekazywania 

informacji, który to klawisz wyrywa ze snu. Na szczęście jest trzecia droga.

Wejście „Enable”
Czy wystarczy włączyć zasilanie dla ESP8266, aby zaczął działać? Nie. Należy jesz-

cze podać stan wysoki na wejście „enable — EN”. Włącza ono wewnętrzny regulator 

napięcia i uruchamia układ. Wyłączenie stanu wysokiego na tym wejściu działa jak 

odcięcie zasilania.

Teraz niemal wystarczy, że przyciski podłączymy do wejścia EN, a z drugiej stro-

ny do plusa zasilania. Wciśnięcie uruchomi układ. Niestety, zatrzymuje się on po 
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puszczeniu przycisku. Jednak jeżeli do wejścia EN podłączymy inny pin będą-

cy wyjściem, to zaraz po uruchomieniu układu może on podać stan wysoki na to 

wyjście i podtrzymać swoją pracę. Połączenie należy poprowadzić przez diodę, aby 

uniknąć interakcji „w drugą stronę”. Dodatkowo przez diody należy podłączyć przy-

ciski do wybranych wejść, aby układ był w stanie rozpoznać, który przycisk został 

wciśnięty. Diody zablokują przejście sygnału z wyjścia podtrzymującego zasilanie 

EN na wejścia przeznaczone dla konkretnych przycisków. Wydaje się skompliko-

wane, ale nie tak bardzo, a elementy są tanie i łatwe w użyciu.

Program po uruchomieniu, jeszcze przed przystąpieniem układu do kalibracji, konfi-

guruje piny i od razu podaje napięcie na ten, który podtrzyma zasilane EN. Zajmuje 

to kilkanaście milisekund — w sam raz, aby wykluczyć przypadkowe wciśnięcia. 

Dalej kod rozpoznaje, które wejście ma stan wysoki, czyli który przycisk został 

wciśnięty i stosownie do tego wykonuje określone czynności. W moim przypadku 

odczytuje zapamiętane w pamięci Flash komendy i adresy, pod które ma je wysłać 

za pomocą ESP-NOW. Po wysłaniu wyłącza stan wysoki na wyjściu podtrzymują-

cym zasilanie i tym samym wyłącza całość.

Na koniec ciekawa uwaga. W większości dokumentacji podają, że minimalne napię-

cie zasilania, z jakim pracują moduły ESP8266, to 3 V. Tak też informuje producent. 

Jednak czasem trafiałem na dane techniczne, w których pisano, że granicznym 

napięciem jest 2,5 V. I to jest bardziej zgodne z prawdą. Moje akcesoria spokojnie 

pracują zasilane nawet dwoma akumulatorkami AA (w sumie 2,3-2,5 V). Jednak 

należy sprawdzić, czy tak niskie napięcie wystarczy do pracy sensorów. Od razu 

wyklucza ono popularny DHT22, jednak inne wymienione wcześniej działają nawet 

od 1,8 V. Zasilanie warto jest wesprzeć pojemnym kondensatorem elektrolitycznym. 

Minimum 100, ale lepiej więcej μF.

Przy okazji zapraszam was na wirtualną wycieczkę po wytwórni płytek drukowa-

nych PCB zamieszczaną w tym wydaniu.
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JAK SIĘ ROBI  
PŁYTKI DRUKOWANE,  
NIE TYLKO DLA ELEKTRONIKÓW
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Płytka drukowana,  
obwody drukowane, PCB
— to określenia jednego z najważniejszych elementów urządzeń elektronicznych.  

To do płytki PCB jest przytwierdzona większość części elektronicznych i w niej 

poprowadzono połączenia pomiędzy nimi. I wszystko wskazuje na to, że przez 

najbliższe kilka lat nic się nie zmieni. Dlatego niezależnie od tego, czy staniesz 

kiedykolwiek przed problemem wykonania płytki do własnego projektu, czy po 

prostu pasjonujesz się elektroniką, artykuł może Cię zainteresować.

W karierze domorosłego projektanta urządzeń elektronicznych następuje moment, 

gdy jego dzieła wyrastają z fazy „wyszywanek”, czyli drutów wtykanych w dewelo-

perskie płytki stykowe. Można wtedy zacząć lutować elementy do płytek z gotowymi 

połączeniami, przecinając zbędne i mostkując konieczne lub zaprojektować własne 

obwody. I tu znów pojawiają się dwie możliwości. Zaprojektowaną płytkę można 

wykonać samodzielnie lub zlecić jej wyprodukowanie firmie. Pierwsza droga wymaga 

projektu płytki, drukarki laserowej, papieru kredowego, żelazka lub rozpuszczalni-

ków, laminatu PCB, środka do trawienia, wiertarki z maleńkimi wiertełkami i sporo 

wprawy oraz cierpliwości. Ta druga tylko projektu i niezbyt wielkiej kwoty.
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Wirtualna wycieczka po JLCPCB
W Polsce i poza jej granicami jest wiele wytwórni zajmujących się produkcją PCB 

na zamówienie, nawet w małych ilościach. Oto zdjęcia z wnętrza jednej z najwięk-

szych — JLCPCB.

Proces produkcji płytek z obwodami drukowanymi jest podobny, niezależnie od 

ich ilości. W praktycznie ten sam sposób tworzy się płytki dla kilku prototypów, jak 

i dla dużych serii. Sam proces jest wieloetapowy.

Najpierw pliki GERBER
wygenerowane w aplikacjach do projektowania obwodów są kontrolowane. Muszą 

spełniać pewne wymagania co do minimalnej szerokości ścieżki, odstępu między 

nimi czy średnic otworów.

Następnie bezpośrednio na kliszach drukowany jest wzór obwodów oraz wzór 

solder maski. Ta ostatnia określa, które pola na płytce powinny zostać odsłonięte do 

lutowania. Sposób obrazowania obwodów jest różny zależnie do tego, czy dotyczy 

warstw zewnętrznych, czy wewnętrznych (jeżeli występują). Warstwy wewnętrzne 

będą wytrawiane bezpośrednio z miedzi, więc na folii odpowiada im kolor czarny. 

Warstwy zewnętrzne są tworzone w inny sposób. Na warstwę miedzi nanoszona jest 
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galwanicznie warstwa cyny, która będzie chronić miedź przed trawieniem. Dlatego 

folie dla warstw zewnętrznych są jakby pozytywowe, a wewnętrznych negatywowe. 

Dlaczego — dowiecie się niebawem.

Następnie laminat z warstwami miedzi jest przycinany na wymiar pasujący do 

maszyn i procesu.

Warstwy wewnętrzne (jeżeli płytka ma więcej warstw niż górną i dolną) są powle-

kane materiałem światłoczułym, na który zostanie następnie za pomocą ultrafioletu 

naświetlony wzór. W miejscach, gdzie folia była czarna, materiał się nie utwar-

dzi i zostanie wypłukany, odsłaniając miedź. Będzie ona wytrawiona w kolejnym 

procesie. Po wytrawieniu następuje wypłukanie warstwy ochronnej, suszenie oraz 

zabezpieczenie płyty z wewnętrznymi obwodami przed porysowaniem.

Kolejny etap to  
automatyczna inspekcja optyczna
System połączony z kamerami wychwytuje ewentualne zwarcia obwodów lub ich 

przerwy, które mogą powstać z powodu zanieczyszczeń w procesie naświetlania 

i utrwalania warstwy chroniącej przed trawieniem.

Wytrawione i  skontrolowane laminaty z obwodami wewnętrznymi są klejone 

z zewnętrznymi, jeszcze bez wytrawionych obwodów, za pomocą specjalnych mat 

z włókna szklanego nasączonego żywicą. Ma to miejsce w prasach hydraulicznych 

pod wysokim ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze.
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Od tego momentu proces wykonania płytek jedno- lub dwuwarstwowych przebiega 

identycznie jak cztero- i więcejwarstwowych.

Następny etap  
to wiercenie otworów
Otwory mogą być różne, zależnie od ich przeznaczenia. Niektóre służą do połą-

czenia obwodów z różnych warstw i będą „zaślepione”. Inne również mogą łączyć 

obwody, ale służą do mocowania i podłączenia elementów przewlekanych, czyli 

tych, co mają wąsy i nóżki wtykane w płytkę i przechodzące na wylot. Ostatni rodzaj 

to otwory montażowe. Z ich pomocą płytka będzie połączona z resztą konstrukcji. 

Wiercenie to proces automatyczny. Służą do tego specjalne wiertarki CNC z zesta-

wami wierteł oraz frezów o różnych średnicach. Firma JLCPCB potrafi wykonywać 

nawet otwory o średnicy 0,2 mm.

Następny etap jest bardzo interesujący. Płytki z otworami w kąpieli chemicznej 

są pokrywane dodatkową cieniutką warstwą miedzi. Chodzi głównie o pokrycie 

wewnętrznej warstwy kanałów w otworach miedzią, której warstwa w następnych 

procesach zostanie pogrubiona.

Po chemicznym procesie nanoszenia miedzi następuje powleczenie płytek fotoczułą 

warstwą ochronną i naświetlenie wzoru ścieżek, ale tym razem odwrotnie. Miejsca, 

gdzie miedź ma pozostać, są czarne. Po utwardzeniu warstwy ochronnej i usunię-

ciu zbędnej następuje galwaniczny proces pokrywania miedzią. Miedź odkłada się 
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w otworach grubszą warstwą i przy okazji dodatkowo pogrubia miejsca tam, gdzie 

mają być ścieżki. Po tym etapie nanoszona jest również galwanicznie warstwa cyny. 

Oczywiście tylko na odsłonięte elementy.

Kolejny etap to usunięcie  
utwardzonej fotochemicznie  
warstwy ochronnej
i wytrawienie miedzi, która nie została pokryta cyną w poprzednim kroku procesu. 

Właśnie dlatego układ kolorów maski jest odwrotny niż dla warstw wewnętrznych. 

Po tym kroku dopiero na zewnętrznych warstwach pojawiają się obwody, a zbędna 

miedź znika. Efekt procesu znów jest kontrolowany tak jak w przypadku warstw 

wewnętrznych.

W następnym kroku na płytkę z obwodami nanoszony jest laminat ochronny — solder 

maska. Będzie on optycznie utwardzony nadfioletem przez klisze przygotowane na 

początku procesu. Miejsca przeznaczone do lutowania, czyli odkryte, nie zostaną 

utwardzone i warstwa ochronna zostanie wypłukana. Solder maska ma zazwyczaj 

kolor zielony, tak charakterystyczny dla większości płytek z obwodami. Jednak 

można zamówić inne kolory: żółty, czerwony, czarny, niebieski.
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Potem nanoszona jest metodą sitodruku lub druku atramentowego „legenda”, czyli 

warstwa opisowa. Na niej są często umieszczane schematyczne rysunki elementów, 

ich nazwy oraz parametry, ale można też dodać np. własne logo.

Dalej na odsłonięte elementy obwodów, tam, gdzie będą przylutowywane elemen-

ty, nanoszona jest warstwa ochronna zapobiegająca utlenianiu miedzi i ułatwiająca 

lutowanie. Może to być powłoka niklowo-złota lub częściej warstwa stopu cyny 

z ołowiem lub bez niego.

Przed nami już tylko trzy etapy. Duże płyty z obwodami muszą zostać pocięte na 

poszczególne projekty. Mogą one mieć różne kształty, w tym dość złożone. Np. 

owalne. Mogą posiadać również wewnętrzne nacięcia, np. w celu montażu lub 

oddzielenia obwodów z wysokim napięciem.

Czas teraz na kontrolę obwodów za pomocą „latającego próbnika”. Dwie elektrody są 

automatycznie dociskane do odkrytych elementów — styków i sprawdza się opor-

ność. Głowice wykonują kilkanaście testów w ciągu sekundy. Dzięki temu mamy 

pewność, że w płytce nie ma zwarć i przerw w obwodach.

Ostatni etap to kontrola jakości i pakowanie. O tym, jak projektuje się obwody na 

Macach, jak zlecić wykonanie płytek dla naszych projektów oraz jak przebiega cały 

proces od zamówienia po otrzymanie gotowych, przeczytacie niebawem na naszej 

stronie mojmac.pl.

ZDJĘCIA:
JLCPCB

https://mojmac.pl
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