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Internet 
nam spowszedniał
Jest już częścią naszej rutyny dnia. Sprawdzamy rano wiadomości i pogodę w sieci. 

Brak dostępu do internetu jest czymś dziwnym i niepokojącym, a przecież nie 

tak dawno piszczący dźwięk modemu próbującego nawiązać połączenie z serwe-

rem był zarezerwowany dla ludzi „wtajemniczonych w temat”. Według Eurostat 

w roku 2017 w 82% polskich domów można było korzystać z sieci. I korzystamy 

z niego coraz dłużej. 97% badanych w tym roku potwierdziło, że korzysta z internetu 

codziennie. W Stanach Zjednoczony w zeszłym roku przepływało miesięcznie ponad 

33,45 miliona eksabajtów. W roku 2023 liczba ta ma się potroić. Jak zatem skutecz-

nie poruszać się w sieci? W jaki sposób nie marnować swojego czasu na obsługę 

internetu, a w zamian wygodnie korzystać z jego dobrodziejstw? O tym przeczy-

tasz w tym numerze Mój Mac Magazyn. Szukaj tricków i sztuczek podczas obsługi 

programów do przeglądania najodleglejszych zakamarków internetu.

Razem z całą redakcją Mój Mac Magazyn życzymy Ci również spokojnych i najpięk-

niejszych świąt Wielkiej Nocy.

Najserdeczniejsze życzenia dla Ciebie i Twoich bliskich.

Serdecznie pozdrawiam

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

Apple Watch Cellular

Nowa seria dysków SL-M pozwala na pracę 

w wyjątkowo trudnych warunkach. Nośnik 

wyposażony w port USB-C pozwoli bezpiecz-

nie przechowywać dane nawet gdy spędzi  

30 minut metr pod wodą. Konstrukcja obudo-

wy zapewnia bezpieczeństwo nośnikowi przy 

upadku z 3 metrów, jest szczelna i chroni urzą-

dzenie przed kurzem. 

www.sony.pl

Dyski Sony SL-M

QNAP TR-002

Apple wprowadziło zegarki z  modułem eSIM do 

Polski. Na oficjalnej stronie sklepu Apple pojawiły się 

zegarki Apple Watch GPS+ Cellular. Na polskiej stro-

nie internetowej Apple pojawiły się zarówno modele 

obsługujące eSim w  modelach Series 3 (koperta  

38 mm i 42 mm), jak i Series 4. Najnowsza edycja 

Apple Series 4 jest dostępna w dwóch wersjach: alum-

iniowej oraz stalowej. 

www.apple.com

Porty USB-C stają cię coraz bardziej popularne. 

Trafiły również do nowych obudów RAID firmy 

QNAP. Urządzenie posiada dwa miejsca na dyski, 

rozszerzające przestrzeń dyskową. Złącze USB-C 

pozwoli użytkownikom komputerów Apple na 

korzystanie z dodatkowej pamięci bez konieczno-

ści zakupu przejściówek. Również prędkość zapisu 

na dysku jest wysoka i sięga 452 MB/s.

www.qnap.com

http://sony.com
https://www.apple.com/pl/watch/
https://www.qnap.com/pl-pl/product/tr-002
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Przegląd aplikacji
SoundSource 4
Firma Rogue Amoeba przenosi Cię na nowy 

poziom zarządzania dźwiękiem Twojego Maca. 

Jej program pozwala zmieniać głośność i urzą-

dzenia wyjściowe dla poszczególnych aplikacji. 

Dostosujesz dzięki niemu ustawienia i poziomy 

urządzeń audio komputera z dowolnego miejsca, 

a nawet efekty dźwiękowe wbudowane i efekty 

innych producentów.

CENA: 38,00 $

www.rogueamoeba.com

Poprowadź małą kulkę w niebezpieczną podróż. 

Tak zaczyna się przygoda w kolejnej odsłonie 

fantastycznej gry platformowej. Układamy w niej 

puzzle, korzystając z  przewijania bocznego.  

To specjalnie przygotowana dla iOS gra, w której 

mamy do dyspozycji aż 50 poziomów do przej-

ścia. Z pewnością zachwycą nas grafiki i silnik 

gry pracujący w czasie rzeczywistym.

CENA: 8,99 zł

Program w App Store

Jeśli zarządzanie kontaktami w  systemie 

iOS nie jest dla Ciebie wygodne, przetestuj 

Cardhop. Program pozwala użytkownikom 

na przeszukiwanie, dodawanie, edycję oraz 

co najważniejsze — interakcję z ich kontakta-

mi. Wystarczy wpisać „zadzwoń do Jaromira”, 

a Cardhop rozpocznie rozmowę.

CENA: 18,99 zł

Program w App Store

Almost Impossible! 2

Cardhop

https://rogueamoeba.com/soundsource/
https://itunes.apple.com/pl/app/almost-impossible-2/id1453987087?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/cardhop/id1448744070?mt=8
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UCZULONY NA JABŁKA 
TYLKO PŁASKIEJ 
OBUDOWY ŻAL…
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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W zeszłym tygodniu  
podczas firmowej kolacji 
jeden z jej uczestników wyjął z torby cyfrowy aparat fotograficzny i zaczął nim 

robić zdjęcia całej naszej wesołej gromadki. Wywołał przy tym niemałe zdziwienie 

i komentarze w stylu: „Telefon Ci się zepsuł?”, „Który mamy rok, że robisz zdjęcia 

aparatem?” i został wyzwany od hipsterów.

Kto by pomyślał, że konsumencki, 
cyfrowy aparat fotograficzny 
na imprezie wywoła w 2019 roku równie wielkie poruszenie jak w 1999. Aparaty 

w telefonach osiągnęły taki poziom, że noszenie kolejnego balastu jest po prostu 

niepraktyczne i nawet zwolennicy lustrzanek powoli, z lenistwa coraz rzadziej zabie-

rają swój sprzęt na spacery. Dawny bój na megapiksele przeminął i teraz producenci 

biją się na liczbę obiektywów.
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Na szeroką skalę  
działa odpaliły w 2016
Huawei P9 oraz Apple z iPhone’em 7 Plus. Celowo pomijam tu niszowe HTC one 

M8 czy Samsunga B710. Potem telefony z wieloma obiektywami wyrosły w ofer-

tach jak grzyby po deszczu i zobaczyliśmy nawet takie dziwolągi jak Nokia 9.

Patrząc  
na Huaweia P30 Pro
oraz na wyciekające zdjęcia podzespołów kolejnego iPhone’a, odnoszę wraże-

nie, że tej bitwy na liczbę obiektywów nie da się już zatrzymać i już niedługo 

zobaczymy potworki z tylną obudową przypominającą bardziej oczy muchy 

niż telefony, jakie znamy. Cieszę się, że aparaty w telefonach robią coraz lepsze 

zdjęcia, bo obiema rękami podpisuję się pod stwierdzeniem, że najlepszy aparat 

to ten, który mamy przy sobie. Ale trochę tęsknię do czasów, kiedy mogłem 

telefon położyć płasko na stole i nie bujał się on na wystającym obiektywie,  

który się przy tym rysuje.
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AUTOMATYCZNY  
ODCZYT NAPISÓW  
FILMOWYCH W MACOS
PIOTR WITEK
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Temat automatycznie odczytywanych napisów filmowych kilkukrotnie poruszałem 

na łamach MMM. Pisałem o nich w kontekście środowisk iOS oraz tvOS, a także 

takich aplikacji jak Netflix czy iTunes. A więc skoro była już mowa o iUrządzeniach 

oraz Apple TV, przyszła wreszcie pora na komputery Apple.

Dotychczas używanie automatycznego odczytu napisów filmowych w systemie 

macOS było oczywiście możliwe, ale nie było ono ani wygodne, ani tak proste, jak 

powinno być na komputerze firmy z Cupertino. Na szczęście ostatnio w Mac App 

Store pojawił się bardzo przyjazny, niewielki i prosty program o wszystko mówiącej 

nazwie — Talkie Video Player. TVP — jeśli pozwolicie, że tak przewrotnie użyję tego 

akronimu — jest bardzo zgrabnym odtwarzaczem plików video, który poza odtwarza-

niem samych filmów umożliwia jeszcze automatyczny odczyt napisów dołączanych 

do tychże nagrań. Brzmi skromnie, ale jak się do tego doda, że obsługuje ponad  

50 najpopularniejszych formatów video oraz że wspiera wszystkie najpopularniejsze 

formaty napisów, to z TVP robi się kawałek naprawdę ciekawego oprogramowania.

Jak to działa?
Jak już wspomniałem — bardzo prosto. Wystarczy uruchomić TVP, otworzyć plik 

z filmem (Command+o) oraz wczytać plik z napisami dołączony do pliku video 

(Command+l). Teraz rozsiadamy się wygodnie i po kliknięciu w przycisk Play możemy 
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oddać się przyjemności oglądania filmu i śledzenia akcji, a napisy dołączone do 

filmu będą nam automatycznie odczytywane przez systemowy syntezator mowy.

Oczywiście przy pierwszym uruchomieniu aplikacji TVP w preferencjach musimy 

ustawić interesujący nas język syntezy mowy. Aplikacja obsługuje 40 głosów w 30 

językach. Z polskich głosów do dyspozycji bezpłatnie mamy głos Zosia i Ewa. Jeśli 

którymś z nich nie dysponujecie, to możecie go doinstalować poprzez Preferencje 

Systemowe / Dostępność / Mowa. Możecie tam również wstępnie ustawić parame-

try mowy, choć dla TVP osobne ustawienia głosu znajdziecie także w preferencjach 

samej aplikacji.

Głosem syntezatora mowy można wygodnie sterować za pomocą klawiszy skrótów. 

Tak więc bez wstrzymywania seansu głos automatycznego lektora możecie:

 > Command+1 — ściszyć,

 > Command+2 — podgłośnić,

 > Command+3 — zwolnić,

 > Command+4 — przyśpieszyć;

Z kolei do sterowania samym filmem, oprócz przycisków odtwarzacza, używać 

możemy klawiszy kursorów i spacji. Strzałki w lewo i prawo odpowiadają za prze-

wijanie filmu, a w górę i dół za głośność ścieżki dźwiękowej. Spacją wstrzymujemy 

i wznawiamy odtwarzanie.

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, dlaczego automatyczny odczyt napisów jest fajną 

funkcją. Warto jednak wspomnieć, że opcja taka jest elementem uniwersalnego 
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projektowania, którego akurat w  tym wymiarze zabrakło w  systemie macOS. 

Uniwersalne projektowanie to tworzenie produktów i usług w taki sposób, aby były 

one dostępne dla jak największej grupy użytkowników, w jak największym zakre-

sie. Akurat Talkie Video Player powstał z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku, 

niewidomych i słabowidzących, które nie są w stanie samodzielnie odczytać napi-

sów filmowych. Dzięki temu jednak z automatycznego odczytu napisów filmowych 

mogą teraz skorzystać wszyscy, tj. dzieci jeszcze słabo powoli czytające, ludzie nie 

znający oryginalnego języka ścieżki dialogowej, osoby niedowidzące, lub po prostu 

ci, którzy wolą skupiać się na akcji i detalach filmu, zamiast koncentrować się na 

mrówkach tekstu przemykających po ekranie, a treść chłonąć jedynie kątem oka.

Z mojego punktu widzenia 
TVP ma tylko jedną wadę, która pewnie sama zniknie w przyszłości. Interfejs aplikacji 

jest w języku angielskim. Oczywiście wszystkie podane powyżej skróty w zupełno-

ści wystarczą do obsługi TVP, ale to zawsze jakiś dyskomfort dla osób nie znających 

tego języka.

Talkie Video Player aktualnie można pobrać z  Mac App Store w  wersji 1.0.1,  

za niecałe 14 PLN. Osobiście uważam, że warto, więc i Was zachęcam do skorzysta-

nia z poniższego odnośnika:

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/talkie-video-player/id1449853294?mt=12


https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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SAFARI NA IOS  
— TIPS & TRICKS
Safari to integralna część każdego urządzenia z iOS. Jest to zdecydowanie 

najszybsza i najlepiej zintegrowana z systemem przeglądarka. Wielu użytkow-

ników uważa ją za program prosty, wręcz mało funkcjonalny. Istnieje jednak 

wiele sztuczek, które pozwalają uprzyjemnić i przyspieszyć pracę z nią.

MACIEJ WINIARSKI
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1. Szybsze przechodzenie  
do łącza zapisanego  
w schowku
Należy:

a. skopiować dowolne łącze do schowka,

b. otworzyć Safari,

c. nacisnąć i przytrzymać pasek adresu,

d. wybrać „Wklej i aktywuj”, by przejść do żądanej strony.

Porada działa również w przypadku, gdy w schowku jest ciąg tekstowy 

niebędący łączem. W takim wypadku ukaże się opcja „wklej i szukaj”; 

użyta zostanie domyślna wyszukiwarka internetowa (Google, Bing lub 

DuckDuckGo).

Wszystkie pora-

dy były pisane 

w oparciu  

o iPhone’a XS 

oraz iPada Pro 

10,5” z systemem 

iOS 12.2.
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2. Przywracanie  
ostatnio zamkniętych kart
Należy:

a. otworzyć Safari,

b. na iPhonie przejść do widoku kart (podwójny prostokąt). Na iPadzie 

można, ale nie trzeba, chyba że Safari współdzieli ekran z inną aplikacją,

c. wcisnąć i przytrzymać przycisk „+” służący do otwierania nowych 

kart,

d. wybrać z listy żądaną kartę.

3. Szybkie operacje na kartach
a) należy przytrzymać przycisk służący do otwierania widoku kart. Ukażą 

się wtedy takie opcje, jak:

 > zamknięcie karty,

 > zamknięcie wszystkich kart,

 > otworzenie nowej karty prywatnej lub zwykłej.
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4. Wyszukiwanie  
wśród otwartych kart
Bardzo przydatne gdy otwartych mamy kilkadziesiąt czy kilkaset kart.  

Aby to uczynić, trzeba:

a. przejść do widoku otwartych kart,

b. na iPadzie odpowiednie pole jest zawsze widoczne na górze ekranu.  

Na iPhonie konieczne jest przewinięcie wszystkich kart na samą górę 

(np. dotykając paska statusu) i „pociągnięcie” ich w dół.
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5. Zamykanie  
części otwartych kart
Często szukając informacji na jakiś temat, otwieramy kilka lub więcej stron. 

Istnieje szybka metoda na zamknięcie ich. W tym celu należy (korzystając 

z poprzedniej porady) udać się do pola wyszukiwania w widoku otwartych 

kart i:

a. wpisać dane hasło (np. „Apple” czy „Wikipedia”),

b. przytrzymać pojawiający się obok pola wyszukiwania przycisk „anuluj”. 

Umożliwia on zamknięcie wyszukanych wcześniej kart.

6. Szybkie dodawanie zakładki 
lub zapisywanie do listy Czytelnia
Strony można zapisywać do zakładek czy listy Czytelni przez menu udostęp-

niania, ale istnieje nieco szybsza metoda. W tym celu należy:

a. otworzyć żądaną stronę,

b. przytrzymać ikonę zakładek („książkę”),

c. wybrać jedną z opcji.
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7. Dodawanie strony internetowej 
jako ikony na Springboardzie
Dowolną stronę internetową możemy przypiąć na ekranie domowym 

naszego iPhone’a. By to uczynić, należy:

a. wejść na daną stronę internetową,

b. wcisnąć „strzałkę” udostępniania,

c. z rządka białych ikon (może być potrzebne ich przewinięcie w pozio-

mie) wybrać „Do ekranu pocz.”,

d. nadać dowolną nazwę.

Należy wspomnieć tutaj, że część stron jest dostępna jako tzw. PWA 

(Progressive Web Apps). Te witryny po dodaniu będą się zachowywać jako 

web-aplikacje. Takie zakładki nie otwierają się w Safari, lecz w oddzielnym 

oknie; są też widoczne w widoku wielozadaniowości iOS jako oddzielny 

proces. Implementacja nie jest idealna — zdarzają się błędy, choćby brak 

podglądu okna takiej web-aplikacji w widoku wielozadaniowości; niemniej 

jest to warte odnotowania.

Przykładem takiej web-aplikacji jest choćby mobilna strona Ubera.



23TEMAT MIESIĄCA 23TEMAT MIESIĄCA

8. 3D Touch  
(wybrane modele iPhone’ów)
Safari w bardzo wielu miejscach obsługuje funkcję rozpoznawania siły 

nacisku dostępną w iPhone’ach 6s i nowszych (z wyjątkiem iPhone’a XR). 

Wyzwalane są mocniejszym niż zwykle „dociśnięciem” ekranu. Należą do 

nich:

a. skróty na ikonie Safari na ekranie domowym (nowa karta zwykła bądź 

prywatna, lista zakładek i lista Czytelnia),

b. podglądy do wpisów na liście zakładek, Czytelni oraz historii. 

Dociśnięcie otwiera daną stronę,

c. podglądy łączy na stronach internetowych (przesunięcie w górę podglą-

danej strony daje dostęp do szeregu opcji — otwarcia w nowej karcie, 

dodania do listy Czytelnia, skopiowania lub udostępnienia łącza,

d. podgląd strony w widoku wielu kart,

e. podgląd ulubionych na ekranie nowej karty.

W każdym (z wyjątkiem pierwszego) przypadku „średnie” naciśnięcie 

wywoła podgląd danej strony, a mocniejsze „dociśnięcie” otworzy ją na 

pełnym ekranie.



24TEMAT MIESIĄCA

9. Załadowanie  
pełnej wersji strony
Zdarza się, że dana witryna ma dwie wersje — pełną, dla „komputerów” 

oraz okrojoną dla urządzeń przenośnych. O ile można to zrozumieć w przy-

padku iPhone’a, o tyle na iPadzie, z racji dużo większego ekranu, używanie 

mobilnej odsłony mija się z celem.

By załadować pełnowartościową wersję strony, należy:

a. otworzyć stronę,

b. przytrzymać przycisk odświeżania (okrągła strzałka w prawej części 

paska adresu),

c. wybrać opcję „poproś o witrynę pełną”.

W znakomitej większości przypadków nasze żądanie zostanie prawidło-

wo zrealizowane i naszym oczom ukaże się nieokrojona wersja witryny. 

Niestety, nie ma możliwości ustawienia tego na stałe.
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10. Otwieranie dwóch kart obok 
siebie (tylko iPad)
Aby to osiągnąć, trzeba:

a. przekręcić iPada do pozycji poziomej,

b. „chwycić” jedną z otwartych stron z paska kart,

c. przeciągnąć ją do prawej lub lewej krawędzi ekranu.

Otwarte zostaną dwa niezależne „okienka” Safari. Z trybu tego można 

wyjść albo zamykając w jednym z nich wszystkie karty, albo przeciągając 

każdą z nich do sąsiedniego.

11. Tymczasowe  
wyłączanie blokad zawartości

a. przytrzymać przycisk odświeżania znajdujący się na prawej stronie 

paska adresu,

b. wybrać „Odśwież bez blokad zawartości”.
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12. Uzupełnianie  
podpowiedzi w wyszukiwarce

a. wcisnąć pasek adresu,

b. zacząć pisać zapytanie wyszukiwania,

c. pisząc, wcisnąć niebieską strzałkę przy jednej z pojawiających się 

sugestii. Zapytanie zostanie uzupełnione bez wyzwolenia wyszuki-

wania — czyli można coś jeszcze dopisać.

13. Wyszukiwanie zawartości  
na załadowanej stronie

a. załadować dowolną stronę,

b. wcisnąć pasek adresu,

c. napisać żądane hasło,

d. wybrać odpowiednią opcję na samym dole listy.

Alternatywnie funkcja ta jest dostępna z poziomu menu udostępniania 

w dolnym rzędzie ikonek.



27TEMAT MIESIĄCA 27TEMAT MIESIĄCA

14. Szybkie szukanie  
w witrynach
Funkcja ta umożliwia skorzystanie z pola wyszukiwania na danej witrynie 

internetowej bez otwierania jej. Aby z niej skorzystać, trzeba:

a. przed pierwszym użyciem) odwiedzić daną stronę, np. mojmac.pl,

b. skorzystać z wbudowanej w stronę wyszukiwarki,

c. kiedy będzie potrzebne następne przeszukanie strony, wcisnąć pasek 

adresu i wpisać jej nazwę wraz z zapytaniem, np. mojmac homekit,

d. wybrać górną opcję z listy, która pokaże się przy wpisywaniu zapytania.

W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że trzeba będzie wpisać dome-

nę najwyższego poziomu, np. mojmac.pl <wyszukiwanie>. Ale generalnie 

domena drugiego poziomu, np. mojmac z zapytaniem, powinna być 

wystarczająca.
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15. Szybkie  
otwieranie łączy w nowej karcie

a. wystarczy stuknąć dane łącze dwoma palcami.

16. Zapisywanie stron do PDF
a. załadować daną stronę,

b. otworzyć menu udostępniania,

c. wybrać „Utwórz PDF”.
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BEZPIECZEŃSTWO  
W INTERNECIE
JAROMIR KOPP © sarayut_sy

http://twitter.com/macwyznawca
https://stock.adobe.com
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Internet przyciąga wszystkich. Nawet jeżeli są osoby, które unikają z nim bezpośred-

nich kontaktów, to i tak są zależne od rzeczy dziejących się w sieci. Nie unikniemy 

kontaktów z siecią, idąc do sklepu, płacą kartą lub przechodząc pod czujnym okiem 

kamer. Również płacąc na poczcie rachunki czy udając się do lekarza po poradę 

i zwolnienie, kontakt z internetem przynajmniej pośrednio „zaliczymy”. Z Internetu 

korzystają mniej lub bardziej masowo wszystkie grupy wiekowe. Dlatego nie powinno 

nas dziwić, że i przestępcy też przenieśli się do Internetu i czyhają na nieostroż-

nych, naiwnych, chciwych oraz nieobytych z technologią.

Na co należy uważać?  
Czego się strzec?
Przede wszystkim najważniejszy jest rozsądek, choć i on bez elementarnej wiedzy 

na wiele się nie przyda. To dokładnie tak jak z poruszaniem się po drodze. Wszak nie 

mający prawa jazdy pieszy czy rowerzysta powinien znać przynajmniej podstawy 

przepisów o ruchu drogowym i zachowywać rozsądek oraz rozwagę.

Po tym wstępie przedstawię Wam moją listę zagrożeń, opartą na własnych doświad-

czeniach użytkownika Internetu od 1996 roku, korzystającego praktycznie wyłącznie 

ze sprzętu Apple.
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Chciwość nie popłaca
Nawet tak doświadczona osoba jak ja może stać się ofiarą pospolitych naciągaczy. 

Nieopatrznie skusiłem się i kliknąłem reklamę pojawiającą się systematycznie na 

Facebooku, a oferującą w wyjątkowo atrakcyjnych cenach sprzęt Wahoo Fitness. 

Komputerek rowerowy za 30 zamiast 100 dolarów w ofercie „wyprzedażowej” 

wyglądał bardzo atrakcyjnie, choć oferta sklepu nawet jak na „outlet” wydawała 

się skromna. Sprzedawca przyjmował płatności Apple Pay, więc zaryzykowałem.  

No i niestety po 2 tygodniach po sklepie już śladu nie było, a firma świadcząca usłu-

gi hostingowe bezradnie rozkładała ręce. Naprawdę jest mi teraz strasznie wstyd,  

że dałem się nabrać.

Uważajcie na wszystkie oferty o ponadprzeciętnej atrakcyjności. Zasięgnijcie opinii 

kilku osób, zapytajcie Google’a, „co sądzi” o danej firmie, popytajcie „na socjalach”. 

Ja tego niestety nie zrobiłem.

Naiwność jest równie niebezpieczna
Z pewnością spotkaliście się z mailami proszącymi o pomoc. Podobne prośby poja-

wiają się również w social mediach. W ten sposób niestety również źli ludzie próbują 

wykorzystać naszą chęć do pomocy.

Podobnie na chęci pomagania żerują przestępcy podszywający się pod naszych 

znajomych z social mediów. Gdy Wasz poważny wujek, nagle używając młodzieżo-

wego slangu, poprosi za pomocą Messengera o pożyczkę, podanie numeru telefonu, 
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odesłanie kodu, który otrzymacie, czy podobną „niewinną” przysługę, lepiej nie 

dajcie się nabrać. Bardziej prawdopodobne jest, że wujek padł ofiarą przejęcia konta, 

niż nagle zaczął pisać slangiem.

Uważajcie na to,  
co publikujecie w sieci
Wszędzie słyszymy przestrogi przed nieroztropnymi publikacjami w mediach, 

jednak wciąż trafiamy na przejawy znacznej lekkomyślności.

Zawsze zastanówmy się, czy zdjęcie nowego dowodu, świadectwa, certyfikatu, 

karty, a nawet pocztówki nie zawiera informacji, które ktoś może wykorzystać 

przeciw nam. Należy być wyczulonym na numery dokumentów, nasz adres, tele-

fon, e-mail i inne podobne dane. W macOS i iOS są wbudowane proste narzędzia, 

które pozwolą nam na zamalowanie bardziej poufnych informacji. Są to oznacze-

nia w aplikacji Zdjęcia na iOS i w Podglądzie na macOS. Również pokazując komuś 

lub publikując zrzut ekranu, dokładnie sprawdźmy, czy nie ma w nim widocznych 

informacji, których publikacja może nam zaszkodzić. Nie zawsze muszą to być 

nasze dane. Czasem publikując np. e-mail, który dostaliśmy od kogoś, możemy 

w nieuprawniony sposób udostępnić jego dane, a to w czasach RODO może mieć 

spore konsekwencje.
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Zwykłe zdjęcia też należy sprawdzić przed publikacją. Może się zdarzyć, że na selfie 

poza naszym dzióbkiem znajdzie się dopiero co odłożony na stolik wyciąg banko-

wy, korespondencja lub kartka z hasłami. Rozdzielczość zdjęć robionych iPhone’em 

jest ogromna.

Nie nad wszystkim zapanujemy
To niestety prawda. Nawet najbardziej ostrożna osoba, która nigdy nie zrobiłaby nic 

nierozsądnego w sieci, może paść ofiarą błędu w systemie, aplikacji czy usłudze,  

na który nie ma wpływu.

Dane z firmy, w której mamy jakieś konto, mogą zostać wykradzione, a login i hasło, 

którego tam używaliśmy, zdemaskowane. Przestępcy mogą próbować użyć tych 

naszych danych do logowania się w innych usługach. Jeżeli zdarza nam się używać 

tych samych haseł, możemy mieć problem. Obecnie na szczęście iOS ostrzega przed 

używaniem tych samych haseł oraz oferuje pomoc przy tworzeniu i zapamiętywa-

niu nowych. Podobnie w macOS.

O hasła możemy zadbać sami, ale niestety komputery Apple i macOS stają się coraz 

bardziej łakomym kąskiem i powstają narzędzia, które wykorzystują dopiero co 

odkryte luki, aby przejąć kontrolę nad naszym komputerem. Osobiście nie znam 

żadnej ofiary ataku, która sama by nie pomogła atakującemu, np. podając hasło  
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do systemu na pierwsze lepsze zapytanie od nieznanej aplikacji. Jednak w sieci 

można znaleźć opisy ataków za pomocą tak zwanych podatności „0day”.

Jedynym sposobem na to jest systematyczna i szybka aktualizacja systemów i apli-

kacji. Jeżeli tylko jakaś siła wyższa, np. pod postacią starej, ale koniecznej do pracy 

aplikacji, nas nie powstrzymuje, zawsze starajmy się aktualizować systemy i progra-

my, gdy tylko pojawią się łatki bezpieczeństwa.

Bezpieczny internet
Wszystkich zagrożeń nie uda mi się wymienić, zresztą jest to po prostu niemożliwe. 

Jednak o jeszcze jednej rzeczy należy pamiętać.

Uważajmy na to, do jakich sieci się łączymy. Publiczne, niezabezpieczone sieci 

Wi-Fi są wyjątkowo łatwe do skutecznego przejęcia i podsłuchiwania odbywają-

cych się w nich transmisji. Nie wszystkie dane, które wysyłają nasze aplikacje, są 

szyfrowane. Na szczęście i na to jest sposób. Koniecznie przeczytajcie artykuł o VPN 

zamieszczony w tym numerze. VPN jest tunelem, który bezpiecznie przeprowadzi 

nasze dane przez najgroźniejsze rewiry niezabezpieczonych sieci publicznych. 

Warto o tym pamiętać i z niego korzystać.

Życząc Wam na koniec bezpiecznego serfowania po internecie, jeszcze raz przypo-

minam o rozsądku!
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BEZPIECZEŃSTWO Z VPN
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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VPN jest skrótem  
od „wirtualnej sieci prywatnej”, 
a ten termin bardzo dobrze odpowiada roli, jaką VPN ma do odegrania. Większości 

z Was VPN nadal może się niestety kojarzyć wyłącznie z oszukiwaniem usług stosu-

jących ograniczenia geograficzne, np. serwisów streamingowych. Jednak nie po to 

VPN został wymyślony, choć takie zastosowanie jest dobrym przykładem tego, jak 

on działa.

Dla nas teraz ważniejsze będzie bezpieczeństwo, które VPN może zapewnić. 

Informacja obecnie jest równie cenna jak przedmioty materialne. Z tego powodu coraz 

częściej zgodnie z prawem lub bezprawnie jest przechwytywana. Podsłuchiwane 

mogą być również, a raczej w szczególności, dane transmitowane przez internet, 

a publiczne punkty Wi-Fi są niemal jawną zachętą do szpiegowania. Oczywiście 

przeglądarki internetowe szyfrują większość połączeń, jednak korzystanie z ogól-

nodostępnego internetu w hotelach, kawiarniach, pociągach czy na przystankach 

nie jest bezpieczne, choćby z tego powodu, że nie wszystkie dane przesyłamy  

za pomocą przeglądarek.

Podstawowym zadaniem VPN jest utworzenie szyfrowanego kanału pomiędzy 

naszym urządzeniem a inną lokalizacją. Podczas nawiązywania połączenia VPN 
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tworzony jest jakby tunel. Dane przesyłane przez takie połączenie są niewidoczne 

nawet w niezaszyfrowanych publicznych sieciach. Ewentualny szpieg dowie się 

tylko, że odbywa się jakaś transmisja do serwera. Dopiero serwer VPN po odszyfro-

waniu przekazuje dane dalej. Jeżeli jest w bezpiecznym miejscu i używa zaufanego 

połączenia do internetu, wszystko będzie w porządku. Serwery i strony, z którymi 

się łączymy, będą znać tylko publiczny adres i lokalizację serwera VPN „wypusz-

czającego” w świat nasze pakiety danych.

Połączeń VPN  
może być kilka rodzajów
Przez szyfrowany tunel mogą być przesyłane jedynie pakiety do serwerów DNS, co 

nie zapewnia ochrony danych, ale może podnieść anonimowość naszego serfowa-

nia po internecie. Jednak pełne bezpieczeństwo oferuje dopiero przepuszczenie 

całego ruchu przez tunel VPN.

Apple w swoich systemach dopuszcza obecnie stosowanie VPN tylko w wersjach 

z mocnym szyfrowaniem transmisji, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo,  

ale ogranicza możliwość połączeń ze starymi rozwiązaniami, np. Microsoftu.
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Serwer VPN może być usługą oferowaną przez różne firmy odpłatnie. Jednak nale-

ży sprawdzić, czy nie są to jedynie usługi „oszukiwania” geolokalizacji, które nie 

zapewnią pełnego szyfrowania. Kolejnym problemem jest zaufanie do firmy oferu-

jącej VPN. W końcu nasz ruch trafi na ich serwery. Podczas wyboru takiej metody 

koniecznie należy wykonać dokładne rozpoznanie rynku i sprawdzić opinie o wybra-

nej firmie oraz regulamin świadczenia usługi.

Można również korzystać  
z własnego serwera VPN
w firmie lub w domu. Wiele routerów i dysków sieciowych oferuje taką funkcję. 

Dzięki temu gdy łączymy się do internetu w niepewnej sieci, najbardziej niebez-

pieczny odcinek nasze dane przejdą w postaci zaszyfrowanej i trafią do „naszego 

gniazdka”. Własny VPN ma jeszcze jedną zaletę. Pracując przez połączenie VPN, 

możesz korzystać z dobrodziejstw Twojej sieci lokalnej, do której się łączysz, np. 

drukarek czy kamer IP, tak jakbyś był w domu lub firmie. Wszystkie urządzenia są 

widoczne i dostępne pod ich adresami IP, bez konieczności udostępniania im połą-

czenia internetowego i niebezpiecznego „wystawiania portów”. Mankamentem tego 



39RECENZJE | MACOS 39TEMAT MIESIĄCA

rozwiązania jest to, że nasze dane trafiają do naszej sieci, a potem są z niej wysyłane. 

Czyli ruch odbywa się w dwie strony. Ważna jest w takiej sytuacji prędkość uploadu, 

którą oferuje nasz dostawca internetu.

Połączenie VPN  
w macOS możesz ustawić 
w Preferencjach systemowych: Sieć. Aby dodać nowe połączenie VPN, kliknij plus 

na dole po lewej i z rozwijanej listy, która się pojawi, wybierz „Interfejs: VPN”. Wpisz 

nazwę usługi i wybierz „Typ VPN” zgodnie z konfiguracją serwera, do którego 

będziesz się łączył. Kliknij „Utwórz” i podaj pozostałe dane serwera oraz użytkow-

nika i hasło. Następnie możesz sprawdzić, czy dane są poprawne, klikając „Połącz”. 

Zaznacz też opcję „Pokazuj status VPN na pasku menu”. Pozwoli ona na szybkie 

uruchomienie połączenia oraz kontrolę, czy jest aktywne. Kliknij „Zastosuj” i pamię-

taj, aby w wątpliwych lokalizacjach zawsze łączyć się przez VPN.

W iOS należy wejść w Ustawienia, Ogólne i tam przewinąć do VPN. Następnie 

pukamy w „Dodaj konfigurację VPN”, wybieramy rodzaj połączenia i podajemy  

odpowiednie dane.

Wielu dostawców usług lub własnych serwerów oferuje również aplikacje, które 

obowiązek konfiguracji połączenia przejmą na siebie.



40TESTY 40TESTY 40

12 WAŻNYCH 
FUNKCJONALNOŚCI 
W SAFARI MACOS
REDAKCJA MMM
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1. Synchronizacja  
kart i zakładek w Safari
W tym numerze już kilka razy chwaliliśmy ekosystem Apple, który uprzyjemnia 

również przeglądanie i korzystanie z internetu na wielu urządzeniach. Jednak aby 

z tych dobrodziejstw skorzystać, należy spełnić kilka warunków.

Pierwszym jest posiadania Apple ID i zalogowanie się nim na swoich urządzeniach. 

Kolejnym jest włączenie synchronizacji Safari przez iCloud.

Na iOS wchodzimy w Ustawienia, tam pukamy w swoje imię i nazwisko. Dalej puka-

my w iCloud i przewijamy do Safari, aby sprawdzić, czy funkcja iCloud jest przy nim 

włączona.

Na macOS uruchamiamy z menu Apple Preferencje systemowe. Klikamy w opcje 

iCloud i sprawdzamy, czy Safari jest zaznaczone.

W ten sposób aktywujemy synchronizację zakładek (książki z adresami), kart i Listy 

czytelnia.
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2. Lista Czytelnia,  
dla zapracowanych
Niestety czasy mamy takie, że nie jesteśmy w stanie na bieżąco przetwarzać napły-

wających do nas informacji. Ten problem nasila się podczas przeglądania internetu. 

Na szczęście w przeglądarkę Safari została wbudowana funkcja „Lista Czytelnia”. 

Pozwala ona na odłożenie przeglądanych stron do przeczytania później.

Na macOS wystarczy kliknąć plusik znajdujący się przy lewej krawędzi paska adre-

su. Przeglądana strona od razu trafi na specjalną listę. W iOS strony do listy możemy 

dodawać, pukając w ikonkę udostępniania. Również wiele programów, np. czytniki 

wiadomości RSS, mają funkcję dodawania stron do Listy Czytelnia.

Samą listę znajdziemy w macOS w Safari, otwierając pasek boczny i klikając ikonę 

okularów. W iOS czytelnię znajdziemy po puknięciu w ikonę książki. Strony mogą 

być zapisywane w całości, dzięki czemu będą dostępne nawet „off-line”.
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3. Skontroluj  
element w Safari
Bywa, że chcemy dowiedzieć się, jak jest skonstruowana strona WWW lub po prostu 

usiłujemy pobrać (oczywiście w ramach „dozwolonego użytkowania”) jakiś element 

strony, który jest odporny na tradycyjny Ctrl+klik. W takich sytuacjach może być 

pomocna funkcja Safari „Skontroluj element”.

Wystarczy, że najedziemy na obrazek, film czy inny obszar strony i z menu skróto-

wego (ctrl+klik) wybierzemy Skontroluj element. Okno zostanie podzielone na dwie 

części, a w dolnej pojawi się kod źródłowy ze wskazanym elementem. Można tam 

znaleźć link do konkretnego zasobu lub skrypt, który go kontroluje. Uwaga: funkcja 

jest czasem blokowana, np. w serwisie YouTube.

Jeżeli nie masz takiego polecenia, to w preferencjach Safari, w zakładce  

Zaawansowane na dole włącz Pokazuj menu Programowanie…
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4. Zarządzanie kartami  
Safari na innych urządzeniach
Potęgą systemów Apple jest ich wzajemna współpraca. Wystarczy zalogować się 

swoim Apple ID na własnych urządzeniach oraz włączyć stosowne funkcje synchro-

nizacji w ustawieniach iCloud. Jednak dość pochwał, czas na konkrety.

Nieraz zdarza się, że po szale serfowania i klikania w linki podesłane nam przez 

znajomych pozostajemy z setkami otwartych stron. Możemy je na szczęście zamknąć, 

i to nawet z innych naszych urządzeń. Trzeba w Safari na macOS kliknąć ikonę 

nakładających się kwadratów Pokaż podgląd kart, a pojawią się na dole okna karty 

otwarte na innych urządzeniach. Możemy je otworzyć na bieżącym, zamknąć wybra-

ne lub zamknąć wszystkie, klikając w krzyżyk przy karcie lub nazwie urządzenia. 

Podobnie działa to w Safari na iOS.
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5. Jak przekazać oglądaną  
stronę pomiędzy urządzeniami?
To w systemach Apple jest bardzo proste. Dodatkowo można się do tego zabrać na 

wiele sposobów. Oto trzy z nich. Zacznijmy od Handoff. Ta funkcja iCloud pozwala 

na kontynuowanie pracy rozpoczętej na jednym urządzeniu po przesiadce na kolej-

ne. Na macOS po lewej stornie Docka możemy zobaczyć ikonę np. Safari. Kliknięcie 

jej powoduje otwarcie strony, którą ostatnio oglądaliśmy na innym urządzeniu.

Kolejna metoda to kliknięcie w ikonę dwóch kwadratów, w prawym górnym rogu 

okna Safari (podobna ikona jest w Safari dla iOS). W oknie na dole pojawią się strony 

aktualnie otwarte na innych urządzeniach.

Adres strony można również przesłać za pomocą Air Drop. Działa to również pomię-

dzy urządzeniami przypisanymi do różnych Apple ID.
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6. Oczyszczanie pamięci Safari
Od lat twórcy przeglądarek internetowych starają się, aby serfowanie po interne-

cie z ich pomocą było jak najprzyjemniejsze. Dlatego mi.in. zapisują w pamięci 

podręcznej stale elementy odwiedzanych stron, a nawet pozwalają stronom na 

przechowywanie swoich danych. Niestety ma to też ujemne strony. Zajmuje miej-

sce w pamięci, a czasem potrafi zakłócić pracę niektórych aplikacji webowych po 

zmianach w nich.

Jednak jest na to sposób. W Preferencjach Safari dla macOS wchodzimy w zakładkę 

Prywatność i tam odnajdujemy strony, których dane chcemy wyczyścić.

Jednak gdy chcemy oczyścić pamięć podręczną Safari, to możemy użyć funkcji 

Opróżnij pamięci podręczne dostępnej w menu Programowanie. To ukryte menu 

włączamy w Preferencjach, w zakładce Zaawansowane na samym dole.
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7. Dostosowywanie  
paska narzędzi
Safari jak większość współczesnych przeglądarek internetowych kryje swoje możli-

wości w bogatym menu, aby użytkownik mógł skupić się na przeglądanych witrynach. 

Na szczęście użytkownicy lubiący dysponować najważniejszymi opcjami pod ręką 

nie muszą się martwić. 

Wystarczy najechać na główną belkę programu i wywołać menu podręczne, a poja-

wi się opcja Dostosuj pasek narzędzi…, możemy się też tam również dostać poprzez 

menu Widok. Po kliknięciu powyższej opcji wysunie się panel, który pozwoli dopa-

sować belkę programu do naszych potrzeb. Ikony opcji będą się poruszać i będzie 

można je w tym trybie dowolnie przemieszczać lub usuwać. W ten sposób możemy 

dopasować Safari.
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8. Wyłącz  
okienka powiadomień
Na większości stron internetowych z cyklicznymi publikacjami (z mojmac.pl włącz-

nie) możemy skorzystać z powiadomień o nowym wpisie. Pojawia się ono w naszym 

Centrum powiadomień. 

Jeśli nie chcemy, aby takie propozycje pojawiały się podczas przeglądania, wystarczy, 

że je wyłączymy. Klikamy na pasku Safari, następnie Preferencje. Tam wchodzimy 

w zakładkę Witryny i z lewego menu wybieramy Powiadomienia i odznaczamy 

pole wyboru Pozwalaj witrynom na pytanie o pozwolenie na wysyłanie powiado-

mień „Push”. Jeśli chcemy zrezygnować z jakichś powiadomień, to ze znajdującej 

się tam listy witryn wybierzemy tę, z której powiadomień chcemy zrezygnować 

i wybierzemy opcję Zabroń z wybieranej listy.
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9. Ustawienia  
dotyczące konkretnej witryny
Warto wiedzieć, że możemy teraz łatwo ustalić, jak przeglądarka internetowa 

będzie zachowywać się na konkretnej witrynie, a nie globalnie dla wszystkich 

adresów www. Mamy kontrolę nad tym, czy mają pojawiać się wyskakujące okna, 

czy strona ma być wyświetlana w widoku Reader (idealnym do czytania tekstu bez 

formatowania), jakie jest przybliżenie strony (Zoom) oraz czy multimedia mają się 

automatycznie otwierać po odwiedzeniu witryny. Najszybciej do tych ustawień 

dotrzemy poprzez wybranie z menu Safari > Ustawienia dotyczące tej witryny… 

Możemy również wyciągnąć na pasek narzędzi ikonę Preferencje dotyczące witry-

ny — Widok > Dostosuj pasek narzędzi i przeciągnąć ikonę koła zębatego na pasek. 

Parametry wyświetlania stron znajdziesz w Preferencjach w zakładce Witryny. 

Tutaj sprawdzimy ustawienia dla wszystkich stron podzielone na kategorię: Reader, 

Blokada zawartości, Autoodtwarzanie i inne.
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10. Reader
Jeśli chcemy skupić się tylko na treści serwowanej przez daną witrynę internetową, 

a nie na migających reklamach czy kontrastowych grafikach, to w Safari jest na to 

łatwy sposób. 

Funkcja ta nazywa się Reader. Po wciśnięciu przycisku z ikonką zapisanej kartki 

papieru, znajdującego się po lewej stronie adresu www, mamy dostęp do funkcji 

Reader, która pozbawia zawartość witryny wszystkiego, co przeszkadza w czytaniu 

tekstu. Widok Readera również możemy dostosować do naszych potrzeb, zmienia-

jąc lub powiększając czcionkę oraz ustalając kolor tła.
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11. Włącz podgląd  
adresów URL w pasku stanu
Internet stale kusi klikaniem w linki, banery i inne ustrojstwa. Czasem jednak linki 

prowadzą nas w zupełnie inne miejsca, niż oczekiwaliśmy. Zdecydowanie warto 

przed kliknięciem łącza sprawdzić, dokąd ono nas zaprowadzi. 

W Safari podgląd linków po najechaniu na nie jest domyślnie wyłączony. Aby zoba-

czyć, pod jaki adres przeniesie nas link, należy wejść w menu Widok, a następnie 

kliknąć opcję Pokaż pasek status. Od teraz w dolnej części okna przeglądarki będzie-

my mogli zobaczyć podgląd adresu.



52TEMAT MIESIĄCA

12. Rozpakowywanie  
pobranych plików
Pobrane z Internetu skompresowane archiwa .zip program Safari automatycznie 

rozpakowuje. Nie zawsze tego potrzebujemy, niejednokrotnie funkcja ta staje się 

dla nas uciążliwa. Apple nazywa tę funkcję „bezpiecznym” (!) otwieraniem.

Jeśli chcemy, aby Safari nie ingerowało w pobierane przez nas pliki archiwum, 

możemy tę funkcję łatwo wyłączyć. Wystarczy wejść w Preferencje i w zakładce 

Ogólne odznaczyć opcję Otwieraj „bezpiecznie” plik po pobraniu. Od tej pory pliki 

nie będą rozpakowywane po pobraniu.
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KONTROLA  
RODZICIELSKA
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Każdy z nas wie, jak doskonałe możliwości rozwojowe dla naszych dzieci daje 

Internet, ale potrafi on być także sporym zagrożeniem. Dostęp do pornografii lub scen 

przemocy jest praktycznie nieograniczony i nie wymaga specjalnych umiejętności. 

macOS dysponuje mechanizmami, które mogą być pierwszą barierą w kontakcie 

z ciemną stroną sieci. Warto je poznać i zacząć ich używać.

Nadzór rodzicielski  
to rozbudowane narzędzie
służące do wprowadzaniu ograniczeń oraz monitoringu najmłodszych. Dzięki 

niemu będziemy mogli zablokować dostęp do wskazanych treści w Internecie oraz 

uniemożliwić pracę „niebezpiecznych” aplikacji. Jeśli do komputera mają dostęp 

najmłodsi członkowie rodziny, warto skorzystać z tej opcji. Narzędzie to znajdzie-

my w Preferencjach systemowych. Pierwszym krokiem będzie stworzenie konta 

użytkownika, którego poczynania będą monitorowane. Na to konto będą logować 

się dzieci, które chcą używać komputera.

W panelu Nadzoru rodzicielskiego mamy sześć zakładek, które mają nam ułatwić 

ustalenie reguł kontroli. Aplikacje to miejsce, w którym ustalimy, jakie programy 

będą mogły być uruchomiane. Zdecydujemy, z jakimi ludźmi nasze dziecko będzie 
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mogło się komunikować w programie pocztowym Mail. Jeśli będziemy chcieli 

ograniczyć korzystania z Game Center lub z użycia kamery, tutaj również jest taka 

możliwość.

Zakładka WWW  
służy do wybrania witryn,
które będą zablokowane na tym komputerze. Możemy ręcznie wskazać, do jakich 

stron internetowych dzieci będą miały dostęp lub określić te adresy, które wyklu-

czymy z obszaru zainteresowań. Zakładka sklepy zablokuje dostęp do sklepu 

iTunes bądź pozwoli filtrować dostępne treści. Najmłodsi często nie są w stanie 

kontrolować czasu, jaki spędzają przed ekranem komputera. Naszym zadaniem 

jako rodziców jest ustalenie pewnych zasad, które muszą być przestrzegane.  

Na szczęście funkcję tę możemy zautomatyzować: korzystać z dostępnych opcji na 

karcie Czas. Ustalimy tutaj, jak długo użytkownik będzie mógł używać komputera 

w dni robocze i w weekendy. Dodatkowo uniemożliwimy korzystanie z komputera 
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w określonych przedziałach czasowych, co pozwoli nam zablokować dostęp do 

systemu na przykład w godzinach od 22:00 do 7:00 rano. Zakładka Prywatność 

pozwoli nam zdecydować na ograniczenie dostępu aplikacji do zdjęć, kontaktów 

itp. W tej zakładce ustalimy także blokadę zapisu w aplikacji Kontakty, Kalendarz 

czy Przypomnienia, dzięki czemu nasze dane nie będą zagrożone. Ostatnia sekcja 

(Inne) dotyczy ograniczeń w dostępie do funkcji w systemie, takich jak drukowanie, 

obsługa kamery czy wypalanie płyt CD oraz Słownika. Bardzo ważnym elementem 

Nadzoru rodzicielskiego jest Dziennik. To tu sprawdzimy każdą aktywność nasze-

go dziecka przy komputerze. Sprawdzimy, z jakich aplikacji korzystało oraz jakie 

strony internetowe odwiedzało.

Funkcje nadzoru rodzicielskiego  
są zaszyte w system operacyjny 
firmy Apple
i nic nas nie kosztują. Ich konfiguracja jest naprawdę bardzo prosta i zdecydowanie 

warto z niej korzystać. Bezpieczeństwo naszych najmłodszych członków rodziny 

jest warte tych kilku chwil przygotowania komputera. Nie zaniedbajmy tego.
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http://lugallery.com
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CONTROLLER  
FOR HOMEKIT — V4
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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HomeKit przeżywa prawdziwy boom. Pojawia się coraz więcej nowych akcesoriów, 

a wiele będących już na rynku otrzymuje wsparcie dla technologii Smart Home 

od Apple, za pomocą aktualizacji firmware’u. Ta druga możliwość jest dostępna 

w zasadzie od roku. Jednak warto przypomnieć, że HomeKit to nie tylko akcesoria,  

a na aplikacji Dom jego możliwości się nie kończą.

Zanim powstał Dom
HomeKit pojawił się wraz z iOS 8, jednak próżno byłoby w nim szukać aplikacji 

Dom. Ta została dodana dopiero do iOS 10. Wcześniej nieliczni użytkownicy byli 

skazani na aplikacje stworzone przez producentów akcesoriów lub niezależnych 

deweloperów. Warunek jest jeden: każdy program, nawet stworzony specjalnie dla 

konkretnego urządzenia, musi obsługiwać wszystkie standardowe akcesoria, usługi 

i ich charakterystyki. Poza nimi może oferować dodatkowe, swoiste dla wybranych 

urządzeń.

Dom to nie wszystko
Aplikacja Dom jest wygodna, bo zainstalowana w każdym systemie. Jednak ma 

swoje wady i „niedoróbki”. Nie zawsze jest intuicyjna i nie pozwala na użycie bardzo 

wielu możliwości wbudowanych w HomeKit. Chodzi zwłaszcza o automatyzację.  

Na szczęście w sukurs nadal przychodzą aplikacje niezależnych deweloperów.
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Do zadań specjalnych:  
Controller for HomeKit
Ta aplikacja mnie zainteresowała, ponieważ ma pewną wyjątkową cechę. Potrafi 

tworzyć kopię zapasową domu. Na czym polega ten backup, opiszę niżej. Program 

ma duże możliwości, ale jego interfejs pozostawiał wiele do życzenia. Czasem,  

aby dotrzeć do wybranej funkcji, należało się sporo napukać w ekran.

Dlatego Controller for HomeKit nie był „pierwszym wyborem”, a wręcz ostatnim po 

aplikacjach Dom i Eve. Wybierałem go właśnie do zadań specjalnych. Jednak wraz 

z kwietniową aktualizacją stał się znacznie bardziej użyteczny w bardziej przyziem-

nych zastosowaniach.

Obecnie bardzo sobie cenię możliwość stworzenia widoków z wybranymi rodzajami 

charakterystyk. Można np. zgrupować wszystkie lub wybrane wskazania temperatu-

ry, posortowane według pokojów, akcesoriów lub nawet wartości. Podobnie z innymi 

charakterystykami. Można również stworzyć widoki z akcjami (scenami), stanami 

baterii, stanami włączenia i wyłączenia przedstawiające inne dane. To naprawdę 

spore udogodnienie, które spowoduje, że po aplikację będę sięgał częściej.

Program pozwała na definiowanie dowolnych automatyzacji. Może tu konkurować 

z moim ulubionym Eve. W obu dodawanie złożonych i zależnych od różnych warun-

ków akcji jest żmudnym zadaniem. Jednak inaczej zrobić się tego nie da.
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Bardzo ważnym aspektem programu jest dostęp do wszystkich charakterystyk, 

które są zdefiniowane dla akcesoriów i ich usług. Możecie się czasem zdziwić, gdy 

okaże się, że znajdziecie tam „ukryte” funkcje i informacje.

Własne skrypty
W tej aktualizacji również bardzo istotnym udoskonaleniem jest dodanie wsparcia 

dla „Workflows”. Można z ich pomocą tworzyć skrypty, które odczytują wartości 

charakterystyk, zapisują (włączają, wyłączają, ustawiają kolor itp.), uruchamiają 

sceny, wstrzymują wykonanie skryptu na określony czas lub uruchamiają go o okre-

ślonej porze. Odczytane parametry można przez funkcję schowka przekazywać do 

skryptów w Skrótach Siri.

Stworzone skrypty można uruchamiać z aplikacji, dodać do Skrótów Siri jako kroki 

lub uruchamiać za pomocą poleceń Siri. Ten sposób pozwala odczytywać w Skrótach 

parametry akcesoriów i odpowiednio na nie reagować, nawet dokonując obliczeń. 

To ogromne pole do popisu dla osób z zacięciem „programistycznym”, ale bez umie-

jętności „kodowania”.

Kolejnym dodatkiem dla dociekliwych jest funkcja loga, który zapisuje, gdy aplikacja 

jest włączona, wszelkie zmiany w domu.



62RECENZJE | MACOS 62RECENZJE | iOS

Kopie
Jak wspomniałem, w programie można zapisywać kopie wszystkich ustawień 

i akcesoriów, które są w domu. Jeżeli coś się stanie lub jakiś eksperyment się nie 

powiedzie, to możemy odtworzyć stan domu bez mozolnego dodawania pokoi, scen,  

automatyk itp.

Najpierw należy dodać wszystkie akcesoria, które będziemy odtwarzać. Następnie 

musimy powiązać je z tymi już zapamiętanymi w kopii. Program to ułatwia, wstęp-

nie je łącząc. Dalej już sam umieści je w pokojach i połączy ze scenami i automatyką.

Program w podstawowej wersji jest dostępny z darmo. Bez opłat można korzystać 

z jednego „domu”, ale nie ma funkcji backupu, a ilość widoków i skryptów jest ogra-

niczona do 3.

Wersja Pro kosztuje 32,99 zł ( jednorazowo) i pozwala na używanie wielu domów, 

skryptów i widoków bez ograniczeń oraz tworzenia backupów i uruchomienie logo-

wania zdarzeń. Zapewniam, że warto.

WITRYNA

CE
CH

YController  
for HomeKit — V4

Bezpłatny/ 32,99 zł

Program w App Store

 + Duże możliwości
 + Backupy, skrypty i współpraca z Siri i 

Skrótami
 + Własne widoki
 + Logowanie zdarzeń.

 − Chwilami zagmatwany 
interfejs.NAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/controller-for-homekit/id1198176727?mt=8
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VISUAL STUDIO CODE
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Prima aprilis mamy już za sobą, więc mogę bez obaw o to, że mój artykuł zostanie 

potraktowany jako żart, napisać o Visual Studio Code. Ci z Czytelników, którzy już 

trochę poznali moje gusta, wiedzą, że produktów Microsoftu używam jedynie pod 

przymusem. I podobnie zaczęła się moja przygoda z Visual Studio Code Microsoftu.

Visual Studio Code  
narzędzie dla programistów  
i projektantów serwisów WWW
Program miał swoją premierę 29 kwietnia 2015 roku, czyli w rocznicę bankructwa 

Commodore oraz moje urodziny. Został udostępniony jednocześnie na macOS, 

Windowsa i Linuxa.

W Visual Studio Code można edytować kod źródłowy w bardzo różnorodnych 

językach i składniach. Od plików danych JSON, przez kod stron WWW w HTML, 

CSS i JavaScript, po wiele języków programowania, jak C, C++, C#, PHP, Python, 

Java, Go, Ruby i inne. Wspiera też złożone systemy tworzenia aplikacji, np. Azure, 

.NET, Unity. Nie zastąpi oczywiście Xcode przy natywnym programowaniu  

na platformy Apple.
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We wszystkich językach składnia jest kolorowana i kontrolowana pod względem 

poprawności. Dodatkowo Visual Studio Code oferuje wsparcie dla debugowania, 

a nawet kompilacji i uruchamiania kodu.

Otwarty kod, dodatki i API
Jednak wymienione zalety nie były w stanie oderwać mnie od Atoma z dodatkiem 

Platformio. Jak się domyślacie, konieczny był silny przymus. Tym przymusem były 

problemy właśnie z Platformio w środowisku Atom. Platformio jest mi niezbędny 

do programowania mikrokontrolerów ESP8266 i Attiny.

Otwartość Visual Studio Code oraz dostępne API pozwala na tworzenie dla niego 

wielu dodatków, które dobrze integrują się z funkcjami edytora oraz dodają własne, 

często bardzo zaawansowane możliwości. Takim dodatkiem jest Platformio. Pozwala 

ono na tworzenie, kompilację i instalowanie kodu na mnóstwo mikrokontrolerów. 

Możemy je programować w Arduino, czyli C++ lub C, i w natywnych systemach 

przewidzianych dla nich przez producentów. W przypadku ESP8266 są to NonOS 

i FreeRTOS.

Po przetarciu zacząłem używać Visual Studio Code również do edycji aplikacji dla 

ESP32, które jednak kompiluję „ręcznie” za pomocą zaklęć w terminalu. Dla tego 

modułu Espressif przygotował bardzo przyzwoite narzędzia terminalowe również 

dla macOS. Jednak Visual Studio Code bardzo dobrze orientuje się w kodzie źródło-

wym nawet niestandardowych bibliotek HomeKit dostarczanych przez Espressif. 

Pozwala to na uniknięcie wielu głupich błędów. Edytor podpowiada składnię, 
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podkreśla nieistniejące funkcje, zmienne czy definicje. Dobrze przemyślano system 

wyszukiwania i zamiany tekstu.

Nie wszystko jest idealnie
Są też oczywiście i wady. Dla osób, które tak jak ja „od zawsze” używają systemów 

Apple, bardzo denerwujące jest umieszczenie ikony zamykającej karty z odwrotnej, 

prawej strony. Również, aby pisać polskie znaki, należy zmienić lub usunąć niektóre 

skróty klawiszowe z Alt. Jednak nie są to wady bardzo uciążliwe.

Program z dodatkami działa stabilnie i nadąża nawet na dość leciwym MacBooku 

Air i7 2013. Jest też jeszcze jedna ważna zaleta. Program można pobrać i używać za 

darmo.

Jeżeli zastanawiasz się nad edytorem kodu do programowania lub tworzenia  serwi-

sów WWW, warto, abyś przetestował Visual Studio Code, który przypadł do gustu 

nawet tak nieprzychylnie nastawionej do produktów Microsoftu osobie jak ja.
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YVisual Studio Code

Bezpłatny

www.visualstudio.com

 + Szybki
 + Wszechstronny
 + Dużo dodatków

 − Niuanse związane  
z przyzwyczajeniami  
Mac usera
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https://code.visualstudio.com
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APPLE AIRPODS (2019)
MACIEJ WINIARSKI



68TESTY

Powolna ewolucja
Przed niecały tydzień ostatnią konferencją Apple miejsce miał szereg „cichych” 

premier sprzętowych od Apple. Oprócz nowych iPadów i Maców wypuszczone 

zostały odświeżone słuchawki AirPods dostępne teraz także z etui obsługującym 

ładowanie w standardzie Qi. Ja testowałem wersję tańszą, pozbawioną tej funkcji.

Jakość wykonania
Zasadniczo wykonanie AirPods stoi na najwyższym poziomie. Tworzywo, z którego 

wykonane są etui i same słuchawki jest tym samym, które znamy z innych akceso-

riów Apple. 

Do wad można zaliczyć zbieranie brudu, przede wszystkim przez etui na zagięciach 

w postaci choćby drobnych włókien tkaniny, z której zrobiona jest kieszeń, w której 

najczęściej trzymam etui, gdy gdzieś wychodzę. 

Pewnym problemem jest także (widoczne w nieco ostrzejszym świetle) rysowanie 

się plastikowego pudełko. Słuchawek ten problem w zasadzie nie dotyczy (są małe 

i raczej nie stykają się często z twardymi powierzchniami), ale etui już po dwóch 

tygodniach pokryte jest mniejszymi i drobniejszymi rysami. Trzeba albo to zaak-

ceptować albo zaopatrzyć się w etui dla etui. 

Dla dopełnienia formalności dodam, że tekturowe pudełko w jakim są dostarczane 
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też jest bardzo porządnie i starannie wykonane. Ale w przypadku produktu od Apple 

nie jest to żadne zaskoczenie. 

Ocena wykonania: 4/5

Jakość dźwięku 
Jeśli miałbym ją określić jednym słowem, to powiedziałbym, że jest… przyjemna. 

Tak, to nie jest audiofilski, neutralny brzmieniowo sprzęt pozwalający na wydo-

bywanie najdrobniejszych smaczków z naszej biblioteki Apple Music ALAC-ów.  

Nie jest to też sprzęt który rozniesie basem nasze bębenki, ani nie przekłuje naszego 

mózgu sopranami. Zasadniczo nie ma jakiś większych różnic względem dołącza-

nych do każdego iPhone’a słuchawek EarPods poza tym, że w związku z brakiem 

kabla nie ma przenoszonych szumów wynikających z tarcia. Sporo zależy od gatun-

ku muzyki - elektronika czy pop sprawdzą się tutaj lepiej niż muzyka klasyczna. 

Doskonale sprawdzą się też do słuchania podcastów. 

Doskonale jest natomiast jeśli chodzi o jakość rozmów i Siri. O ile większość słucha-

wek przy połączeniu głosowym przełącza się w takich sytuacjach na protokół 

z jakością dźwięku rodem z 1999, a nie z 2019 roku, o tyle w przypadku AirPods 

wszystko brzmi tak, jak powinno.

Ocena jakości dźwięku: 3+/5
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Wygoda użytkowania
W tym aspekcie AirPods świecą jak supernowa na nocnym niebie. Przełączanie 

między urządzeniami działa szybko, choć nie czuję, by względem słuchawek 

z chipem W1 dokonał się tutaj duży postęp. Ważne, że zawsze można to zrobić 

dwoma stuknięciami w ekran, bez potrzeby przechodzenia do ustawień. 

Świetnie działa natomiast „Hey Siri”. Tak, wiem, że w polskich warunkach przydat-

ność wirtualnej asystentki jest dyskusyjna, ale do prostych komend typu „pogłośnij/

ścisz”, „zatrzymaj muzykę” czy „włącz minutnik” nadaje się wyśmienicie. Nie ma 

znanego z wielu innych słuchawek Bluetooth opóźnienia liczonego w eonach. 

Bardzo przydatną opcją jest możliwość użycia tylko jednej słuchawki. W połącze-

niu z wyśmienitą, szczególnie w przypadku rozmów przez VoLTE FaceTime Audio, 

sprawia to, że można z AirPods korzystać jako zamiennika dedykowanych słucha-

wek Bluetooth np. samochodzie. 

Etui oprócz chronienia słuchawek, gdy z nich nie korzystamy, jest odpowiedzialne 

za karmienie ich prądem. Wg danych producenta bateria w etui starczy na dodat-

kowe 24 godziny odtwarzania. Podobnie jak 5 godzin odtwarzania muzyki czy  

3 godziny rozmów jest to wartość realistyczna i możliwa do uzyskania w realnym 

użytkowaniu. 
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Niesamowicie wygodne jest to, że słuchawki włączają się automatycznie po włoże-

niu do uszu. I wyłączają po włożeniu ich do etui. To brzmi głupio, ale naprawdę tak 

jest. Trzeba tego doświadczyć, by w pełni to docenić.

AirPods nie sprawdzą się jedynie w sytuacjach, gdy wokoło jest duże zanieczysz-

czenie hałasem. Do samolotu odpadają, w autobusie też lepiej zająć miejsce z dala 

od silnika. Z głośną ulicą czy chodzącą w pobliżu pralką też raczej nie wygrają.  

Ale nie obniżam za to oceny, ponieważ jest to niejako wpisane w ich formę. A w niektó-

rych zastosowaniach przedostawanie się dźwięków z zewnątrz może być zaletą.

Stabilność i zasięg połączenia również stoją na bardzo wysokim poziomie do które-

go przyzwyczaiły nas słuchawki z układem W1. W ciągu dwóch tygodni testów 

zdarzyło się dwa razy, że źródło dźwięku po zakończeniu albumu przełączyło się 

na głośnik iPhone’a. Same słuchawki były jednak cały czas połączone, więc był to 

raczej błąd w samym iOS aniżeli w słuchawkach. 

Tak czy owak, jeśli tylko kształt AirPods jest odpowiedni dla naszych uszu, to pod 

względem wygody nie ma w tej kategorii wygodniejszego sprzętu przynajmniej do 

czasu premiery Powerbeats Pro. Chyba, że je odwołają. 

Ocena wygody użytkowania: 5/5
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Podsumowanie
AirPods pozostawiły u mnie drobny niedosyt. Liczyłem mimo wszystko na nieco 

więcej zmian - ostatecznie od premiery pierwszej generacji minęło blisko 2,5 roku. 

Dokonane usprawnienia są miłe, ale sprawiają charakter wersji 1.1, a nie 2.0 produktu. 

Nie ma nawet nowych kolorów. A szkoda, bo chociaż AirPods są ładne, to nie każde-

mu musi pasować śnieżnobiały kolor. Niektórzy chcieliby czegoś nieco bardziej… 

dyskretnego. 

Pozostaje jeszcze kwestia bezprzewodowego etui ładującego. Uważam, że sprze-

dawanie go za 200 PLN więcej to nieporozumienie, za które odmawiam dopłacać.  

To znaczy, nie wątpię, że sporo kupujących je wybierze, nie wątpię, że jest to wygod-

ne, ale w obliczu niedoboru nowych funkcji miło byłoby, gdyby były w standardzie. 

Albo gdyby dopłata byłaby rozsądniejsza. 

Być może jest to kwestia tego, że rzekomo druga generacja AirPods była opóźniana 

ze względu na przekładaną premierę AirPower. Ale jak było naprawdę dowiemy się 

pewnie najwcześniej za kilka lat. 

Tym niemniej AirPods to doskonały produkt. Pod względem wygody nie mają one 

w zasadzie żadnych rywali. Pod warunkiem, że odpowiada nam ich kształt i że jeste-

śmy w stanie zaakceptować kompromisy wynikające z budowy. 

Ocena końcowa: 4/5
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od 799,00 zł

www.apple.com

 + Wygoda
 + Bateria
 + Jakość połączenia
 + Jakość rozmów głosowych

 − Jedyny słuszny kolor
 − Absurdalna dopła-
ta za ładowanie 
bezprzewodowe

 − Niewielki postęp
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ZDJĘCIA:
apple.com

https://www.apple.com/airpods/
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BLACKMAGIC eGPU
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Thunderbolt 3 daje nam ogromne możliwości. Dzięki tej technologii praktycznie 

znika problem powolnego kopiowania danych. Ograniczeniem jest tylko wydajność 

dysku twardego. Jednak nowy standard portów daje nam znacznie większe możli-

wości. Jeśli kiedyś dojdziemy do wniosku, że w naszym laptopie lub komputerze 

brakuje szybkiej karty graficznej, rozwiązanie przyjdzie w postaci urządzeń eGPU. 

Apple oficjalnie wspiera zewnętrzne karty, pozwalając nam sięgać po coraz wydaj-

niejsze układy graficzne niezbędne w pracy i rozrywce.

Dopasowany  
do charakteru Apple
Pierwsze uczucie po wyjęciu Blackmagic eGPU z pudełka to niemal pewność,  

że jest to produkt Apple. Gdyby zamiast Blackmagic Design pojawiło się tam jabł-

ko, to właśnie tak bym sobie wyobrażał kartę graficzną z Cupertino. Niesamowity 

kształt oraz aluminiowa konstrukcja jeszcze bardziej przekonują mnie do tego,  

że sprzęt ten najlepiej pasuje do ekosystemu macOS. Moją uwagę zwróciła waga tego 

urządzenia. Ponad cztery kilogramy dla karty graficznej robią wrażenie. W pudełku 

znajdziemy jeszcze przewód zasilający, który według mnie mógłby być nieco dłuż-

szy oraz przewód Thunderbolt 3 do podłączenia monitora.

74TESTY
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Więcej portów USB
Gdy wyposażamy się w zewnętrzną kartę graficzną Blackmagic, otrzymujemy zara-

zem hub, dzięki któremu będziemy mogli podłączać zewnętrzne urządzenia. eGPU 

ma wbudowane cztery porty USB 3.1 oraz dwa złącza Thunderbolt 3. Będziemy 

mogli je wykorzystać do podłączenia komputerów i wykorzystania układu graficz-

nego. Dla osób nie posiadających monitora z Thunderboltem istnieje możliwość 

podłączenia karty po złączu HDMI.

Mocy nigdy za wiele
W tym zestawie zewnętrznej karty graficznej występuje układ AMD Radeon  

Pro 580. Jest to najmocniejszy układ z linii Radeonów 500, które miały swoją 

premierę w czerwcu 2017 roku. Wyposażono go w 8 GB pamięci. Nie jest to zatem 

najnowsza karta, ale mimo to nie można odmówić jej wydajności. Bazując na archi-

tekturze Polaris, firma AMD stworzyła procesor graficzny nie wymagający dużych 

napięć, dzięki czemu zredukowano wydzielanie ciepła i konieczność forsowne-

go chłodzenia. Odczujemy to podczas korzystania z eGPU dość mocno. Układ ten 

pracuje zaskakująco cicho, dając nam komfort pracy, nawet gdy jednostka ta będzie 

umieszczona na biurku. Dla użytkowników komputerów Apple bardzo ważnym argu-

mentem jest pełne wsparcie dla technologii Metal. Dzięki temu aplikacje na macOS 
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mogą w bardzo efektywny sposób korzystać ze wszystkich rozwiązań przyspiesza-

jących wyświetlanie grafiki. Po testach przeprowadzonych w aplikacji CINEBENCH 

R15 uzyskane wyniki są bardzo zadowalające. W teście OPENGL uzyskałem wynik 

ponad 80 klatek na sekundę (bez karty Mac mini z 2018 potrafił wyświetlić 42 klatki 

na sekundę). Znając ceny kart graficznych obecnych na rynku moglibyśmy spodzie-

wać się lepszych wyników płacąc ponad trzy tysiące złotych za ten układ. Liczba 

wyświetlanych klatek to jednak nie wszystko. Część aplikacji nie wspiera układów 

graficznych Intela, które masowo są instalowane w komputerach Apple. Takim 

przykładem mogą być wtyczki do Final Cuta, co do których część producentów 

zastrzega sobie brak wsparcia dla kart Intela. Wówczas pozostaje nam rozwiązanie 

typu eGPU, które rozwiąże ten problem. Majsterkowicze muszą wiedzieć, że nie da 

się wymienić karty w tej obudowie.

Wygoda pracy
Jednym z najważniejszych atutów Blackmagic eGPU jest bezproblemowa instala-

cja. Podłączamy kartę do komputera i natychmiast możemy rozpocząć pracę przy 

użyciu szybkiej karty graficznej. Na pasku menu pojawia się jedynie ikona informu-

jąca nas o podłączeniu eGPU. Będziemy z tego miejsca mogli łatwo odłączyć grafikę 

podobnie jak wysuwamy podłączone dyski twarde. eGPU pozwala również ładować 
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komputery przenośne mocą aż 85 W. Użytkownicy laptopów będą zatem swobod-

nie ładować, wpinając komputer do karty graficznej dzięki czemu nie ma potrzeby 

rozkładania dodatkowych kabli do ładowarki.

Blackmagic eGPU  
daje użytkownikom nowego Mac’a mini
dwa razy więcej mocy przy renderowaniu grafiki. Koszt jaki jednak musimy ponieść 

jest wysoki — ponad trzy tysiące złotych. Składając samemu taki zestaw (kupując 

osobno kartę graficzną i kieszeń na Thunderbolt 3) możemy go mieć za prawie poło-

wę ceny. Zapewne nie będzie to urządzenie tak eleganckie w wyglądzie i może nie 

być równie ciche jak Blackmagic eGPU. Zewnętrzna karta graficzna nie sprawiała 

żadnych kłopotów. Wystarczy podłączyć ją do komputera, aby wszystko zaczęło 

działać zgodnie z naszym życzeniem. Ceniącym niezawodność konstrukcji i desi-

gn można śmiało polecić produkt Blackmagic. Jest to niezwykle prosty sposób  

na podniesienie wydajności naszego komputera, ale z drugiej strony musimy przy-

gotować się na niemały wydatek drenujący naszą kieszeń.
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od 3019,00 zł

www.blackmagicdesign.com

 + Łatwa instalacja
 + Cicha praca
 + Ciekawy wygląd
 + Dodatkowe porty USB

 − Brak możliwości wymia-
ny karty

 − Cena nie przekłada się na 
przyrost mocy
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https://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagicegpu/
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FEIYUTECH VIMBLE 2 
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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iPhone dzięki swojej kamerze  
stał się popularnym narzędziem  
do tworzenia treści wideo
Niestraszna jest mu rozdzielczość 4K nawet w dużej ilości klatek na sekundę. Jakość 

rejestrowanego przez telefony obrazu jest w wielu przypadkach wystarczająca na 

potrzeby publikowania filmów w sieci i nie tylko. Te zastosowania dostrzegli produ-

cenci akcesoriów i coraz mocniej rozbudowują swoje portfolio. Jednym z nich jest 

firma FeiyuTech znanego i cenionego producenta akcesoriów do video. Ta chińska 

firma przedstawiła niedrogiego gimbala Vimble 2. To urządzenie dzięki wbudowa-

nym silniczkom stabilizuje zamontowane w nim urządzenie rejestrujące w trzech 

osiach. Dzięki temu nagrany film jest pozbawiony silnych drgań i wygląda zdecy-

dowanie lepiej niż wykonany „z ręki”. Sprzęt ten skierowany jest wyłącznie dla 

użytkowników smartfonów.

Urządzenie dostajemy w schludnej walizeczce, w której możemy przechowywać 

i przewozić gimbala. To dosyć delikatne urządzenie, więc dbałość producenta 

o bezpieczeństwo jest uzasadniona. Oprócz samego Vimble 2 i instrukcji (którą 

zdecydowanie należy przeczytać) znajdziemy opaskę na nadgarstek, zestaw prze-

wodów do różnych modeli telefonów, kabel do ładowania oraz ministatyw (stopkę), 
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który pozwoli stawiać produkt chińskiej firmy na płaskiej powierzchni (dzięki 

uniwersalnemu gwintowi możemy skorzystać z tradycyjnego statywu do aparatu 

fotograficznego).

Sam FeiyuTech Vimble 2  
jest wykonany z solidnego tworzywa,
 które jest przyjemne w dotyku, a jego jakość nie budzi żadnych wątpliwości. Elementy 

są dobrze spasowane, a przyciski umiejscowione ergonomiczne, dzięki czemu 

sterowanie gimbalem jest intuicyjne i wygodne.

Gimbal jest zasilany własnym akumulatorem, który ładujemy za pomocą przewodu 

mini USB (ładowarka nie jest dostarczona w zestawie). Akumulator jest pojemny 

i pozwoli nam na wykonanie wielu ujęć, a dodatkowo zapewni w razie potrzeby 

wsparcie dla naszego telefonu. Tak, możemy go wykorzystać jako sprytny powerbank.

Po zamontowaniu aparatu proces wyważania jest dosyć prosty. Wystarczy wycią-

gnąć jedno ramię gimbala z nadrukowaną podziałką i wychylić je na tyle, aby aparat 

łapał poziom. Najlepiej tę operację wykonać na płaskiej powierzchni. Sama obsłu-

ga gimbala nie jest zbytnio skomplikowana, ale koniecznie należy zapoznać się 

z instrukcją obsługi, aby wykorzystać pełen wachlarz możliwości oferowanych 

przez ten chiński produkt i nie uszkodzić go. Vimble 2 może pracować w kilku 

trybach. Urządzenie podąża za ruchami operatora i stabilizuje smartfon, chroniąc 

przed drganiami. Możemy także samodzielnie sterować ruchami przyrządu za 

pomocą zamontowanego joysticka i dodatkowych przycisków, dzięki temu ruch 
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299,00 zł

www.feiyu-tech.pl

 + Lekki
 + Praktyczny
 + Wygodny w obsłudze
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kamery jest idealnie płynny. Korzystanie z Vimble 2 dodatkowo można uprzyjem-

nić, korzystając z przeznaczonej do niego aplikacji. Dzięki niej możemy za pomocą 

przycisków gimbala sterować kamerą w naszym iPhonie.

Na koniec zostawiłem  
bardzo ciekawą funkcjonalność
naszego Vimble 2. Otóż posiada wbudowane ramię teleskopowe, które pozwala 

wykorzystać naszego Vimble 2 do ujęć typu „selfie” lub nagrywania filmów w tłumie. 

Warto pochwalić producenta za ten sprytny pomysł.

Podsumowując: 
propozycja firmy FeiyuTech Vimble 2 jest zaskakująco atrakcyjna. Otrzymujemy 

wyjątkowo dobrze wykonany i sprawnie działający sprzęt z pełnym wyposażeniem 

dodatkowym w cenie statywu... Tak, ten gimbal kosztuje niespełna 300 złotych 

i z pewnością przyniesie swoim nabywcom mnóstwo frajdy z jego użytkowania 

i godziny „nieporuszonych”, płynnych nagrań.

https://feiyu-tech.pl/vimble-2-grafitowy
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THULE LITHOS 16L. 
STYLOWY PLECAK  
NA CO DZIEŃ
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Plecak to chyba najbardziej niedocenia-

ny element mobilnego biura. Komputer 

i inne gadżety trzeba przecież w czymś 

nosić, dlatego torba albo plecak to niezbęd-

ne wyposażenie każdego mobilnego 

pracownika. Sprawdziliśmy, jak w tej roli 

sprawdza się plecak Thule Lithos 16L.

Firma Thule 
w świadomości wielu zagościła zapew-

ne za pośrednictwem bagażników 

dachowych lub innego osprzętu samo-

chodowego, ale zdążyła też już wyrobić 

sobie renomę w produkcji różnego rodza-

ju toreb i plecaków. Na testy trafił do nas 

plecak wyjątkowo miejski, o pojemności 

16 litrów. Wygląda on dość niepozornie, 

aczkolwiek elegancko. Bez problemu 

można go dopasować i do ubrania na luzie, 

i do smart casual. Do wyboru mamy czte-

ry motywy kolorystyczne. Nasz łączył 

czarną podstawę z jasną górą w kolorze 

„betonowym”. Początkowo obawiałem się, 

jak jasny plecak sprawdzi się w miejskiej 

dżungli, ale materiał nie łapie zabrudzeń, 

a po kilku tygodniach testów wygląda jak 

nowy. Czarna podstawa to dobry pomysł, 

bo można plecak bez obaw postawić na 

ziemi, choć osobiście wolałbym, by była 

ona zrobiona z  jakiegoś zmywalnego 

materiału.

Thule Lithos 16L na zewnątrz posia-

da z jednej strony kieszonkę na butelkę 

z wodą, a z drugiej strony kieszonkę na 

drobiazgi, zamykaną na suwak. Główna 

komora zamykana jest na zakładkę, za 

pomocą eleganckiej klamry. Rozwiązanie 

takie jest dość wygodne i  sprawia, że 

plecak dobrze się układa, niezależnie od 

poziomu jego wypełnienia. Zapewnia 

również łatwy dostęp do wnętrza. Jedną 

klamrę odpina się szybko, a zamknięcie 
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zwinięte na zakładkę zapewnia odpowied-

nie bezpieczeństwo rzeczy w środku.

Wewnątrz  
Thule Lithos 16L
znajdziemy dość małą, zamykaną na 

suwak siateczkową kieszeń na drobia-

zgi oraz miękko wyściełaną komorę na 

laptopa. MacBook Pro 15 cali mieści się 

w niej idealnie, ale w przypadku używa-

nia grubszych pokrowców mogą pojawić 

się problemy. Na wyściełanej komorze 

znajduje się kieszeń, w którą mieści się 

nawet iPad Pro 11 cali razem ze Smart 

Cover. Jest ciasno, ale się mieści. Na tym 

koniec kieszeni i możliwości inteligent-

nego zagospodarowania miejsca. Jak 

na miejski plecak do noszenia laptopa 

i gadżetów, to jest moim zdaniem dość 

biednie. Przydałoby się więcej kieszeni 

wewnętrznych do schowania chociaż-

by słuchawek, myszy czy powerbanka. 

Brakuje organizera na długopisy (albo na 

rysik), czy inne mniejsze przedmioty, jak 

wizytówki. Co prawda komputer i laptop 

są dobrze zabezpieczone na swoich miej-

scach, ale inne gadżety muszą mieszać 

się w komorze głównej. Ponieważ rzadko 

zabieram komputer i  tablet jednocze-

śnie, to mniejszą kieszeń wykorzystuję 

do noszenia ładowarki i myszki, ale jest 

to rozwiązanie dalekie od idealnego.

Słabe możliwości aranżacji przestrze-

ni wewnątrz Thule Lithos 16L nadrabia 

swoją pakownością. Nie spodziewałem 

się, że do tak małego wizualnie plecaka 

da się zapakować tyle rzeczy. Na co dzień 

bez problemu radzi sobie z przenosze-

niem akcesoriów potrzebnych do pracy, 

pudełka z lunchem, składanego parasola, 

szmacianej torby na zakupy i ewentualnie 
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niewielkiej kurtki przeciwdeszczowej. Jeśli jednak zachodzi taka potrzeba, to do 

plecaka można zapakować też cięższe zakupy. Przy czym dopakowanie go „pod 

korek” nie powoduje, że plecak dostaje garbu. Jego komora, pomimo że dość wąska 

jest na tyle szeroka, by zmieścił się chociażby karton mleka czy butelki z piciem. 

Ciężar ładnie się rozkłada i plecak nadal wygodnie się nosi, dzięki grubo wyścieła-

nym plecom i paskom.

Jakości wykonania Thule Lithos 16L 
nie jestem w stanie nic zarzucić. Materiał, paski oraz klamra sprawiają bardzo 

porządne wrażenie, a w miejscach narażonych na większe naprężenia widoczne są 

wzmocnione szwy.

Przed testami tego plecaka spodziewałem się, że będzie on na moje codzienne woja-

że za mały. Thole Lithos 16L pozytywnie zaskoczył mnie jednak swoją pakownością. 

Nawet pomimo braku wewnętrznego organizera bez problemu stał się kompanem 

moich wypadów z komputerem na miasto. Jeśli dodamy do tego dobrą ochro-

nę sprzętu wewnątrz, doskonałą jakość wykonania i elegancki wygląd, to trudno 

oczekiwać więcej od miejskiego plecaka i produkt Thule można z czystym sercem 

polecić. Jeśli jednak chcielibyście zabrać go w podróż, to może okazać się odrobię 

zbyt mały.

WITRYNA

CE
CH

YThule Lithos 16L 

od 259,00 zł

www.thule.com

 + Bardzo dobre materiały
 + Pakowność
 + Ochrona laptopa

 − Brak wewnętrznego 
organizeraNAZWA

CENA

OCENA

https://www.thule.com/pl-pl/pl/backpacks/laptop-backpacks/thule-lithos-backpack-16l-_-3203627
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JAK ZOSTAĆ 
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 12
JAROMIR KOPP © Halfpoint

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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W poważnych firmach zawodowi testerzy według opracowanych naukowo algo-

rytmów testują oprogramowanie i urządzenia. Następnie trafiają one do szerszego 

grona testerów, czasem również i do testów publicznych. Potem jednak i tak nie 

potrzeba wiele czasu, aby znalazł się użytkownik lub sytuacja, która „rozwala” tak 

dobrze przetestowany system.

I nie inaczej, ale na znacznie mniejszą skalę było i w moim przypadku. O tym będzie 

w pierwszej części artykułu, w drugiej zaś stanę w obronie mostków, hubów i innych 

bramek HomeKit.

Jak wiecie z poprzednich części, 
po ostatnim kryzysie bezpieczeństwa, któremu dałem odpór, udało mi się z powo-

dzeniem zaimplementować moje oprogramowanie w domowych przełącznikach. 

Znów chodziłem dumny (i blady), bo wszystko działało znacznie sprawniej niż popu-

larne oprogramowanie Tasmota oraz Home Bridge, o którym wielokrotnie pisałem 

w naszym serwisie mojmac.pl. Sprawniej nawet niż renomowana Ikea Tradfri.  

Do czasu…

Pewnego wieczora domownicy zaczęli mi się skarżyć, że włącznik światła na scho-

dach raz działa, a raz nie. „Niemożliwe” — pomyślałem, jednak okazało się, że to 

prawda. Dodatkowo umieszczone na krańcach działki sensory temperatury również 

przestały się komunikować. Sytuacja powtarzała się dość systematycznie wieczo-

rami. Tknięty przeczuciem wspartym ostatnimi problemami z rozległą siecią Wi-Fi 
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w mojej wsi, sprawdziłem, czy czasem coś nie „sieje” na pierwszym kanale Wi-Fi 

2,4 GHz. Z tego kanału korzystają moduły ESP8266 w podstawowej konfiguracji. 

I to był strzał w dziesiątkę
Jakiś pajęczarz najprawdopodobniej analogową transmisją dużej mocy wchodził 

w pasmo 2,4 GHz! Nie było to Wi-Fi, tylko coś, co nadaje długimi sesjami, bez więk-

szych przerw. No i niestety, choć wcześniej nie czułem takiej potrzeby, musiałem 

dodać możliwość wyboru kanału, na którym pracują moje urządzenia. Wcześniej 

wydawało mi się, że tego uniknę, wzorując się na Philips Hue, czy Ikea Tradfri, które 

łączą się również w paśmie 2,4 GHz, ale za pomocą protokołów ZigBee. Nie oferu-

ją one wcale możliwości zmiany kanału (ZigBee ma ich do wyboru 15) lub mają tę 

funkcję niezbyt dostępną dla użytkownika.

Trudność z wprowadzeniem wyboru kanału w moim systemie polega na tym, że poza 

bramkami sterującymi HomeKit, z którymi łączą się akcesoria, mam też niezależne 

przyciski (piloty), mogące komunikować się bezpośrednio z akcesorium i pełnić 

funkcję jakby dodatkowego kontrolera. Oczywiście wszystkie akcesoria sparowa-

ne z konkretną bramką muszą pracować na tym samym kanale co ona. To bramka 

narzuca kanał, do którego akcesorium musi się dostosować. Jednak podczas iden-

tycznej procedury parowania to pilot (przycisk), choć występuje w roli kontrolera, 

musi się dostosować do kanału akcesorium już sparowanego z bramką. Skutkowało 

to koniecznością dodania do mojej własnej procedury parowania, dodatkowego 

parametru określającego kanał i pokazującego, „kto tu rządzi częstotliwościami”.
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Wprowadzenie tych udoskonaleń zajęło mi wraz z testami i poprawkami niemal 

tydzień. Jednak efekt jest bardzo dobry, a w przypadku pilotów (przełączników) 

udało mi się zaimplementować ich parowanie z akcesoriami pracującymi na różnych 

kanałach, nawet gdy polecenie jest wysyłane do kilku akcesoriów po wciśnięciu 

jednego przycisku. Również bateryjne sensory „pogodowe” mogą być sparowane 

z kilkoma bramkami pracującymi na różnych kanałach. Tylko akcesoria, które stale 

nasłuchują poleceń, czyli przełączniki i sterowniki światła są związane kanałem 

z bramką sterującą.

Gdy już zakończyłem wdrożenie, okazało się, że „pajęczarz” nagrabił sobie w całej 

wsi, bo udało mu się zakłócić nawet łączność komórkową (!). Informacja rozpo-

wszechniona w wiejskim sklepie przez jednego z mieszkańców o rzekomej kontroli 

Orange chyba zniechęciła „radiowca” do dalszych eksperymentów ze wzmacnia-

czami sygnału. Jednak gdyby powrócił, jestem gotowy na zmianę kanałów.

Niezależne czy mostkowane?
Teraz czas na konfrontację z gustami użytkowników. Apple pozwala na stosowanie 

bramek, które łączą akcesoria komunikujące się „po swojemu”, np. Z-Wave, ZigBee, 

czy ESP-NOW z siecią IP, z której korzystają akcesoria HomeKit. Oczywiście z wyjąt-

kiem tych na Bluetooth. Z mostków korzystają: Philips, Ikea, Gerdena i wiele innych 
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firm. Każda z nich rozwija swój system, zresztą Apple je do tego „przymusza”, nie 

pozwalając na razie na podpinanie obcych akcesoriów do mostków innych firm.

Czytając wiadomości na różnych grupach użytkowników HomeKit, zauważyłem 

pewną niechęć do takich rozwiązań. Użytkownicy nie chcą już „trzeciej bramki” 

i wybierają akcesoria, które ich nie wymagają. Ja jednak już wcześniej postarałem 

się uatrakcyjnić bramkę, kierując się inną — niż estetyka i bałagan — motywacją.

Jeżeli już coś pobiera prąd
i musi być do tego zasilania podłączone, to niech stara się wykazać, że nie marnu-

je energii. Obarczyłem więc moje bramki ESP32 dodatkowymi obowiązkami. 

Ponieważ nie wymagają one jak Ikea podpięcia kablem Ethernet, mogą być dość 

swobodnie rozmieszczane w zasięgu kabelka zasilającego i kontaktów. Pierwszym 

zadaniem, które dla nich wymyśliłem, jest funkcja stacji pomiaru jakości powietrza. 

Zaimplementowałem obsługę sensora gazów organicznych, temperatury, wilgotno-

ści i ciśnienia BME680 i bramka od tego momentu zgłasza się jako czujnik jakości 

powietrza! Od razu lepiej się z tym poczułem, wiedząc, kiedy należy przewietrzyć 

pokój. Jednak to nie wszystko. Dlaczego mam sięgać po iPhone’a, gdy chcę spraw-

dzić, jaka temperatura jest na zewnątrz lub jaka jest jakość powietrza w pokoju? 

Przecież bramkę można np. powiesić na ścianie i zaopatrzyć w ekran. Tak też zrobi-

łem. To dopiero początek projektowania interfejsu, ale już widać na nim jakość 

powietrza i można zobaczyć pomiary ze sparowanych z nią sensorów zdalnych. 

I cały czas działa również jako klasyczny mostek dla akcesoriów HomeKit. Czy tak 

dozbrojona bramka HomeKit zyskałaby wasze uznanie?
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WYMIANA DYSKU 
W MACBOOKU (AIR, PRO)
JAROMIR KOPP © Halfpoint

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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Na samym wstępie muszę zaznaczyć, że chodzi o te modele MacBooków, które nie 

mają kości pamięci przylutowanych do płyty głównej. Są to:

MacBook Air
 > MacBook Air 11˝ połowa 2013 (MacBookAir6,1)

 > MacBook Air 13˝ połowa 2013 (MacBookAir6,2)

 > MacBook Air 11˝ początek 2014 (MacBookAir6,1)

 > MacBook Air 13˝ początek 2014 (MacBookAir6,2)

 > (w tych modelach nie będzie działać hibernacja)

 > MacBook Air 13" początek 2015 (MacBookAir7,1)

 > MacBook Air 13˝ 2017 (MacBookAir7,2)

MacBook Pro
 > MacBook Pro Retina 13˝ koniec 2013 (MacBookPro11,1)

 > MacBook Pro Retina 15˝ koniec 2013 (MacBookPro11,2 i MacBookPro11,3)

 > MacBook Pro Retina 13˝ połowa 2014 (MacBookPro11,1)

 > MacBook Pro Retina 15˝ połowa 2014 (MacBookPro11,2 i 11,3)

(w tych modelach nie będzie działać hibernacja)

 > MacBook Pro Retina 13˝ początek 2015 (MacBookPro12,1)

 > MacBook Pro Retina 15˝ połowa 2015 (MacBookPro11,4 i 11,5)

Niestety, jeżeli macie któryś z komputerów z poniższej listy:

 > dowolny MacBook Air od Retina 2018 (MacBookAir8,1)

 > dowolny MacBook 12˝ Retina z początku 2015 (MacBook8,1)
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 > dowolny MacBook Pro 13˝ Retina 4 TB od 2016 (MacBookPro13,2)

 > dowolny MacBook Pro 15˝ Retina od 2016 (MacBookPro13,3)

 > najnowsze MacBook Air 2018 z T2,

ten artykuł będzie dla Was jedynie ciekawostką. W tych MacBookach nie da się 

wymienić dysków.

Jak widzicie, na liście komputerów z dyskami na złączu PCIe są MacBooki, które 

nadal mogą sprawnie działać, jeżeli przy zakupie nie poskąpiliśmy na pamięć i proce-

sor. Jednak ich dyski mogą już być zbyt ciasne, za wolne lub po prostu mogły ulec 

awarii, jak to się stało w moim sprzęcie.

„Kowalski, opcje!”
Gdy zabraknie nam miejsca lub po prostu dysk się zepsuje (pamiętaliście o systema-

tycznych kopiach?), to mamy kilka możliwości. Możemy kupić pamięć SSD oficjalnie 

zgodną, np. Transcend lub OWC, ewentualnie poszukać używanego dysku wyjętego 

z MacBooka. Są to drogie rozwiązania, często niemające ekonomicznego uzasad-

nienia. Innym wyjściem jest praca lub powiększenie zasobów pamięci masowej za 

pomocą dysku zewnętrznego lub specjalizowanej karty microSD (np. Transcend). 

Jednak jeżeli w starszych modelach pogodzimy się z utratą hibernacji (ten problem 

nie występuje w nowszych), to możemy samodzielnie i to w bardzo rozsądnej cenie 

upgrade’ować naszą pamięć masową do większej i często szybszej.

Potrzebne będą:

MacBook, czyli nasz pacjent. Narzędzia (wkrętak) do jego otwarcia. Dysk NFMe  

ze złączem M.2. Adapter M.2 NVMe do nietypowego złącza Apple.
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Zacznijmy od adaptera. Można je kupić w Polsce na popularnych platformach sprze-

daży, jednak większość sprzedawców nie ma pojęcia o tym, co oferują. Opisy często 

są mylące, bo i sprawa wymiany dysku na NVMe obrosła już legendami. Np. wielu 

„fachowców” uważa, że starsze MacBooki nie obsłużą dysków AHCI. Obsłużą pod 

warunkiem zainstalowania wcześniej systemu macOS 10.13 High Sierra lub nowszego 

i pogodzenia się z ewentualną utratą hibernacji. Adapter można odnaleźć, wpisując 

w wyszukiwarkę frazę „Adapter macbook ahci nvme macbook air pro key m 20”.

Powinien wyglądać jak na zdjęciu. Bardzo ważne jest umiejscowienie wcięć w złączu 

i gnieździe. Wcześniej Apple stosował dysk SATA na podobnym złączu, więc można 

się pomylić.

Dysk NVMe ze złączem M.2
 Ja zdecydowałem się na ADATA NVMe SX6000 Pro. Należy unikać dysków Samsunga 

PM981, 950 Pro, 970 Evo Plus. Również warto wyszukać SSD 4-lanowe, bo choć 

Apple stosował w MBA 2013 i podobnych dysk 2-lanowy, to komputer może obsłużyć  

4 lany. Obecnie wszystkie dyski są w standardzie PCIe 3.0, jednak starsze MacBooki 

obsługują tylko 2.0. Skutkuje to tym, że nie osiągniemy pełnych transferów obiecy-

wanych przez producenta dysku, ale z racji np. większej liczby lanów i tak powinno 

być odczuwalnie szybciej.
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Co to jest ta hibernacja,  
z którą będzie trzeba się rozstać, 
jeżeli mamy starsze MacBooki?
 Jeżeli usypiamy komputer lub zamykamy jego klapę, to standardowo zapisuje on 

zawartość pamięci i stan systemu na dysk. Następnie na pewien ustalony okres 

wyłącza procesor, ale nadal podtrzymuje zasilanie pamięci. Dzięki temu błyska-

wicznie się obudzi, ale zużywa więcej prądu. Po kilku minutach system całkowicie 

się wyłącza, przechodząc właśnie w stan hibernacji. Zawartość pamięci ulatuje, 

ale za to zużywa bardzo malutko prądu. Podczas wybudzania z tego stanu Boot 

ROM musi najpierw odczytać zawartość pamięci z dysku i odtworzyć stan syste-

mu. I tego właśnie starsze MacBooki nie potrafią zrobić ze współczesnymi dyskami 

NVMe AHCI. Komputer się zawiesi i uruchomi ponownie. Dlatego hibernację nale-

ży wyłączyć. Niestety spowoduje to odczuwalnie większe zużycie prądu podczas 

uśpienia. Trzeba się będzie pogodzić z wyłączaniem komputera zamiast usypiania, 

gdy będziemy brali go w teren.

Hibernację wyłączamy komendą wydaną w terminalu:

sudo pmset -a hibernatemode 0 standby 0 autopoweroff 0
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Do roboty
Pamiętajcie, że opisuję tu swój przypadek i bądźcie bardzo ostrożni podczas mani-

pulowania przy swoim komputerze. Nie wolno zapomnieć o kopii danych, najlepiej 

bootowalnej, na dysku zewnętrznym. Można ją wykonać za pomocą Carbon Copy 

Cloner lub SuperDuper! ( jest darmowy). Przy okazji pozbędziemy się konieczności 

wykonania bootowalnego instalatora systemu na dysku flash USB (instrukcja jest 

na stronach Apple). Niestety po wymianie dysku MacBook może nie być w stanie 

(zwłaszcza starsze modele) pobrać instalatora z sieci. Należy mieć swój.

Jak rozkręcić obudowę, najlepiej sprawdzić w serwisie ifixit.com. Wystarczy wpisać 

nazwę komputera, wybrać stosowny rocznik i tam instrukcję wymiany pamię-

ci masowej. Pamiętajcie o elektrostatyce! Ładunek (iskra) z Waszego ciała może 

zniszczyć układy na płycie głównej. Dotknijcie kranu, potem metalowej obudowy 

komputera — to są amatorskie, ale dość skuteczne metody.

Po przygotowaniu kopii i dysku z instalatorem wyłączamy komputer, odłączamy od 

zasilania i innych kabli, obracamy spodem do góry, kładąc na czymś, co nie pory-

suje pokrywy.

Odkręcamy śrubki i odkładamy tak, aby nie zgubić. Niektóre, np. te z tylnej części, 

mogą być dłuższe.
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Łapiemy palcami za tył spodniej pokrywy i ją unosimy. Może stawiać pewien opór, 

bo pośrodku bywa przyklejona do baterii lub ma specyficzny wpust pozycjonujący. 

Oczywiście opór mogą stawiać też przeoczone śrubki.

Po odłożeniu pokrywy odpinamy od płyty głównej baterię. To bardzo ważne.

Teraz można odkurzyć wnętrze np. pędzelkiem, powietrzem, czy innymi metodami 

przewidzianymi do czyszczenia płyt głównych.

Dysk łatwo rozpoznacie. Należy odkręcić śrubę mocującą i wysunąć go ze złącza.

Teraz wsuwamy nowy dysk w adapter i całość w złącze na płycie. Uwaga! Może 

być konieczne użycie dość znacznej siły, aby wsunąć go do końca. Jeżeli nie widać 

całego otworu na śrubę mocującą, starajcie się z wyczuciem wcisnąć głębiej dysk 

z adapterem. Śrubę powinno dać się wkręcić bez problemów.

Potem podłączamy akumulator, umieszczamy pokrywę, zakręcamy śrubki, obraca-

my, podpinamy zasilanie i nasz dysk z bootowalną kopią systemu lub bootowalny 

instalator na USB.

Włączamy…
Jeżeli uruchomicie komputer z kopii systemu, to powinien po chwili pojawić się 

komunikat o niezaformatownym dysku. Niezależnie od tego, jak uruchomiliśmy 

system, należy wejść w Narzędzie dyskowe. Zaznaczamy nasz nowy dysk, formatu-

jemy go z układem partycji GUID oraz zakładamy wolumin APFS bez rozróżniania 

wielkości znaków.
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Następnie zależnie od wybranej metody, możemy zainstalować system, odtworzyć 

dysk z kopii Time Machine (zalecane) lub przywrócić jego zawartość z kopii booto-

walnej w odwrotnym niż podczas jej tworzenia, kierunku.

Po uruchomieniu  
komputera już z nowego dysku
sprawdźmy, czy przechodzi hibernację, zamykając pokrywę na kilka minut i budząc 

go. Jeżeli się zawiesi i uruchomi ponownie, to należy użyć wspomnianej wyżej 

komendy w terminalu i liczyć się ze zwiększonym zużyciem prądu w uśpieniu.

Jeżeli nie oszczędzaliśmy 
zbytnio na dysku
 (256 GB powinno zmieścić się w cenie 240—300 zł), to możemy liczyć na odczu-

walny wzrost transferów. W moim przypadku zapis pozostał bez zmian (540 MB/s), 

za to odczyt wzrósł niemal dwukrotnie (z 700 do 1340 MB/s).

Piszę ten artykuł już po trzech tygodniach od wymiany. Poza wspominaną hiberna-

cją nie mam żadnych zastrzeżeń co do pracy mojego MacBooka Air i7 2013.
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