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Nasze mieszkanie 
może z nami porozmawiać
Odczyta nasze potrzeby i w błyskawicznie zareaguje na nasz nastrój. Możemy 

to sprawić, wsuwając zaledwie gniazdko do kontaktu lub skanując kod HomeKit 

z urządzeń obsługujących tę technologię. Ta rzeczywistość jest dostępna dla każde-

go z nas. W tym wydaniu zabieramy Was w bardzo ciekawy świat „smart home”  

— inteligentnych mieszkań, które do niedawna tkwiły jedynie w wyobraźni twórców 

science fiction. Jak stworzyć mieszkanie na miarę XXI wieku oparte na rozwiąza-

niach Apple? Wszystko znajdziecie w tym wydaniu magazynu.

Serdecznie pozdrawiam

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

LG UltraFine 4K

Apple zaktualizowało serię MacBooków Pro 

wyposażonych w Touch Bar o nowe proceso-

ry firmy Intel. Modele o przekątnej 13 cali są 

teraz wyposażone w czterordzeniowe proceso-

ry 8. generacji. Natomiast 15-calowe MacBooki 

mogą pochwalić się najnowszymi chipami  

9. generacji, w tym ośmiordzeniowym mode-

lem procesora i9.

www.apple.pl

Nowe MacBooki Pro

Beats Powerbeats Pro

Pojawił się nowy model LG UltraFine 4K. Jest 

wyposażony w matrycę IPS i ekran o przekątnej 

23,7 cala (zamiast 21). Pozwala wyświetlić obraz 

o rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli. Monitor 

dysponuje szeroką gamą kolorów P3 i jasno-

ścią 500 cd/m². Monitor podłączymy do Maca za 

pomocą Thunderbolt, a dzięki integracji monito-

ra z macOS sterowanie jest dostępne z poziomu 

systemu. Cena monitora to 3249 zł.

www.apple.pl

To propozycja bezprzewodowych słuchawek 

dousznych przeznaczonych dla osób aktywnych. 

Są odporne na pot i wyposażone w pałąk zabez-

pieczający przed wypadnięciem. Dzięki temu 

trzymają się w uchu nawet w trudnych warun-

kach. Za komunikację z urządzeniami odpowiada 

chip H1. Producent wycenił je na 1129 zł.

www.beatsbydre.com

https://www.apple.com/pl/macbook-pro/
https://www.apple.com/pl/shop/product/HMUA2ZM/A/monitor-lg-ultrafine-4k?fnode=4c
https://www.beatsbydre.com/earphones/powerbeats-pro
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Przegląd aplikacji
abcFaktury
To jedyny program na macOS, który pozwala 

właścicielom firm wystawiać faktury i prowadzić 

magazyn. Aktualizacja abcFaktury przyniosła 

długo wyczekiwany moduł obsługi wielu produk-

tów w magazynie oraz wsparcie dla różnych 

dokumentów magazynowych PZ, WZ i inne. Ważną 

informacją jest, że w pełni funkcjonalna wersja 

aplikacji jest udostępniana za darmo.

CENA: Bezpłatny

www.abcfaktury.binsoft.pl

Jeden z najpopularniejszych edytorów plików 

PDF otrzymał  aktualizację wykorzystującą 

pełniej możliwości nowego macOS. Dodano 

wsparcie dla dzielonego, pełnoekranowe-

go widoku Split View. Działa również  opcja 

Continuity Camera dzięki której wykorzystamy 

iPhone jako skaner dokumentów lub kamerę do 

lokowania zdjęć w PDF-ach.

CENA: 74,95 $

ww.smilesoftware.com

Telestream wydał „okrojoną” wersję aplikacji 

Wirecast. Dla wielu użytkowników prowadzących 

na żywo w internecie spotkania będzie to dosko-

nałe rozwiązanie wspierające takie platformy jak 

Facebook, YouTube czy Twitter. W dużo niższej 

cenie otrzymujemy profesjonalną aplikację stre-

amingową. 

CENA: 249,00 $

www.telestream.net

PDFPen 11

Wirecast One

https://abcfaktury.binsoft.pl
https://smilesoftware.com/pdfpen
http://www.telestream.net/wirecast/
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UCZULONY NA JABŁKA
COŚ POSZŁO NIE TAK
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Produkty Apple zwróciły 
moją uwagę już ponad 15 lat temu
dzięki swojemu nieprzeciętnemu wyglądowi. Biały iBook to było coś innego, 

bezkompromisowego. Z czasem, czytając o firmie i jej założycielu, Stevie Jobsie, 

dowiedziałem się, że to jego bezkompromisowość wpłynęła w znacznym stopniu 

na produkty firmy.

Szczelinowy 
napęd CD-ROM
zamiast stosowanej przez wszystkich tacki to tylko jeden z przykładów dbałości 

o szczegóły i całościowy, spójny wygląd produktów. Kiedy obecnie patrzę na iPho-

ne’a oraz iPada Pro, odnoszę wrażenie, że coś poszło nie tak. Niektórzy zapewne 

przyzwyczaili się już do wystających obiektywów, ale ja nie.

Rozumiem, że obiektyw po prostu nie może być mniejszy, jeśli ma mieć odpowiednie 

parametry. Podobnie jak w momencie premiery iMaców nie istniały odpowiednio 

działające napędy szczelinowe i pierwsze modele musiały mieć tackę. Tacka jednak 
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bardzo szybko zniknęła, a wystający obiektyw ma się dobrze i nawet zaczyna się 

mnożyć. Do tej pory mój zmysł estetyczny jakoś sobie z nim radził, bo i tak noszę 

telefon w pokrowcu. Ale kiedy zobaczyłem prawdopodobne rendery kolejnych 

iPhone’ów, to złapałem się za głowę.

Jeśli garb z obiektywami 
zaczyna zajmować 25-30% 
powierzchni telefonu,
to coś poszło mocno nie tak. Czy nie można zrobić aparatu, który będzie grubszy, 

ale nic z niego nie będzie wystawać, a do uzyskanej w ten sposób przestrzeni 

włożyć większą baterię? Może i można, ale z jakiegoś powodu Apple tego nie robi. 

Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że to zagubienie jest tylko czasowe i wkrótce 

zobaczymy iPhone’y, które znowu będą bezkompromisowe i nic z nich niepo-

trzebnie nie będzie wystawać. 
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CZY TO JUŻ CZAS  
NA ARM?
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Do WWDC zostało już tylko parę dni. Jest pewna szansa, że na postawione w tytule 

pytanie już teraz dostaniemy odpowiedź. Jednak mimo wszystko warto przeana-

lizować szanse, nadzieje i  ryzyka towarzyszące kolejnej zmianie architektury 

procesorów stosowanych w Macach.

Już w 1988 roku podczas prezentacji stacji roboczej NeXT Steve Jobs twierdził, 

że każda nowa architektura zastosowana w komputerach ma przed sobą 10 lat.  

Po tym czasie dochodzi do kresu swoich możliwości w danym rozwiązaniu. Wszystko 

wskazuje na to, że nie mylił się zbytnio, przynajmniej w przypadku Apple.

1984 — 1994
To okres panowania Motoroli 68xxx. Były to naprawdę świetne procesory, których 

premiera miała miejsce w 1979 roku, a architektura wyprzedzała rozwiązania znane 

na rynku o wiele lat. W przeciwieństwie do Intela Motorola 68xxx była w zasadzie 

w pełni 32-bitowym procesorem. Szczytowym modelem tej rodziny, stosowanym 

przez Apple, była Motorola 68040 znana z rodziny komputerów Macintosh Quadra. 

Jednak choć pierwsze modele procesorów Pentium nie mogły zagrozić Quadrom,  

to kolejne już je doganiały. Motorola rozpoczęła produkcję następnego modelu 

68060, ale dla Apple oferował on zbyt mały przyrost wydajności. Możliwości archi-

tektury się wyczerpały. Na szczęście z odsieczą przyszedł IBM ze swoją architekturą 

POWER.
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1994 — 2006
Apple, przeczuwając kres możliwości rodziny procesorów Motorola M68, tworzył 

prototypy z wykorzystaniem nowych procesorów. Był to między innymi 88000 

również Motoroli. Jednak efekty nie były zadowalające. Na szczęście w IBM postano-

wiono wcisnąć architekturę POWER, która była implementowana na kilku układach, 

w jeden mikroprocesor. Apple bardzo zainteresował się tym projektem, jednocześnie 

wciągając w niego Motorolę, która miała ogromne doświadczenia w projektowaniu 

procesorów jednoukładowych. Dodatkowo jej nowość 88000 nie cieszyła się wielkim 

zainteresowaniem. W ten sposób powstało konsorcjum AIM (Apple, IBM, Motorola). 

PowerPC znów wyprzedził epokę. Apple zaprezentował pierwszy komputer z tym 

procesorem w 1994 r. Był to PowerMac 6100. W tym samym czasie Microsoft wypu-

ścił Windows NT w wersji na PowerPC, bo takie komputery zaczęły powstawać, 

np. robione przez Motorolę. IBM zrobił OS/2 i AIX, a Sun Solaris OS. Jednak tylko 

Apple poradził sobie z zapewnieniem ciągłości oprogramowania. Emulator Motoroli 

M68020 wszyty w System 7 dla PowerPC był tak wydajny, że jeszcze przez kilka 

lat nawet spore fragmenty systemu nie były przepisane na PowerPC. Z braku zgod-

nego oprogramowania inne systemy, poza applowskim, dedykowane dla PowerPC 

dość szybko wymarły. Apple pozostał praktycznie sam. Motorola sprzedała swój 

dział procesorów, a IBM skoncentrował się nad przeróbkami PowerPC na potrzeby 

producentów konsol do gier Sony PlayStation 3, Nintendo Wii oraz Xbox 360. Nie 

było komu zrobić wydajnych jak PowerPC G5, ale energooszczędnych procesorów.
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W 2005 roku Steve Jobs ogłosił podczas WWDC program przejścia na procesory 

Intela. Jednocześnie przyznał, że w tajnych laboratoriach Mac OS był testowany 

na procesorach Intela już od pierwszej wersji. Jak pamiętacie, pierwszy komputer 

z Intelem pojawił się w styczniu 2006. Był to MacBook Pro. W OS X zbudowano 

wydajny emulator PowerPC, który, choć nie był tak głęboko zaszyty w systemie, 

znacznie zminimalizował problemy w okresie przejściowym. Kod PowerPC został 

odesłany do lamusa wraz z Mac OS X 10.7 w 2011 roku.

2006 — 202?
Romans Apple z architekturą Intela trwa już o 3 lata ponad miarę wyznaczoną przez 

Jobsa. Jednak dopiero teraz widać, że Intel złapał zadyszkę. Co prawda, udało mu się 

wdrożyć technologię 10 nm i zwiększyć wydajność rdzeni przy tym samym zega-

rze, ale ponad 3-letni poślizg nie świadczy zbyt dobrze o przyszłości. Plany, które 

ostatnio przedstawiono, też nie są zbyt ambitne, a Apple już do lat stosuje podobne 

rozwiązania sprzętowe w swoich układach.

O wydajności procesorów ARM w wersjach Apple już napisano wiele. Jest ona 

ogromna, zwłaszcza jeżeli uwzględni się zużycie energii. Na 100% Apple ma już 

gotowe jeszcze wydajniejsze rdzenie lub układy wielordzeniowe, które nie muszą 

być aż tak oszczędne. Architektura ARM jest na tyle elastyczna, że da się na jej bazie 

stworzyć bardzo wydajne układy, o czym świadczą serwery budowane na proce-

sorach ARM.
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Obecnie Apple jest w  wyjątkowo sprzyjającej sytuacji. Ma pełną kontrolę nad 

systemami oraz narzędziami do tworzenia oprogramowania. Deweloperzy już od 

2005 roku dostali wyraźny sygnał, aby używać „pobłogosławionych” przez Apple 

narzędzi. W tym roku Apple odcina pozostałości 32-bitowego kodu dla macOS, co 

również ułatwi przejście i emulację architektury Intela na ARM. Ponadto, co jest 

bardzo ważne, Apple nie musi przejmować się zgodnością z niczym poza swoimi 

systemami i sprzętem. To właśnie hamuje rozwój procesorów Intela. Muszą być 

zgodne z rozwiązaniami mającymi nawet kilkadziesiąt lat. Apple może wprowadzać 

własne modyfikacje, które mogą lepiej dostosować architekturę ARM do zastosowań 

desktopowych. Najprawdopodobniej przetestował to już w procesorach stosowa-

nych w Apple Watch. To właśnie dla zegarka jako pierwszego zastosowano wymóg 

kompilacji z włączonym „bitcode”. Bitcode jest pośrednim zapisem programu, który 

pozwala na automatyczną rekompilację na inną architekturę, bez udziału progra-

misty. Obecnie bitcode jest obowiązkowy dla watchOS oraz tvOS.

Wszystkie systemy Apple bazują na tej samej podstawie. Różnią się tylko interfej-

sem graficznym oraz brakiem lub dodatkiem pewnych elementów. Ostatnio części 

wspólnych nawet przybywa. Wystarczy przypomnieć Metal czy Core Video dostęp-

ne we wszystkich (może poza watchOS) systemach i działające niemal identycznie. 

Jako przykład uniwersalności niech posłuży symulator iOS wbudowany z Xcode.  

To narzędzie nie emuluje procesorów ARM na Intelu. Kod testowanej aplikacji dla iOS 

jest kompilowany na Intela i tak wykonywany w symulatorze. Oznacza to, że symu-

lator zawiera niemal kompletny iOS w wersji intelowej. Jestem pewien, że stabilny 

macOS pracuje już na procesorach Apple od wielu lat w tajnych laboratoriach.
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Marcepan  
nie ma z tym nic wspólnego
Tak, koniecznie to sobie zapamiętajcie, że w obecnej wersji darzony przeze mnie 

szczerą niechęcią „Project Marzipan” nie ma nic wspólnego ze zmianą architektury. 

Jak już napisałem, niemal każdy program dla iOS jest podczas testów kompilowa-

ny i uruchamiany na Intelu. Wyzwanie postawione przed tym projektem jest inne,  

to odpowiednie dostosowanie obsługi interfejsu „pacanego” do środowiska „klikal-

no-klawiaturowego”. I na razie o tym, że nie jest to obecnie idealne, może przekonać 

się każdy użytkownik aplikacji Dom, Giełda, News, czy App Store w macOS.

Co może pójść nie tak?
Największym wyzwaniem stojącym przez Apple, jest zapewnienie możliwie najszer-

szej zgodności z istniejącym na rynku oprogramowaniem. W tym Apple ma już 

spore doświadczenie. Wystarczy reaktywować projekt „Roseta”, który był wcześniej 

odpowiedzialny za emulację PowerPC na Intelu. Straty wydajności się pojawią, ale 

nie będą wielkie. Dodatkowo przynajmniej w komputerach mobilnych Apple będzie 

w stanie zrobić wielordzeniowy procesor o wydajności większej niż obecnie stoso-

wane Intele nawet i7 czy i9.

Pełne przejście jednak będzie wymagać znacznego udziału i wsparcia ze strony 

deweloperów. Apple nie daje im spokoju, co jakiś czas zmuszając do spełnienia 

nowych wymogów, jak teraz podczas rezygnacji ze wsparcia dla kodu 32-bitowego 
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oraz zapowiedzi obowiązkowej notaryzacji programów. Dlatego programiści powin-

ni już być uodpornieni na kolejne wyzwania. Samo przystosowanie aplikacji przy 

zastosowaniu obecnych narzędzi Xcode nie powinno być zbyt skomplikowane. 

Jednak programy lub ich starsze wersje, które zostały „porzucone”, mogą liczyć 

jedynie na wsparcie emulatora.

Problem mogą mieć osoby intensywnie korzystające w  wirtualizacji. Obecnie 

Parallels czy inne podobne rozwiązania nie muszą udawać innego procesora. Jednak 

każdy, kto używał Maców na przełomie wieków, pamięta VirtualPC przejęty później 

przez Microsoft. Ten system pozwalał na uruchamianie Windowsa wraz z jego apli-

kacjami na PowerMacach. Nie działał on jednak szybko. Być może teraz też pojawią 

się podobne, ale sprawniejsze rozwiązania.

Co pójdzie na pierwszy ogień?
Chyba wszyscy analitycy rynku są zgodni, że obecnie na ma sensu stawiać pytania, 

„czy”, ale „kiedy” Apple przejdzie na własne procesory oraz jakie komputery pójdą 

na pierwszy ogień.

Przedstawię Wam moje typy, które mogą Was lekko zaskoczyć. Podczas przejścia na 

Intela na pierwszy linię frontu poszła wersja „pro” komputera mobilnego. PowerBook 

został zastąpiony MacBookiem Pro. Wersja „ekonomiczna” z Intelem pojawiła się 

dopiero 5 miesięcy później. Był to MacBook „białas”. Stawkę zamknął w sierpniu 

Mac Pro, następca Power Maca G5.
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Czyli pierwszy był najbardziej potrzebujący przyrostu mocy obliczeniowej note-

book „dla profesjonalistów”. Jakoś nikt się nie przejmował tym, że nie ma jeszcze  

na rynku zbyt wiele przystosowanego dla Intela oprogramowania.

Obecnie znaczenie komputerów 
przenośnych jest znacznie większe
Komputery stacjonarne są ważne w pewnych niszach, ale ich rola jest obecnie 

mniejsza, a zastosowania mniej popularne. Dlatego wcale się nie zdziwię, jeżeli 

pierwszym komputerem z procesorami Apple będzie… Mac Pro. Apple już wystawił 

oczekujących na następcę Mac Pro na ciężką próbę, więc wiele nie ryzykuje. Jeżeli 

obecnie w niezależnych, choć wybiórczych testach mobilny A12x w iPadzie Pro 

dogania iMaca Pro z jego „Xeonami”, to wersja, która nie będzie musiała tak oszczę-

dzać energii, wyposażona w wiele rdzeni, pokona nawet desktopowe procesory 

Intela. Równolegle z nim lub zaraz po nim może pojawić się następca MacBooka. 

Te komputery z dwóch skrzydeł zaatakują front deweloperów, którzy (pozostając 

w nomenklaturze wojennej), będą musieli wycofać się na z góry ustalone pozycje 

i szybko dostosować swoje aplikacje, aby nie wypaść z rynku.

Bardzo cieszą mnie te nadchodzące zmiany. Obecna stagnacja trwa zbyt długo, 

a ponieważ przeżyłem już dwie zmiany architektury procesorów oraz jedną zmianę 

systemów z klasycznego Mac OS na „unixopodobny”, to nie lękam się o przyszłość, 

czego i Wam życzę.



https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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HomeKit pojawił się  
wraz z iOS 8 w 2014 roku
jako środowiska (API) dla programistów iOS oraz zestaw procedur i  zaleceń 

dla producentów urządzeń „inteligentnego domu”. Chodziło o to, aby akcesoria  

od różnych producentów mogły być sterowane za pomocą jednego środowiska. I to 

wraz z łatwością obsługi jest nadrzędnym celem dla HomeKit.

Teraz czas na ważną uwagę. HomeKit nie stoi w opozycji do różnych „standar-

dów” komunikacji stosowanych w urządzeniach automatyki domowej i sterowania. 

Może z nimi współpracować, pod warunkiem, że producent wykaże taką chęć 

i spełni dostosuje się do dość wygórowanych zasad bezpieczeństwa i komunika-

cji narzuconych przez Apple. Dlatego większość urządzeń „ZigBee”, czy „Z-Wave” 

może współpracować z HomeKit, jeżeli tylko producent doda wsparcie dla HomeKit 

w bramce sterującej nimi. Wiąże się z tym jedno ograniczenie. Bramka może obsłu-

giwać tylko urządzenia, które nie są związane z bezpieczeństwem. Np. przez bramkę 

nie mogą się z HomeKit łączyć zamki do drzwi, centrale alarmowe, czy bramy. Apple 

po prostu nie ma wglądu ani większego wpływu na sposoby zabezpieczenia komu-

nikacji bramki z akcesoriami. Natywnymi metodami komunikacji w HomeKit są 

obecnie Wi-Fi, Ethernet oraz Bluetooth.

© apple

https://stock.adobe.com
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Ponieważ HomeKit jest uniwersalnym systemem pozwalającym na kontrolowa-

nie akcesoriów różnych firm, musi zawierać funkcje pozwalające na sterowanie 

najpopularniejszymi urządzeniami inteligentnego domu. Przez Apple zostało to 

zorganizowane w ten sposób, że akcesoria, czyli urządzenia mają zaimplementowane 

pewne usługi, których stan określają charakterystyki. Część z nich jest obowiązko-

wa, inne są opcjonalne, a jeszcze inne mogą być definiowane przez producenta.

Najlepiej  
wyjaśnić to na przykładzie 
Weźmy taką żarówkę. W HomeKit widoczna jest jako usługa „Żarówka”, która ma 

obowiązkową charakterystykę „włączenie”. Jednak jeżeli żarówka może zmieniać 

siłę światła, to powinna zawierać opcjonalną charakterystykę „jasność”. Podobnie 

z kolorem. Te charakterystyki są zdefiniowane jako standardowe. To nie koniec. 
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Producent może wyposażyć żarówkę np. w np. programowane cykle zmiany kolorów. 

Tego HomeKit nie przewiduje, ale pozwala na zdefiniowanie własnej charakterystyki 

producenta. Funkcja cykli kolorów będzie widoczna w aplikacji producenta i w wielu 

aplikacjach uniwersalnych, ale niestety już systemowy Dom jej nie uwzględni.

W handlu można spotkać też akcesoria, bardziej złożone. Np. wentylator z lampą 

i termometrem. W takiej sytuacji jedno akcesorium będzie miało usługę wentylator 

z jej charakterystykami, usługę lampy i usługę termometru. Choć aplikacja Dom 

pokaże każdą z nich osobno, to nie pozwoli na umieszczenie ich, zresztą zgodnie 

z logiką, w różnych pokojach.

Charakterystyki  
mogą być do odczytu, 
zapisu i powiadomień. Np. temperatura bieżąca powinna być odczytywana i może 

wysyłać powiadomienia o zmianie. Nie ma sensu jej zapisywanie. Inaczej włącznik. 

Powinien uwzględniać wszystkie trzy metody komunikacji.

HomeKit to nie tylko sterowanie urządzeniami i kontrola ich stanu. Od wersji iOS 

10, pozwala również na całkiem rozbudowaną automatykę. Jednak aby ona działała, 
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musi być spełniony dodatkowy warunek. W domu musimy mieć przynajmniej jedno 

Centrum akcesoriów. Jest to urządzenie, które będzie komunikować się z naszy-

mi akcesoriami i realizować wytyczne ustawień automatyki. Przy okazji zapewni 

dostęp do nich, gdy jesteśmy poza domem. Tymi urządzeniami na razie mogą być: 

iPad (z iOS przynajmniej 10) podpięty do zasilania, Apple TV HD lub 4K oraz niedo-

stępny jeszcze oficjalnie w Polsce HomePod.

Tyle teorii. Dla użytkownika  
najważniejsze są trzy kwestie

1. HomeKit powstał, aby łączyć urządzenia różnych firm w jeden system sterowa-

nia i automatyki.

2. Apple bardzo poważnie i restrykcyjnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa. 

Te rygory początkowo skutecznie hamowały rozwój HomeKit, jednak ten etap 

już mamy za sobą.

3. Całość ma być przyjazna dla użytkownika i możliwie jak najłatwiejsza w użyciu.

Jest jeszcze jedna zaleta HomeKit
Jeżeli opanujemy kilka prostych zwrotów po angielsku lub w innym obsługiwanym 

przez Siri języku, to będziemy mogli sterować akcesoriami domowymi za pomocą 

głosu. To naprawdę jest wygodne i w niektórych sytuacjach bardzo przydatne.
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Aby zacząć przygodę z HomeKit, 
potrzebujemy jakiegoś urządzenia z iOS, czyli iPhone’a lub iPada oraz przynajmniej 

jednego akcesorium zgodnego z HomeKit. Dom dla macOS niestety na razie nie ma 

funkcji dodawania akcesoriów.

Jakie urządzenia  
można dodać do HomeKit?
Przede wszystkim oznaczone logo HomeKit i etykietą „Works with Apple HomeKit”. 

Oferta ich jest coraz większa, a ceny coraz bardziej przystępne. Kolejny sposób  

to zakup urządzenia z wgranym oprogramowaniem „amatorskim” zapewniającym 

zgodność z HomeKit lub uruchomienie HomeBridge czy podobnego „pomostu” 

pomiędzy HomeKit a niewspieranymi akcesoriami. Pierwsza opcja jest najłatwiej-

sza, najbezpieczniejsza i najbardziej stabilna, pozostałe wymagają więcej zachodu, 

zdolności i cierpliwości oraz nie gwarantują takiego bezpieczeństwa jak certyfiko-

wane akcesoria.

Podczas wyboru akcesoriów należy jeszcze zwrócić uwagę, czy urządzenie nie 

wymaga do pracy dodatkowego sprzętu. Np. żarówki Ikea Tradfri i Philips Hue 

wymagają do pracy bramki (mostka).
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Gdy już mamy urządzenie, należy stworzyć pierwszy „dom” w aplikacji o tej samej 

nazwie. Następnie przechodzimy do dodania pierwszego urządzenia. I tu nieste-

ty sposób postępowania może być różny, zależnie od rozwiązania. Większość 

akcesoriów można dodać w bardzo prosty sposób, za pomocą kamery w naszym 

iPhonie. Po puknięciu w Plus i wybraniu „Dodaj akcesorium” celujemy w kod (pin)  

znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji lub wewnątrz pudełka. Jeżeli nie może-

my tego zrobić, to wybieramy „Nie mam lub nie mogę zeskanować kodu”. Zależnie 

od rodzaju urządzenia po dłuższej lub krótszej chwili powinno pojawić się urzą-

dzenie. Po jego wybraniu musimy jeszcze podać wspomniany pin (kod). Uwaga: 

ostatnio pojawiły się akcesoria z dynamicznie generowanym kodem. Należy do nich 

również Ikea Tradfri. W takiej sytuacji kod możemy znaleźć w aplikacji obsługującej 

sprzęt. Ostatnio Apple wprowadziło możliwość dodawania akcesoriów za pomocą 

NFC. Jeżeli na urządzeniu znajduje się logo NFC i mamy iPhone’a 7 lub nowszego,  

to wystarczy zbliżyć go do urządzenia.

W przypadku akcesoriów Wi-Fi może się pojawić komunikat „Dodać akcesorium 

do sieci?”. W takim przypadku należy się zgodzić. Ważna uwaga: wiele akcesoriów 

HomeKit Wi-Fi może łączyć się jedynie z siecią 2,4 GHz. Dobre routery i punkty 
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dostępowe Wi-Fi, np. TP-LINK, pracują obecnie w dwóch zakresach: 2,4 oraz 5 GHz. 

Jeżeli nasz iPhone, którym konfigurujemy, korzysta z sieci 5 GHz, to dodanie do 

sieci akcesorium może się nie udać. Problem występuje również, gdy mamy dwie 

sieci w różnych zakresach o tej samej nazwie. W przypadku problemów można na 

czas konfiguracji wyłączyć sieć 5 GHz lub zmienić jej nazwę.

Niektóre akcesoria, tak jak wspomniane wcześniej Ikea Tradfri, wymagają przed 

dodaniem do HomeKit skonfigurowania za pomocą aplikacji.

Po dodaniu urządzenia można nadać mu własną nazwę, która posłuży również do 

wywoływania go za pomocą komend Siri. Należy również wybrać pomieszczenie 

(pokój). Jeżeli nie ma go na liście gotowych propozycji, można go dodać i nadać mu 

nazwę.

Jeżeli używamy akcesoriów wymagających do pracy bramki (mostka), to do HomeKit 

dodajemy jedynie bramkę. Gdy akcesoria „mostkowane” są już z nią sparowane wg 

instrukcji producenta, to po dodaniu bramki do HomeKit od razu będziemy proszeni 

o rozmieszczenie kolejno pozostałych akcesoriów w pokojach i nadanie im nazw. 

Nie musimy dodawać ich osobno. Jeżeli będziemy do sparowanej bramki dodawać 

kolejne urządzenia, to pojawią się one w pokoju, w którym umieściliśmy bramkę, 

automatycznie.

Podczas rozmieszczania urządzeń w pokojach i nadawania im nazw można również 

dodać je do „Ulubionych”. Pojawią się wtedy na pierwszym ekranie aplikacji Dom. 
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Dodatkowo ulubione akcesoria i sceny są łatwo dostępne w centrum sterowania 

oraz w aplikacji Dom na Apple Watch.

Dom, który założyliśmy, będzie nadzorowany przez urządzenia podłączone do 

naszego konta Apple ID. Jeżeli chcemy udostępnić możliwość sterowania akceso-

riami innym domownikom, to musimy wysłać im zaproszenia. Robimy to w aplikacji 

Dom po puknięciu w ikonkę chatki, na pierwszym ekranie. Jeżeli założyliśmy kilka 

„domów”, to do każdego z nich możemy „zaprosić” inne osoby.

Podstawowe funkcje akcesoriów, jak np. włączenie żarówki, wykonujemy puknię-

ciem w ikonę. Bardziej zaawansowane są dostępne po dłuższym lub mocniejszym 

(3D Touch) przyciśnięciu. Pojawią się wtedy opcje, jak jasność czy zmiana koloru 

żarówki lub ustawienie temperatury termostatu.

Aby zmienić pokój, nazwę lub podejrzeć dodatkowe dane i informacje o producen-

cie wraz z numerem seryjnym, należy puknąć w Ustawienia na ekranie akcesorium. 

W Ustawieniach można również łączyć akcesoria w grupy. Np. jeżeli mamy 3 żarów-

ki w żyrandolu, to po połączeniu w grupę będą sterowane za pomocą jednej ikonki, 

tak jakby były jednym urządzeniem.

Sceny. To bardzo przydatna funkcja prostej automatyki. Za pomocą puknięcia w jedną 

ikonę możemy zmienić różne parametry kilku akcesoriów. Np. puknięcie w „Kino 

domowe”, może przyciemnić światło w pokoju, zmienić jego barwę na ciepłą, jedno-

cześnie włączając oświetlenie za telewizorem. Inny przykład to scena na wyjście 
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z domu, która powyłącza światła, obniży lekko temperaturę i oświetli drogę wyjścia.

Jeżeli mamy w domu Apple TV HD lub 4K, iPada podpiętego do zasilania i z włączo-

ną funkcją „Centrum akcesoriów”, ewentualnie HomePoda, to możemy skorzystać 

z bardziej zaawansowanych funkcji. Np. można dodać akcję uruchamianą, gdy my 

lub inni domownicy wychodzą, lub wracają do domu. Jeżeli znajdziemy się w odle-

głości kilkudziesięciu metrów do wskazanej lokalizacji i oczywiście mamy naszego 

iPhone’a przy sobie, to zdalnie i automatycznie uruchomi on ustawione na nasz 

powrót akcje.

Automatykę ustawia się na trzecim ekranie aplikacji Dom. Poza powrotem i wyjściem 

do dyspozycji są jeszcze funkcje uruchamiane o wybranej godzinie lub porze dnia, 

czyli określoną ilość minut przed zachodem słońca albo po zachodzie czy wscho-

dzie słońca. Jeżeli mamy jakieś urządzenie sterowane, np. żarówkę z włącznikiem, 

to ręczne jej załączenie może zostać wykorzystane do uruchomienia scen. Ta opcja 

została nazwana „Akcesorium jest sterowane”. Gdy dodaliśmy do Domu jakiś czujnik, 

np. ruchu lub zalania, to jego zmiana stanu również może uruchomić automatykę.

Aplikacja Dom nie wykorzystuje jednak nawet połowy możliwości HomeKit. Znacznie 

więcej funkcji mogą oferować aplikacje innych producentów np., Elgato Eve.
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HomeKit pozwala na automatyzację, czyli sterowanie akcesoriami bez naszego 

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

automatyki jest posiadanie jakiegoś urządzenia, które może pełnić funkcję „Centrum 

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

mem, czyli od Air 1) lub HomePod. Te urządzenia, aby automatyka działała, muszą 

stale być w domu, którego akcesoriami mają sterować i mieć je w swoim zasięgu. 

To ostatnie dotyczy urządzeń Bluetooth. Dla Wi-Fi wystarczy, że będą w tej samej 

sieci lokalnej.

Czym można sterować?
Po pierwsze można tworzyć sceny, o których już wspominaliśmy w innych arty-

kułach. Jedna scena może zmienić kilka parametrów jednego lub wielu różnych 

akcesoriów. Możemy na przykład jednym puknięciem w ikonę ze sceną lub jedną 

komendą Siri zmienić kolor i jasność świateł w sypialni, przestawić termostat na 

niższą temperaturę w nieużywanych nocą pomieszczeniach i uzbroić alarm w trybie 

nocnym z domownikami. Oczywiście można też tworzyć prostsze sceny, które tylko 

włączą lub wyłączą określone żarówki.

Kolejne funkcje to uruchamianie scen o określonej porze dnia. Poza stałymi godzi-

nami możemy wybrać zdarzenia skorelowane ze wschodem i zachodem słońca 

i dodatkowo dodać lub odjąć od tego momentu określoną liczbę minut. To bardzo 

ułatwia sterowanie oświetleniem zewnętrznym domu, gdy nie mamy czujników 

jasności.
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To nie koniec. Można ustawić sceny tak, aby się uruchamiały, gdy my lub ktoś 

z domowników, który został zaproszony do sterowania domem, opuszcza go lub 

do niego przybywa. Może to być wyjście, czy powrót jednej osoby lub wszystkich 

domowników (dom pozostaje pusty). Funkcje związane z lokalizacją mogą się akty-

wować np. tylko w nocy lub pomiędzy określonymi godzinami. Oczywiście, aby ta 

automatyzacja zadziałała, musimy mieć iPhone’a przy sobie. To on wyśle informację 

do centrum sterowania w domu, że się zbliżamy lub wyszliśmy. Co ciekawe, lokali-

zacją wywołującą określoną akcję wcale nie musi być nasz dom. Możemy określić 

ją niemal dowolnie. Pozwala to np. na włączenie bojlera, którego termostat zostanie 

ustawiony na wyższą temperaturę, gdy wyjdziemy z pracy. Zdąży nagrzać się do 

naszego powrotu do domu. Niektóre ze scen, na przykład te wywoływane o okre-

ślonej godzinie, można ograniczyć do wskazanych dni tygodnia.

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

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

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

może dodatkowo uruchomić sceny. Podobnie, jeżeli mamy w domu czujniki zgodne 

z HomeKit, np. sensor ruchu. Z jego aktywacją i dezaktywacją możemy powiązać 
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sceny i akcesoria. Te sceny mogą się uruchamiać jedynie o określonych porach dnia 

(nocy) lub tylko gdy ktoś jest lub kogoś nie ma w domu. Uruchomiona scena może 

zostać włączona „na zawsze”, ale może też być „wyłączona” po minięciu od 1 do  

60 minut. Dotyczy to tylko czynności „włącz-wyłącz” powiązanych z daną sceną.

I na tym się w zasadzie kończą możliwości aplikacji Dom, która pojawiła się wraz 

z systemem iOS 10. Jednak jak, mam nadzieję, pamiętacie, HomeKit jest już znany 

od wprowadzenia systemu iOS 8. Wcześniej bazował tylko na aplikacjach firm trze-

cich, których wciąż przybywa, choćby z powodu specyficznych, nieobsługiwanych 

przez Dom funkcji oferowanych przez akcesoria. I właśnie dzięki tym programom 

można z automatyzacji HomeKit wydusić znacznie więcej. Nie zawsze jest to łatwe, 

ale przy odrobinie cierpliwości się sprawdza. Osobiście polecam darmową aplika-

cję Eve Elgato, ale można użyć np. Fibaro Home czy Controller for HomeKit. Wybór 

jest całkiem spory.

W HomeKit akcja z automatyzacją składa się z trzech etapów. Najpierw jest „triger”, 

czyli zdarzenie, które inicjuje akcję. Może to być pora dnia, godzina, włączenie jakie-

goś urządzenia, wyjście lub powrót domowników z mieszkania lub innej lokalizacji, 

wykrycie ruchu przez czujnik, przekroczenie (mniejsze od większe od) jakiegoś 

parametru np. jasności, czy temperatury. Uwaga: akcja jest wywoływana w momen-

cie wystąpienia zdarzania, czyli gdy temperatura przekroczy określony próg, a nie 

gdy się w nim znajduje. Np. gdy jasność wzrośnie powyżej określonego poziomu, 
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to zostanie wywołana akcja gasząca światła, ale gdy utrzymuje się powyżej progu, 

to nic się nie dzieje. Zdarzenie oczywiście może być też wywołane przez „bezsta-

nowy włącznik programowalny”, czyli przycisk jak The Button Fibaro. Do jednej 

akcji można dodać wiele wyzwalaczy, wystąpienie dowolnego z nich uruchamia 

automatyzację.

W następnym kroku określamy warunki. Jeżeli zdefiniujemy ich kilka, to wszystkie 

muszą być spełnione, aby akcja została wykonana. Tu określamy wartości granicz-

ne, np. jasność powyżej lub poniżej danego poziomu, temperatura, stan włączenia 

(lub nie), obecność kogoś w domu (lub nie), pora dnia, godzina itp. Jeżeli chcemy 

określić zakresy wartości, to dodajemy dwa warunki. Np. godzina od i do określi 

przedział czasu. W ten sposób można ograniczyć przypadkowe włączenia przyci-

skiem oświetlenia zewnętrznego domu. Jeżeli przez pomyłkę wciśniemy przycisk, 

który włącza te światła, to najpierw HomeKit sprawdzi, czy czasem na dworze nie 

jest zbyt jasno.

W ostatnim etapie wybieramy scenę, która ma być uruchomiona, gdy nastąpi zdarze-

nie ją wywołujące i będą spełnione wszystkie warunki.

Jednak w ten sposób nie udaje się zrobić np. programowanego termostatu odpor-

nego na zaniki zasilania. Np. jeżeli system po powrocie zasilania uruchomi się, gdy 

temperatura jest poniżej wymaganej wartości, to będzie oczekiwał na zdarzenie, 

które nie nastąpi (nie będzie przekroczenia w dół progu temperatury). No i zmarz-

niemy. Jest na to jednak pewien sposób, a nawet kilka.
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Aplikacja Elgato Eve  
dla iOS 10 lub Fibaro Home
Wytrychem okazała się nadal dostępna w App Store równolegle z wersją dla najnow-

szych systemów aplikacja Eve. Jak wszystkie zgodne z HomeKit nie wybrzydza 

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

dowolnych producentów, a nawet HomeBridge. Tylko w tej wersji dla iOS 10 podczas 

definiowania akcji w pierwszym kroku „trigers” można wybrać np. temperaturę 

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

temperatury, gdy tylko sensor wyśle nową wartość. Dalej już są sprawdzane warun-

ki. W podobny sposób również działa Fibaro. Można w nim wybrać jako wyzwalacz 

„Any change”, czyli dowolną zmianę jak wyżej w Eve dla iOS 10.

Wybór aplikacji, którymi będziecie dodawać złożone automatyzacje, pozostawiam 

Wam. Ja lubię Eve, ale jak przeczytaliście, także ona ma swoje wady. Na szczęście 

mamy duży wybór i każdy znajdzie coś, co mu będzie pasować. Powodzenia!
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Jeżeli śledziliście zagadnienia związane z automatyką domową i HomeKit, to mogli-

ście zauważyć, że producenci akcesoriów początkowo nie pałali entuzjazmem. 

Wiązało się to z bardzo wysoko postawioną przez Apple poprzeczką związaną 

właśnie z bezpieczeństwem.

Obecny wysyp urządzeń zgodnych z HomeKit nie oznacza rozluźnienia polityki 

Apple. Po prostu możliwości mikrokontrolerów znacznie wzrosły, przy jednocze-

snym spadku ich ceny, a producenci zrozumieli, że logo „Works with Apple HomeKit” 

jest pożądane przez konsumentów i zapewnia lepszą sprzedaż.

Jednak i Apple poczyniło pewne kroki, aby ułatwić implementację HomeKit w już 

istniejących urządzeniach, ale o tym za chwilę.

Najpierw trochę teorii
Apple wymaga od producentów akcesoriów HomeKit, aby stosowały one zaawan-

sowane metody szyfrowania transmisji oraz uwierzytelniania. Co więcej, zanim 

Apple wyda zgodę na produkcję i wprowadzenie do sprzedaży, akcesoria muszą 

przejść wnikliwe testy wewnętrzne u producenta oraz w wyznaczonych placów-

kach certyfikujących.

To nie wszystko. Dodatkowo akcesoria łączące się z HomeKit muszą, a w zasadzie 

do niedawna musiały mieć zainstalowane układy MFi (takie jak między innymi 

w certyfikowanych kabelkach Lightning). I tu Apple poczynił pewne ustępstwa. 

Wielu producentów, którzy mają już swoje urządzenia na rynku, również chciało 
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uczynić je zgodnymi z HomeKit. Niestety brak układu MFi uniemożliwiał taki ruch. 

Jednak dla istniejących już urządzeń Apple wraz z iOS 11.3, czyli nie tak dawno, 

wprowadziło możliwość uwierzytelniania programowego. Jeżeli myślicie, że może 

to zmniejszyć bezpieczeństwo, to się mylicie. Producent musi za pomocą aktualizacji 

oprogramowania wgrać w akcesorium wygenerowane przez Apple klucze i certyfi-

katy. Dodatkowo musi zapewnić infrastrukturę serwerową, połączoną z systemem 

Apple, która podczas dodawania urządzenia do HomeKit, potwierdzi jego legal-

ność. Nie jest to łatwe, ale jak widać, wielu producentów zdecydowało się na takie 

rozwiązanie, dzięki czemu ich urządzenia, choć nie były początkowo projektowa-

ne dla zgodności z HomeKit, taką uzyskały. Apple nadal zaleca, aby wszelkie nowo 

projektowane sprzęty wyposażać w układy MFi. Zapewnia im to również zgodność 

z systemami starszymi niż 11.3.

Bezpieczeństwo w praktyce
Urządzenie HomeKit może być połączone tylko z jednym kontem Apple ID. Dlatego 

akcesorium może być dodane tylko do jednego konta (domu). Aby dodać je do inne-

go, wcześniej należy je zresetować, co niszczy klucze parujące i zrywa możliwość 

pracy w poprzednim „domem”. Podczas parowania potrzebny jest pin, zazwyczaj 

umieszczony na urządzeniu lub w jego instrukcji. Po sparowaniu akcesorium będzie 

mogło komunikować się jedynie z naszym kontem.

Oczywiście możemy udzielić dostępu do akcesoriów innym domownikom. Należy 

za pomocą aplikacji Dom wysłać im zaproszenie. Listę osób, które mogą sterować 
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naszym domem, znajdziemy w  aplikacji Dom po puknięciu w  ikonkę chatki. 

Zaproszone osoby mogą mieć pełną kontrolę nad domem, z możliwością edycji 

i dodawania nowych akcesoriów lub ograniczoną jedynie do sterowania nimi. Można 

również zablokować im zdalny dostęp. Te opcje można w każdej chwili edytować, 

a osobę usunąć z „Domu”.

Jeżeli założymy kilka „Domów”, to do każdego z nich dodajemy zaproszonych 

osobno.

Jeżeli mamy w domu Centrum akcesoriów, czyli dedykowanego do tych zadań iPada, 

Apple TV HD lub 4K, czy HomePoda, to możemy sterować akcesoriami, będąc poza 

domem. Odbywa się to za pośrednictwem iCloud i dzięki temu jest nadal bardzo 

bezpieczne oraz całkiem szybkie.

Z bezpieczeństwem wiąże się również pewne ograniczenia narzucone przez Apple, 

a dotyczące urządzeń korzystających z mostków (bramek). Ponieważ Apple nie ma 

większego wpływu na sposób i rodzaj szyfrowania oraz uwierzytelniania stosowany 

w transmisji danych pomiędzy bazą a akcesoriami, to nie pozwala na „mostkowanie” 

urządzeń związanych z bezpieczeństwem domu. Wszelkie zamki, bramy i niektóre 

sensory muszą łączyć się z HomeKit bezpośrednio, czyli obecnie za pomocą Wi-Fi, 

Bluetooth lub Ethernetu. Z bramki mogą korzystać między innymi: włączniki, sprzęt 

oświetleniowy, zawory, sensory pogodowe, rolety itp.

Nie używajcie zbyt pochopnie akcesoriów, które nie mają certyfikatu HomeKit. 

Jeżeli używacie rozwiązań typu „HomeBridge”, to upewnijcie się, że do serwera, 

na którym ono pracuje, nie można zbyt łatwo uzyskać nieautoryzowanego dostępu. 

Pamiętajcie: „Mój dom moją twierdzą”.
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HomeKit działa na styku wielu środowisk, systemów, rodzajów komunikacji oraz 

firm. Niestety, taki konglomerat zawsze przyciąga jakieś problemy. Postaram się 

podpowiedzieć rozwiązania kilku z nich.

Łączność
Pułapki czają się już na samym początku. HomeKit obecnie korzysta z trzech standar-

dów łączności. Dwa z nich są oparte na IP. To Ethernet, czyli urządzenia podłączane 

do lokalnej sieci kablem oraz podpięte za pomocą Wi-Fi. Kolejny sposób łączno-

ści to Bluetooth. Aby było ciekawiej, dochodzą do tego urządzenia, które posiadają 

własne sposoby komunikacji radiowej pomiędzy bramką podłączoną do HomeKit 

a akcesoriami.

Ethernet sprawia najmniej problemów, poza poprowadzeniem kabla. Jednak jest 

stosowany w zasadzie tylko przez bramki (mostki), jak np. Ikea Tradfri.

Pozostałe, czyli Wi-Fi i Bluetooth, mają swoje wady i zalety. Zacznijmy od Wi-Fi.

Jeżeli mamy w domu dobry zasięg Wi-Fi, to wystarczy zadbać, aby nasza sieć praco-

wała w obu zakresach, czyli 2,4 i 5 GHz. Większość, zwłaszcza tańszych akcesoriów 

HomeKit z Wi-Fi, działa właśnie w paśmie 2,4 GHz. Jednak gdy chcemy zainstalować 

wiele urządzeń z Wi-Fi, a z doświadczenia wiem, że ich ilość może dochodzić nawet 

do kilkudziesięciu, zwykły router nie wystarczy. Warto zadbać wtedy o wydajniej-

szy system. Dobrym wyborem jest Wi-Fi Mesh AC1200 Deco M4 firmy TP-Link.

Kilka odpowiednio rozmieszczonych urządzeń Deco M4 zapewni stabilną, szybką 

i wydajną sieć bez konieczności prowadzenia dodatkowych kabli.

Dobrą łączność z Wi-Fi nie jest potrzebna tylko dla akcesoriów. Jeżeli mamy jakieś 

„Centrum akcesoriów”, jak iPad, Apple TV, czy HomePod, to również ono musi mieć 

dobrą komunikację z siecią lokalną, ale również z internetem, aby zapewnić dostęp, 

gdy jesteśmy poza domem.

https://www.tp-link.com/pl/home-networking/deco/deco-m4/
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Zasięg Wi-Fi i wydajność sieci przy dużej ilości urządzeń to nie jedyny problem. 

Akcesoria IP (Wi-Fi, Ethernet) mają jeszcze tę przypadłość, że gdy zerwą połączenie 

(restart, problem z Wi-Fi) z Centrum akcesoriów, to same nie będą mogły go nawią-

zać. Inicjatywa musi wyjść od „kontrolera”. Oznacza to, że po zerwaniu połączenia 

wszelkie powiadomienia wysyłane przez akcesoria, jak zmiany stanu włączników, 

alarmy z sensorów czy wykrywaczy ruchu lub przycisków, przepadną. Również 

z tego powodu bardzo ważna jest stabilność sieci Wi-Fi.

Z powodu znacznego zapotrzebowania modułów Wi-Fi na energię praktycznie nie 

spotyka się akcesoriów tego typu zasilanych bateryjnie.

Bluetooth
Nie ma wspomnianego problemu ze zrywaniem połączenia, bo po prostu go nie 

utrzymuje z zasady i nawiązuje zawsze, gdy jest taka potrzeba. Dlatego większość 

sensorów i przycisków HomeKit jest budowana w tej technologii. Jednak ma inne 

przypadłości.

Pierwszą z nich jest odczuwalnie dłuższy czas reakcji. Jednak nowsze akcesoria 

i systemy trochę ten czas skróciły.

Drugim, nawet większym problemem jest zasięg. Urządzenia Bluetooth muszą 

komunikować się bezpośrednio z kontrolerem (nasz iPhone lub Centrum akce-

soriów), a zasięg BT jest mocno ograniczony. Rekompensuje to bardzo niewielkie 

zużycie prądu, co pozwala na zasilanie tych akcesoriów z baterii.

Przy rozmieszczaniu urządzeń Bluetooth ważna jest ich odległość do miejsc, 

z których będziemy nimi najczęściej sterować, ale również i od centrów sterowania, 
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które będą wykonywać zaplanowane akcje i sterować podczas naszej nieobecności. 

Pomocne może być użycie aplikacji np. HomeScan, która podaje siłę sygnału zależ-

nie od lokalizacji. Na szczęście w dużych domach możemy rozmieścić kilka Centrów 

akcesoriów i choć „połączone” jest tylko jedno, to pozostałe będące „w gotowości” 

również służą aktywnie w komunikacji z urządzeniami Bluetooth.

Teraz czas  
na kilka praktycznych uwag
Może się zdarzyć, że nie wszystkie akcesoria, które macie w domu, pracują popraw-

nie z aplikacją Dom na macOS. W takiej sytuacji warto sprawdzić, czy centrum 

akcesoriów jest włączone i w zasięgu sieci Wi-Fi. Niestety Dom na Macach jest apli-

kacją „Marcepanową”, czyli identyczną z nią wersja na iPada. W macOS Mojave ta 

technologia jeszcze jest mocno niedopracowana.

Jeżeli macie już dużo akcesoriów, może się zdarzyć, że choć rozmieszczacie je 

w konkretnych pokojach, to po chwili wracają one do poprzednich. W moim przy-

padku pomogło wyłączenie Centrum akcesoriów na czas „porządków w domu”. 

Po 10 minutach można je włączyć ponownie i nie poprzestawia nam znów mebli. 

Wydaje mi się, że jest to związane z powolną synchronizacją via iCloud.

Na problemy iOS 9. Właśnie gdy rozpoczynałem pisanie tego artykułu, kończyłem 

dodawanie nowych reguł do automatyki HomeKit związanych z jasnością. Dopiero 

co dodałem nowe sensory intensywności światła i ambitnie zacząłem je wykorzy-

stywać. Najwyraźniej przesadziłem z kombinacjami. W pewnym momencie pojawił 

się w aplikacji Dom bardzo groźny biały ekran z napisem „Wczytuję akcesoria 

i sceny”. Nie widziałem go od niemal roku. Zazwyczaj jego pojawienie się skutkuje 
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koniecznością zresetowania domu i ustawiania wszystkiego od nowa. Potworne.

Mam na takie poważne problemy dwa pomysły. Wykonywanie „archiwum” konfi-

guracji domu za pomocą aplikacji Controller for HomeKit. Jednak odtworzenie nadal 

jest dość czasochłonne, choć znacznie mniej niż tworzenie wszystkiego od nowa. 

Druga metoda wymaga użycia archaicznego sprzętu. Często, gdy współczesne urzą-

dzenia z aktualnymi systemami nie mogą „wczytać akcesoriów…”, to stare systemy 

nadal potrafią używać HomeKit, oczywiście w zakresie funkcji wspieranych przez 

daną wersję. Na iPadzie namierzyłem, które akcesorium nie odpowiada. Usunąłem 

je i nagle wszystko ożyło. Dodanie jednego akcesorium jest znacznie łatwiejsze niż 

odtwarzanie całego domu. Dlatego warto mieć w domu jakieś starsze urządzenie 

z wiekowym iOS 9.

Znikające sceny. Może się zdarzyć, że scena użyta w jakiejś automatyce nagle znik-

nie np. z powodu usunięcia z domu związanych z nią akcesoriów. Jednak, zamiast 

ponownie mozolnie odtwarzać scenę i automatyzacje, można uruchomić inną apli-

kację HomeKit (polecam darmową Eve Elgato) i tam zagubiona scena powinna się 

odnaleźć. Wystarczy dodać do niej akcesorium i już pojawi się wszędzie.

Na koniec warto przypomnieć, że na aplikacji Dom HomeKit się nie kończy. Polecam 

sprawdzić inne aplikacje HomeKit, a jest ich bardzo wiele, od darmowych, po bardziej 

zaawansowane, ale płatne. Zazwyczaj potrafią znacznie więcej niż bardzo prosta 

aplikacja Dom, zwłaszcza w dziedzinie automatyki i reguł jej wykonywania. Niech 

Siri się Was słucha!

https://mojmac.pl/2018/08/10/controller-for-homekit-na-problemy-z-domem/
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Jeszcze rok temu akcesoria zgodne z HomeKit wyróżniała dość wysoka cena. Jeszcze 

wcześniej na problem z ceną nakładała się nikła ich ilość na rynku. Dlatego powsta-

ły rozwiązania umożliwiające podłączenie popularnych urządzeń Smart Home do 

HomeKit, choć nie są ona ani certyfikowane, ani nie zostały zaprojektowane dla 

systemu Apple. Obecnie urządzeń zgodnych jest już wiele, a i ceny nie odstrasza-

ją. Jednak nadal można spotkać rodzaje akcesoriów, których nie ma na rynku lub 

są bardzo drogie. Przykładem niech będą kamery IP zgodne z HomeKit. Kolejny 

problem możemy napotkać, gdy mamy już zainstalowany sprzęt, np. bramę gara-

żową, który nie działa z „Domem” Apple. W takich sytuacjach można skorzystać 

z jednej z „protez”.

HomeBridge i inni
Pierwszym z rozwiązań był HomeBridge. Jest to oprogramowanie, które można 

uruchomić na mikrokomputerze z systemem unixopodobnym, np. Raspberry Pi 

lub na serwerze NAS w tak zwanym Docku. HomeBridge jest bardzo elastyczny. 

Akcesoria dodaje się do niego za pomocą pluginów napisanych w JavaScript dla 

NODE.js. Jest ich już bardzo wiele, a przy pewniej znajomości programowania 

można napisać własne lub przerobić istniejące plugimy. Niestety, sposób konfi-

guracji za pomocą pliku JSON nastręcza początkującym wiele problemów. Sama 

instalacja do niedawna również była sporym wyzwaniem. Pisałem o tym w serii 

artykułów „Inteligentny dom…”

https://mojmac.pl/?s=INTELIGENTNY+DOM+TANIM+KOSZTEM%2C+HOMEKIT
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Na szczęście powstały gotowe rozwiązania, które można konfigurować bez używa-

nia zawiłych komend tekstowych. Wystarczy pobrać gotowy obraz systemu, nagrać 

go na kartę SD i umieścić w Raspberry Pi, a potem skonfigurować za pomocą inter-

fejsu WWW.

Jednym z przykładów niech będzie „gotowiec” dostępny na stronie HeySiri.pl. Jeszcze 

prostsze rozwiązanie, ale niestety płatne, możemy znaleźć na stronie Hoobs.

Jeżeli chcecie samodzielnie skonfigurować swój HomeBridge, to możecie skorzy-

stać z wielu dostępnych w sieci opisów „krok po kroku”, a dobrym punktem wyjścia 

jest https://homebridge.io.

Jednak HomeBridge  
to nie wszystko
Chęć stworzenia taniego urządzenia zgodnego z HomeKit jest tak wielka, że powsta-

ła pokaźna ilość zestawów oprogramowania, które można wgrać bezpośrednio 

w tanie i popularne urządzenia SmartHome, np. oparte na legendarnym już ESP8266. 

W sieci można znaleźć gotowe amatorskie rozwiązania dla przełączników Sonoff, 

które można kupić za kilka czy kilkanaście dolarów. Ich samodzielne dostosowanie 

do HomeKit wymaga jeszcze jednego dodatkowego sprzętu, czyli na przykład adap-

tera USB-UART za około 30 zł oraz pewnej wiedzy. W sieci, w tym na „przodującym 

https://heysiri.pl/12-homebridge/29-homebridge-rtu
https://hoobs.org
https://homebridge.io
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portalu aukcyjnym” w Polsce, można zakupić urządzenia z już wgranym takim 

oprogramowaniem. To jednak podnosi ich cenę do wartości zbliżonych z najtań-

szymi akcesoriami certyfikowanymi, ale daje większy wybór.

Należy pamiętać, że akcesoria amatorskie będą się zgłaszać w HomeKit z ostrzeże-

niem „To akcesorium nie ma certyfikatu i może zawodzić podczas pracy z HomeKit” 

i niestety czasem się to zdarza, zaś bezpieczeństwo korzystania z nich jest na pewno 

mniejsze niż z certyfikowanych. Coś za coś.

Obecnie rozwiązania  
alternatywne polecam jedynie, 
gdy nie można zdobyć na rynku certyfikowanego akcesorium lub gdy jesteśmy 

skazani na już zabudowane urządzenia. W przypadku kamer, gdy potrafimy zadbać 

o bezpieczeństwo urządzenia, na którym działać będzie HomeBridge, też takie obej-

ście może mieć pewne zalety.

Ostatnie rozwiązanie, które wybrałem dla siebie, opisuję wam już od wielu miesię-

cy w odcinkach. Po prostu zostałem deweloperem HomeKit z licencją MFi i sam 

sobie robię certyfikowane akcesoria, które w przyszłości, mam nadzieję, uda mi się 

wdrożyć do masowej produkcji. Trzymajcie za mnie kciuki!
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AIRPLAY 2 I HOMEKIT
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Od ponad roku możemy korzystać z udoskonalonego systemu transmisji dźwięku 

i obrazu AirPlay 2. Jego główną przewagą względem poprzednika jest możliwość 

wysyłania strumienia audio jednocześnie do wielu odbiorników znajdujących się 

w różnych pomieszczeniach, i to z pełną synchronizacją. Również znacznie zmniej-

szono opóźnienia związane z przesyłaniem dźwięku.

W tym roku spotkała  
nas kolejna niespodzianka 
związana z AirPlay. Pierwszy raz pojawiły się telewizory, które natywnie obsługu-

ją ten rodzaj transmisji obrazu i dźwięku. Do tej pory można było spotkać jedynie 

samodzielne głośniki i systemy audio wspierające AirPlay, których jest już całkiem 

sporo na rynku.

Co wspólnego  
ma AirPlay 2 z HomeKit?
Niewiele. Apple w ten sposób rozwiązało problem ze wskazaniem miejsca, gdzie 

znajdują się poszczególne odbiorniki AirPlay 2. Do niedawna nie było to wielkim 
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problemem, bo z racji niewspierania jednoczesnej transmisji do kilku odbiorni-

ków niezbyt często używaliśmy wielu urządzeń z AirPlay. Teraz jednak, gdy można 

wysyłać muzykę jednocześnie lub osobno do każdego z nich, warto wiedzieć, gdzie 

się one znajdują. Dodając urządzenia AirPlay 2 do HomeKit, wybieramy im pokój, 

w którym są umieszczone i ta informacja pojawi się jako nazwa urządzenia w AirPlay.

Z poziomu  
aplikacji Dom możemy sprawdzić, 
czy dany odbiornik coś odtwarza i wcisnąć pauzę lub wznowić. Również w „Dom” 

zdecydujemy, kto może z naszych głośników (i telewizorów) korzystać za pomocą 

AirPlay: czy każdy, będąc podłączonym do lokalnej sieci, czy tylko osoby zaproszo-

ne do sterowania domem.

Jednak znacznie bardziej interesujące jest pojawienie się wspomnianych nowych 

telewizorów i aktualizacji oprogramowania do starszych modeli, przynoszące 

wsparcie dla AirPlay 2. Teraz aby wysyłać obraz z urządzeń Apple na telewizor, nie 

będziemy uzależnieni od Apple TV.
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SMART HOME Z POZNANIA 
— PRZEGLĄD URZĄDZEŃ 
FIBARO W WERSJI HOMEKIT
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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FIBARO — marka z Poznania — ma w swoim portfolio zestaw urządzeń do obsługi 

inteligentnego domu, które pomogą użytkownikom sprzętów Apple w wielu aspek-

tach domowego życia. Dzięki obecności w oficjalnej sieci dystrybucji sprzętów spod 

znaku nadgryzionego jabłka całkiem sporą przestrzeń potrzeb inteligentnego domu 

można obsłużyć w ramach jednej marki. Co użytkownicy zyskują dzięki współpracy 

FIBARO z Apple’em?

Kontrola klimatu
Któż nie chce mieć w domu ciepło, ale bez chodzenia co chwila od grzejnika do 

grzejnika, by przekręcić głowicę? Bo za ciepło, bo za zimno, bo wieczór i można 

by zmniejszyć temperaturę, bo rano i trzeba dogrzać. Dzięki inteligentnej głowicy  

The Heat Controller od FIBARO nie musisz chodzić po całym domu i kręcić kurkami, 

bo każdym grzejnikiem sterujesz z poziomu twojego „i-”. Informację o poziomie grza-

nia zawsze masz w iPhonie lub iPadzie. A jeśli akurat elektronika ukryła się gdzieś 

poza zasięgiem ręki, wystarczy lekko dotknąć głowicę. Ledowa obręcz umieszczo-

na na The Heat Controllerze zaświeci określoną barwą w zależności od ustawień 

ogrzewania. Zatem odcienie niebieskiego wskazują 16 – 18 stopni Celsjusza, odcienie 

zieleni 19 – 21, a odcienie pomarańczowego i czerwień zaświecą się dla przedziału 

temperatur od 22 do 24 stopni.

Do kontroli klimatu możesz wykorzystać także FIBARO Motion Sensor — to multisen-

sor, który wyczuwa ruch, mierzy natężenie światła, a także wysokość temperatury 

w miejscu, w którym został umieszczony, posiada także zabezpieczenie antysabo-

tażowe — wyśle sygnał, gdy ktoś nim poruszy. Dzięki zainstalowaniu urządzenia 

w sypialni, salonie, kuchni czy w ogrodzie szybko sprawdzisz, jaka temperatura 

panuje w poszczególnych pomieszczeniach i czy na zewnątrz nie jest przypadkiem 

zbyt zimno.
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Dodatkowo dobrym pomysłem uzupełniającym sterowanie poziomem ciepła 

w mieszkaniu jest wykorzystanie Door/Window Sensorów, które informują o otwar-

ciu okien lub drzwi. Dzięki takiej informacji nie będziesz niepotrzebnie zwiększał 

mocy grzania tylko po to, by ciepłe powietrze uciekało przez otwarte okna.

Łącząc te trzy typy urządzeń, zyskujesz wyjątkową kontrolę nad klimatem w twoim 

domu. Możesz uzależnić temperaturę od pory dnia, pogody, obecności w domu, 

pomieszczeń i indywidualnych potrzeb domowników. 

Kontrola bezpieczeństwa w domu
Nawet nie chodzi o włamanie. W domu jest znacznie więcej „punktów zapalnych”, 

które mogą spowodować powstanie znaczących uszkodzeń, a nawet utratę życia. 

W przypadku tego ostatniego zagrożenia pierwszym punktem ochrony może być 

FIBARO CO Sensor, który wykryje zwiększone stężenie czadu, a wtedy uruchomi 

alarm dźwiękowy oraz wyśle powiadomienie na telefon. 

Skoro tlenek węgla mamy już omówiony, przejdźmy dalej. Kolejnym słabym punk-

tem domu jest każde podłączenie wody. W tego typu miejscach, gdzie znajdują się 

podłączenia kranu, pralka czy zmywarka, warto położyć FIBARO Flood Sensor.  

To urządzenie, jak sama nazwa wskazuje, wykryje nadmierną obecność wody i ostrze-

że przed zalaniem. Jeśli w systemie podłączone są inteligentne zawory, istnieje 



58TEMAT MIESIĄCA

możliwość zamknięcia ich z poziomu telefonu. Dzięki temu zyskujemy szansę na 

ograniczenie szkód i uniknięcie konieczności przeprowadzenia czasochłonnych, 

uciążliwych i obciążających portfel napraw czy choćby wymiany podłogi. 

Zarówno w przypadku pożaru, jak i zalania warto odłączyć od zasilania wszelkie 

urządzenia elektryczne w domu, by uniknąć zwiększenia szkód. W tym zadaniu 

świetnie sprawdzi się FIBARO Wall Plug, który umożliwia wyłączenie danego urzą-

dzenia za pomocą smartfona. Można także wprowadzić odpowiednie automatyzacje, 

które pozwolą inteligentnym sprzętom działać autonomicznie. FIBARO Wall Plug 

ma także funkcję ochrony podłączonych sprzętów — na bieżąco monitoruje wystę-

pujący pobór prądu, a w przypadku przepięcia przyjmuje cios na siebie. Dzięki temu 

tracimy jedynie wtyczkę, a nie na przykład nowiutki 60-calowy telewizor.

Ochrona mienia
A skoro już poruszyliśmy temat włamania, to również na nie znajdą się inteli-

gentne rozwiązania. Pierwszym punktem zabezpieczenia może być wspomniany 

Door/Window Sensor, który wyśle powiadomienie w momencie otwarcia. Ostrzeże 

również przed próbą usunięcia go z okna czy drzwi. Z kolei FIBARO Motion Sensor 

może wykryć niepożądaną obecność włamywaczy już w ogrodzie i poinformować 

o niej właściciela posesji lub zaufanego sąsiada czy też patrol firmy ochroniarskiej. 

Wrażliwość czujnika Motion Sensor można ustawiać — nie chcesz przecież dosta-

wać powiadomienia za każdym razem, gdy w pobliżu przejdzie twój kot. 
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Kontrola zużycia  
prądu i oświetlenia
Wspomniany FIBARO Wall Plug to idealne urządzenie, żeby w łatwy sposób zmienić 

odpowiednie gniazdka w domu w gniazdka inteligentne. Wystarczy włożyć go do 

wtyczki, dodać do aplikacji Dom i gotowe. Od tego momentu Wall Plug monitoruje 

pobór energii, a my w każdym momencie możemy wyłączyć nim zasilanie. Podobne 

funkcje ma moduł dopuszkowy FIBARO Switch, a choć jego instalacja wymaga trochę 

więcej pracy, to w zamian jest niewidoczny — ukryty pod włącznikiem światła,  

co np. w przypadku wystroju wnętrz niewspółgrającego z nowoczesnym designem 

może być istotną korzyścią dla mieszkańców. Dodatkowo Switch zamontowany 

w przełącznikach pozwala sterować oświetleniem. W ten sposób uzyskujemy cenne 

informacje o zużyciu prądu w całym domu, a także możliwość sterowania zasila-

niem i oświetleniem zdalnie. Możemy więc np. „wyłączyć” cały dom kliknięciem 

w aplikacji. A gdy przed snem nie chcemy patrzeć w ekran, taką funkcję możemy 

przypisać fizycznemu przyciskowi w kształcie grzybka — FIBARO The Button. 

Jedno przyciśnięcie — gasną światła; dwa przyciśnięcia — wyłączamy zasilanie 

głośnikom uwielbiającego ciężkie brzmienie syna.

Materiał powstał 

przy współpracy  

z firmą Fibar Group.
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Urządzenia  
FIBARO w wersji HomeKit

FIBARO The Heat Controller 
Inteligentna głowica, która umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem w każdym 

pokoju, w którym jest umieszczona. Wg badań FIBARO pozwala oszczędzić do 42% 

kosztów ogrzewania.

FIBARO Motion Sensor
Inteligentny czujnik ruchu, temperatury i światła. Jego design inspirowany jest 

kocim okiem. Urządzenie zasilane jest baterią. Możesz go umieścić, gdzie chcesz.
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FIBARO Flood Sensor 

Inteligentny czujnik zalania i temperatury. Jego kształt in-

spirowany jest kroplą wody na liściu. Czujnik wykrywa za-

lanie i sygnalizuje dźwiękiem zagrożenie.

FIBARO CO Sensor
Inteligentny czujnik czadu i temperatury. 

Wykrywa nawet nieznacznie podwyższo-

ne stężenie groźnego dla życia tlenku węgla. 

Jego zgodność z normą EN 50291-1:2010 jest 

potwierdzona przez BSI Group.

FIBARO Door/Window Sensor
Inteligentny czujnik zbliżeniowy, dzięki któremu wiesz, które okna i drzwi w domu 

są otwarte, a które zamknięte, oraz kiedy ktoś próbuje się włamać.
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FIBARO Wall Plug 
Inteligentne gniazdko z obręczą led, które umożliwia 

zdalne przełączanie zasilania oraz monitorowanie 

zużycia energii.

FIBARO The Button
Wielofunkcyjny przycisk, którego funkcja zale-

ży od Twojej wyobraźni i Twoich potrzeb.

FIBARO Switch
moduł umożliwiający sterowanie zasilaniem w gniazdach i włącznikach, a co za 

tym idzie, oświetleniem i sprzętami elektrycznymi.
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http://lugallery.com
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MOOM
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Duże ekrany monitorów w fantastycznie poprawiają nasz komfort pracy. Ta swobo-

da rozłożenia wielu okien obok siebie niesie również pewne uciążliwości. Obsługa 

programów na tak dużych płachtach pikseli potrafi być nad wyraz uciążliwa  

bo nasz kursor niejednokrotnie przemierza znacznie większe odległości. Ciekawym 

rozwiązaniem tego problemu jest program Moom, który w zaskakujący sposób 

będzie mógł zapanować nad naszymi oknami.

Kontroluj okna aplikacji
Moom ma bardzo prosty, a jednocześnie świetny pomysł na poprawę komfortu 

pracy. Po instalacji i ponownym uruchomieniu komputera na pierwszy rzut oka nic 

się nie zmienia. Najechanie jednak kursorem na zielony przycisk sterowania oknem 

(maksymalizacja) ujawni nam kolejne menu pozwalające szybko zmienić położe-

nie okna. Na liście mamy pięć ikon, które będziemy mogli dostosować do naszych 

preferencji.

A wszystko według potrzeb
Zarządzanie oknami jest tutaj wyjątkowo przyjemne. Możemy łatwo budować ich 

zachowania oraz zapisywać je pod własnymi nazwami. Tak przygotowane komen-

dy dla okien rozmieścimy według naszego uznania w podręcznym menu na belce 

systemowej. Za jednym kliknięciem ułożymy kilka okien w ustalonych miejscach 

(funkcja Snapshot). Będziemy również mogli rozciągnąć lub zmniejszyć okno o poda-

ną liczbę pikseli. Zarządzanie i tworzenie komend zmuszające okna do konkretnych 
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zachowań możemy realizować na kilka sposobów. Jednym z nich jest zapisanie 

zastanego układu okien różnych aplikacji pod unikatową nazwą. Wybranie jej następ-

nie z menu sprawi, że wszystko zostanie ułożone nad Biurkiem w taki sam sposób, 

gdy tworzyliśmy nasz „zrzut ekranu”.

Żeby aplikacja była warta uwagi, 
musi prosto i elegancko rozwiązywać problem użytkowników komputerów. Moom 

doskonale radzi sobie z rozmieszczeniem okien w przestrzeni Biurka. I chociaż 

z początku taka funkcjonalność wydaje się mało interesująca, to sposób integracji 

z systemem oraz możliwości programu natychmiast zmienią nasze nastawienie. 

Niezależnie od tego, jak dużo otworzyliśmy aplikacji, a także czy pracujemy na kilku 

monitorach, Moom uporządkuje sposób ich wyświetlania. Jest to jeden z ciekaw-

szych programów poprawiających produktywność, jaki w ostatnim czasie pojawił 

się na moim dysku. Chociaż coraz trudniej zmieniać mi swoje przyzwyczajenia 

w obsłudze macOS, Moom świetnie zadomowił się wśród aplikacji, których codzien-

nie używam.

WITRYNA

CE
CH

YMoom

47,99 zł

www.manytricks.com

 + Wygodny dostęp do funkcji programu
 + Łatwe sterowanie oknami
 + Duże możliwości dostosowania zacho-

wań okien
 + Wsparcie dla pracy na kilku monitorach

NAZWA

CENA

OCENA

https://manytricks.com/moom/
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REEDER 4. 
CZYTNIK RRS DLA MACOS
TOMASZ WOŁKOWSKI 
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Internet  
to przede wszystkim treści 
publikowane na milionach stron internetowych. Każdy z nas z pewnością śledzi 

wiele serwisów informacyjnych czy blogów. Jednak codzienne zaglądanie na kilka-

naście lub w niektórych przypadkach kilkaset serwisów nie jest zbyt wygodne.  

Do tego celu warto wykorzystać czytnik RSS, który pozwala w jednej aplikacji 

agregować interesujące nas serwisy i wyświetlać je we własnym interfejsie zopty-

malizowanym do czytania. Pobiera nagłówki i całae nowe teksty, dzięki czemu 

zawsze możemy być na bieżąco. Czytelnicy internetowych treści doskonale wiedzą, 

że dobry czytnik RRS to podstawa wygodnego dostępu do treści i obowiązkowa 

pozycja na liście programów.

Można rzec, że czas czytników RSS mamy już za sobą i momentem przełomowym 

stało się „ubicie” Google Readera przez firmę z Mountain View. Od tego wydarzenia 

minęło już kilka lat i mimo to aplikacje do obsługi RSS są nadal dostępne i rozwija-

ją się. Najlepszym tego przykładem jest Reeder. Program ten jest rozwijany przez 

Szwajcara Silvio Rizziego. Obecna wersja 4 została napisana praktycznie od początku.
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Program jest przejrzysty i łatwy w obsłudze. Aby zacząć z niego korzystać, zakładamy 

konto w serwisie Feedly i już od tej chwili możemy wykorzystać jego moce, doda-

jąc nasze ulubione serwisy. Piękny minimalistyczny interfejs zachęca do dalszego 

obcowania z aplikacją. Jeśli chodzi o sam wygląd aplikacji, nie różni się zbytnio od 

swojej poprzedniej wersji, ale to nie żaden przytyk. Jedną z nowości samego inter-

fejsu jest pobieranie miniatur zdjęć do artykułów na naszej liście.

Nowy Reeder 4  
oferuje sporo możliwości,
 jeśli chodzi o personalizację wyglądu aplikacji. Mamy do wyboru różne motywy oraz 

tryby wyświetlania poszczególnych paneli. Do dyspozycji oddany został również 

duży wybór fontów. Dzięki temu możemy łatwo dostosować sposób wyświetlania 

naszych ulubionych treści do naszych potrzeb. Poza tym dodano nowe opcje szaty 

graficznej. W tym oczywiście wsparcie dla trybu ciemnego w macOS Mojave.

Czytnik Silvio Rizziego posiada tryb Bionic Reading, tzn. bioniczne czytanie.  

To bardzo przydatna funkcjonalność dla czytelników niepotrafiących się skupić. 

Bionic polega na wytłuszczeniu pierwszych liter każdego słowa w tekście. Dzięki 

temu nasz mózg, podczas szybkiego czytania, dopowiada sobie resztę wyrazu. 

Sprawdziłem tę możliwość i muszę przyznać, że rzeczywiście moja koncentracja 

podczas czytania była na wysokim poziomie. Dodatkowo przeczytałem tekst znacz-

nie szybciej niż zazwyczaj.
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WITRYNA

CE
CH

YReader 4

47,99 zł

Program w App Store

 + Ładny interfejs
 + Ciekawe funkcje
 + Synchronizacja Read Later

NAZWA

CENA

OCENA

Kolejną  
bardzo interesującą funkcją jest 
usługa Read Later (przeczytaj później). Pozwala ona na przechowywanie artyku-

łów w trybie „offline”. Zapisane w ten sposób wpisy są synchronizowane z innymi 

urządzeniami za pośrednictwem iCloud. Tu warto wspomnieć o tym, że wszystkie 

nasze wiadomości synchronizują się na urządzeniach, na których mamy zainsta-

lowaną aplikację.

Podsumowując. Czytnik RSS Reeder 4 to doskonały przyjaciel pożeraczy interne-

towych treści. Najbardziej cieszy, że program się rozwija i z każdą kolejną wersją 

staje się coraz lepszy, dając swoim odbiorcom nowe funkcjonalności. Co ważne, 

są one faktycznie przydatne w codziennym obcowaniu z programem. Jego cena to 

jedynie 47,99 zł. Jedynie, ponieważ Reader 4 to aplikacja, z której korzystanie jest 

czystą przyjemnością.

https://itunes.apple.com/pl/app/reeder-4/id1449412482?l=pl&mt=12&ign-mpt=uo%3D8
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VOICE DREAM SCANNER
PIOTR WITEK
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Dokładnie dwa lata temu 
na łamach MMM pisałem o całym pakiecie mobilnych aplikacji OCR (ang. Optical 

Character Recognition — optyczne rozpoznawanie znaków). Programy te oczywi-

ście przedstawiałem w kontekście potrzeb osób mających trudności z czytaniem, 

ludzi słabowidzących, niewidomych, seniorów czy zmagających się z poważną 

dysleksją. Za pomocą aplikacji rozpoznającej tekst zainstalowanej w mobilnym 

urządzeniu mogą oni zupełnie swobodnie zapoznać się z wieloma w normalnych 

okolicznościach niedostępnymi dla nich informacjami, w rodzaju menu w restaura-

cji, zawartością papierowej korespondencji czy treścią dowolnej ulotki reklamowej. 

Jednak aby to wszystko było możliwe, program OCR powinien spełniać dwa podsta-

wowe warunki: musi on dobrze rozpoznawać tekst oraz być w pełni dostępny dla 

osób o specjalnych potrzebach. A ponieważ w ostatnim czasie kolejna aplikacja 

spełniła te kryteria, należy w tym miejscu koniecznie napisać o zupełnie nowym 

na rynku programie — Voice Dream Scanner.

Uważniejszym czytelnikom 
ta nazwa może zabrzmieć znajomo. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ VDS 

stworzony został przez tych samych autorów, którzy wypuścili spod swych skrzy-

deł opisywaną jakiś czas temu w MMM aplikację — Voice Dream Reader. Zadanie 
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VDS jest jednak zupełnie inne. Mówiąc w największym skrócie — program najpierw 

rozpoznaje, a potem na głos odczytuje tekst z wykonanego przez użytkownika zdję-

cia. Wystarczy więc uruchomić aplikację, skierować obiektyw na interesujący nas 

tekst i stuknąć w przycisk Przechwyć Obraz, aby program już po chwili odczytał 

nam syntetycznym głosem tekst znajdujący się na wykonanym zdjęciu.

Funkcjonalnie VDS 
jest bardzo podobny
do opisywanej przeze mnie we wspomnianym artykule aplikacji KNFB Reader.  

Co więcej, oprócz takiej samej łatwości obsługi i szybkości dotarcia do interesują-

cej nas informacji VDS posiada również bardzo dobry silnik OCR oraz podobnie jak 

KNFB dużą łatwość rozpoznawania tekstu z nietypowych powierzchni w rodzaju 

ekranu komputera czy telewizora.

Naturalnie istnieją spore różnice między tymi programami. Z  jednej strony 

KNFB Reader posiada więcej opcji konfiguracyjnych, lepsze sposoby zarządzania  
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wynikami, możliwość skanowania wielu stron, wskaźnik pochylenia urządzenia 

czy obsługę języków niełacińskich, takich jak np. rosyjski. Ale Voice Dream Scanner 

również może pochwalić się opcjami, których nie znajdziemy w KNFB, np. możli-

wością ciągłego doświetlania fotografowanego tekstu. Myślę też, że dla wielu osób 

ogromną różnicę stanowić będzie cena. VDS aktualnie kosztuje niecałe 30 PLN, 

a KNFB Reader ponad 400 PLN. Tak więc myślę sobie, że gdy osoba z dysfunkcją 

wzroku potrzebować będzie szybko zapoznać się z wydrukowanym lub wyświe-

tlanym tekstem, prędzej sięgnie w App Store po Voice Dream Scanner, który jeśli 

chodzi o rozpoznawanie tekstu, naprawdę niewiele ustępuje KNFB.

VDS jest  
stosunkowo młodą aplikacją, 
moje uwagi dotyczą wersji 1.1.0. Oznacza to jednak, że nadal towarzyszą mu choroby 

wieku dziecięcego, chociażby takie jak niedokładne i niepełne tłumaczenie inter-

fejsu. Obserwując jednak zmiany pojawiające się w aktualizacjach, można śmiało 

założyć, że program rozwija się w dobrym kierunku i że twórcy o niego dbają.
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D-LINK DIR-1960
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Tak wiele spraw załatwiamy w sieci, że dziś dwie rzeczy stają się dla nas prioryte-

tem – niezawodny internet oraz bezpieczeństwo. Nowa seria routerów D-Link z linii 

EXO ma ambitny plan, aby zaspokoić te potrzeby.

Co otrzymujemy w zestawie?
Obok routera w pudełku mamy zasilacz oraz kabel ethernetowy. Tu wyjątkowo warto 

zwrócić uwagę na papierowe dodatki. Obok instrukcji oraz informacji o pomocy 

technicznej do aplikacji McAfee będziemy mieli kartkę z kodem QR, który podczas 

konfiguracji urządzenia znacznie ułatwi nam ten proces.

Sam router jest wykonany z czarnego plastiku o wysokiej jakości. Na froncie znaj-

dziemy pięć diod sygnalizujących tryb pracy urządzenia. Inżynierowie zadbali, aby 

D-Link miał sporo miejsca na obieg powietrza. Cały spód oraz przednia ściana obok 

portu USB to kratownica wentylacyjna zapewniająca odpowiednie chłodzenie. 

Na spodzie znajdziemy uchwyty montażowe na ścianę. Dla mnie to bardzo duży 

plus, pozwalający zaoszczędzić miejsce w mieszkaniu. W przedniej części urzą-

dzenia znajduje się port USB 3.0. Z tyłu odnajdziemy wyraźnie oznaczone cztery 

porty Gigabit Ethernet oraz jeden port WAN do podłączenia źródła internetu. D-Link 

umieścił z tyłu włącznik WPS oraz Reset – do zerowania ustawień. W serii EXO 

znajdziemy trzy routery. Testowany przeze mnie model DIR-1960 jest urządzeniem 

dwuzakresowym mogącym przesyłać pakiety z prędkością 1300 Mbps (5 GHz).
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Zarządzaj z telefonu
Cały proces instalacji i konfiguracji urządzenia odbywa się z darmowej aplika-

cji D-Link. Już pierwsze uruchomienie da nam obraz tego, jak łatwy i wygodny 

jest to program. Możemy dzięki niemu sprawdzić, kto jest podłączony do nasze-

go internetu, ustawić ręcznie parametry sieci lub umożliwić gościom korzystanie 

z naszego internetu. W ramach poprawy bezpieczeństwa możemy skorzystać z funk-

cji Harmonogramu, gdzie będziemy ustalać możliwość dostępu do sieci. Dla wielu 

osób taka forma zarządzania ochroną się sprawdzi. D-Link poszedł jednak o krok 

dalej, oferując pełny zestaw narzędzi firmy McAfee w cenie routera.

Bezpieczeństwo na pokładzie
D-Link wszedł w bardzo mocne partnerstwo z firmą McAfee. Dowodem na to jest 

wyraźne logo firmy na obudowie urządzenia. Nie mniej jasnym sygnałem jest dołą-

czenie do kupowanego routera pakietów bezpieczeństwa McAffe – 5 lat na Secure 

Home Platform oraz dwa lata na LiveSafe. Dla wielu użytkowników te narzędzia 

będą bardzo pomocne w utrzymaniu porządku podczas przeglądania sieci. W mobil-

nej aplikacji D-Linka mamy możliwość zarządzania prawami dostępu naszych 

najmłodszych domowników. Da się ograniczać im dostęp do internetu w wybranych 

dniach i godzinach. Tu możliwości dostosowania są znacznie większe. Z poziomu 

aplikacji McAfee będziemy mogli stworzyć profil dziecka, któremu przydzielamy 
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spersonalizowane uprawnienia. Do użytkownika 

przypisujemy odpowiednie urządzenie, którego 

używa w sieci i to właśnie ten konkretny sprzęt będzie 

podlegał ustalonym obostrzeniom. McAfee będzie 

także odpowiednio ograniczał dostęp do profilów 

stron. Jeśli zaznaczymy, że nasi podopieczni nie 

będą mogli korzystać z mediów społecznościowych, 

to wszystkie strony przypisane tej kategorii nie będą 

się wyświetlać. Aplikacja sama posiada zdefinio-

wane kategorie takie jak: gry, przesyłanie plików, 

media społecznościowe, poczta e-mail czy seks 

i narkotyki. Program śledzi także nasze poczynania 

w sieci i chroni urządzenia przed złośliwym opro-

gramowaniem. Wiele osób doceni również funkcję 

Away Mode. Przy jej użyciu z łatwością zablokujemy 

wybrane urządzenia w naszej sieci.

Wszędzie sieć Mesh
Bezwzględnie oczekujemy niezawodnej prędkości 

od urządzeń sieciowych. Do tej pory liczyła się jedy-

nie prędkość przesyłania danych, a sama technologia 

sieci wi-fi podkręcała wyniki w coraz to nowych 

standardach: AC lub N. Niewiele jednak mówiono 

o tym, że wydajność sieci znacznie spada, gdy router 

obsługuje wiele urządzeń. D-Link DIR-1960 działa 

w standardzie sieci Mesh, co pozwala urządzeniom 

komunikować się bezpośrednio ze sobą. To z kolei 

przyspiesza wydajność internetu. Cztery rucho-

me anteny routera skutecznie pozwolą wypełnić 

znaczną przestrzeń zasięgiem sieci, a dwurdzenio-

wy procesor o częstotliwości 880 MHz dawał sobie 

świetnie radę z sześcioma urządzeniami pracujący-

mi równocześnie w sieci.

Szybki
Router DIR-1960 jest najprostszym modelem z nowej 

rodziny EXO wprowadzonej na rynek przez D-Link. 

Urządzenie pracujące w trybie 802.11ac udało mi się 

„rozpędzić” do prędkości 1300 Mb/s przy często-

tliwości pracy 5 GHz. Jest to bardzo dobry wynik, 

ponieważ większość urządzeń w  tym zakresie 
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cenowym ma zadeklarowane przez producenta prędkości poniżej 900 Mb/s. Przy 

częstotliwości sieci bezprzewodowej 2,4 GHz sieć pracowała z prędkością 300 Mb/s. 

Tutaj muszę zaznaczyć, że maksymalna prędkość, jaką osiągnąłem, była możliwa 

do zrealizowania w obrębie trzech metrów od urządzenia. Kiedy dystans od route-

ra się zmieniał, prędkość również drastycznie się zmniejszała. Warto zatem, chcąc 

uzyskać najlepsze parametry przesyłu danych, umieścić router w tym samym poko-

ju, w którym pracujemy.

D-Link mocno wkracza na rynek urządzeń sieciowych ze swoją nową linią urzą-

dzeń EXO. Testowany przeze mnie model DIR-1960, pomimo że jest najmniejszym 

urządzeniem z serii (inne modele to DIR-2660 oraz DIR-3060), jest ciekawą propo-

zycją dla użytkowników domowych. Wydajnościowo poradzi sobie z obsługą wielu 

urządzeń podłączonych do internetu. Zaskoczyć Was może również jego prędkość 

transmisji danych. Dla osób, które nie lubią instalować dodatkowego oprogramowa-

nia antywirusowego i nadzorującego dzieci w sieci, oferta darmowych subskrypcji 

pakietów McAfee będzie doskonałym rozwiązaniem. Integracja ochrony w opro-

gramowanie routera znacznie poprawia komfort zarządzania sprzętem D-Linka, 

zdejmując z nas równocześnie obowiązek dodatkowej troski o bezpieczeństwo 

w sieci.
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 + Duża prędkość transferu
 + Wygodna aplikacja do zarządzania 

routerem
 + W cenie urządzenia abonament na usługi 

McAfee
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https://eu.dlink.com/pl/pl/products/dir-1960-exo-ac1900-smart-mesh-wifi-router
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GNIAZDKO IKEA TRADFRI. 
FAKTY I MITY
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Ten element inteligentnego domu rozbudzał wyobraźnię fanów Apple od jesieni 

zeszłego roku, kiedy to pojawił się w sprzedaży. Budził on tak wielkie emocje nie 

z powodu zaawansowanych funkcji, ale z powodu niewygórowanej ceny.

System Tradfri
Ikea swój system inteligentnego domu oparła na trzech elementach. Są to urządzenia 

wykonawcze, czyli akcesoria, którymi sterujemy (żarówki, panele oświetleniowe, 

zasilacze LED i oświetlenia, gniazdka sieciowe, a już niebawem rolety), sterowni-

ki, czyli włączniki, ściemniacze, piloty i czujniki ruchu oraz bramki podłączane do 

lokalnej sieci kablem Ethernet. Jako dodatek występuje też wzmacniacz sygnału 

ZigBee zwiększający zasięg bramki.

Urządzenia komunikują się ze sobą za pomocą protokołu ZigBee. W tym przypad-

ku pracuje on w paśmie 2,4 GHz, ale nie ma nic więcej wspólnego z Wi-Fi. Jest on 

popularny wśród producentów rozwiązań smart home. Z tego powodu urządzenia 

do pracy ze smartfonem i HomeKit wymagają bramki. Jest jeszcze jeden wymóg.  

Do sparowania urządzeń (żarówek, gniazdek) z bramką potrzebny jest przynajmniej 

jeden sterownik (włącznik, pilot).

O gniazdku i włączniku
Gniazdko ma typową trochę zachowawczą formę. Tego, że miniaturyzacja nie była 

najważniejsza dla projektantów, nie da się ukryć. Ot taka typowa skandynawska 

surowa prostota. Jednak gniazdko potrafi załączać ponad 3 600 watów, czyli aż  
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15 amperów. Stan (włączenie — wyłączenie) oraz przebieg parowania obrazuje biała 

dioda prześwitująca przez obudowę. Włączenie prądu odbywa się za pomocą typo-

wego mechanicznego przekaźnika, czyli jest słyszalne.

Gniazdko można kupić luzem lub w zestawie z przełącznikiem bezprzewodowym. 

Jeżeli nie mamy już w domu jakiegoś sterownika Tradfri, to koniecznie należy 

kupić zestaw. Zresztą włącznik jest bardzo sympatyczny i może działać również 

z żarówkami Ikea Tradfri. Nie pozwoli na zmianę ich barwy (gdy mają taką funkcję),  

ale umożliwia włączanie i wyłączanie oraz po dłuższym przytrzymaniu ściemnia-

nie i rozjaśnianie.

Uruchamianie z HomeKit
Aby zacząć przygodę z Ikea Tradfri należy mieć bramkę, jeden sterownik i urządze-

nie. Najpierw należy uruchomić system w aplikacji Tradfri. Jest ona dostępna za 

darmo w App Store. Przypomnę, że bramka, choć ma wbudowany moduł, a nawet 

dwa umiejące obsługiwać Wi-Fi z antenami [!], wymaga podłączenia do routera 

(sieci) kablem Ethernet. Wi-Fi nie jest aktywne w bramce.

Proces parowania jest opisany dokładnie w  samej aplikacji. Bramkę dodaje-

my do aplikacji Tradfri za pomocą kodu QR z jej etykiety. Po sparowaniu bramki 
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należy podpiąć do niej sterownik (lub sterowniki). Konieczny jest dostęp do bramki,  

bo piloty należy zbliżyć do niej na 2 cm. Z tego powodu lepiej nie zabudowywać 

jej zbyt głęboko, co dodatkowo mogłoby obniżyć zasięg ZigBee. HomeKit możemy 

włączyć od razu po sparowaniu bramki z aplikacją Tradfri, ale lepiej to zrobić już 

po dodaniu urządzeń.

Teraz ważna uwaga,która trochę zachwiała moimi wcześniejszymi doświadcze-

niami i wiedzą o systemie Tradfri. Jeżeli chcemy używać akcesoriów Ikea tylko 

z HomeKit, co przy ułomnościach aplikacji Tradfri nie jest niczym dziwnym, to po 

sparowaniu urządzeń sterowniki nie są potrzebne! Oczywiście są bardzo przydat-

ne do sterowania „ręcznego” sprzętem, działają bezpośrednio z akcesoriami i nie 

wymagają ani sieci, ani internetu, ani nawet bramki. Jednak do działania z HomeKit 

są zbędne.

Po sparowaniu sterownika według instrukcji w aplikacji możemy dodać nasze 

gniazdko. Ten proces również rozpoczynamy w aplikacji. Sparowany sterownik 

(dowolny Tradfri) zbliżamy do gniazdka (czy innego akcesorium), wciskamy przy-

cisk parujący, często ukryty wewnątrz sterownika, co wymaga użycia — jak to w Ikei 

— wkrętaka i czekamy, aż diodka w gniazdku rozjaśni się 4 razy. Gniazdko nie ma 

żadnych przycisków.

Konfigurację aplikacji Tradfri pozostawiam wytrwałym. Ważne, aby wiedzieć,  

że pomieszczenia wyznaczane są sterownikami. Sparowane za pomocą danego 

sterownika urządzenia, pojawiają się w tym samym pokoju. Oczywiście nie dotyczy 

to HomeKitu, który na szczęście rządzi się swoimi prawami.

Po sprawdzeniu działania akcesorium — gniazdka za pomocą aplikacji przechodzi-

my do najważniejszego.
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Włączamy HomeKit
W ustawieniach aplikacji Tradfri wchodzimy w „Integracje”. Jeżeli nie używamy 

innych systemów, to włączamy tylko HomeKit. Amazon ani Google nie są tak dobrze 

zabezpieczone jak HomeKit, więc nie ma po co narażać systemu na dodatkowe luki.

Po włączeniu HomeKit pojawi się kod służący do parowania z systemem Apple. 

Uwaga: ten kod jest dynamiczny, czyli możemy go zresetować i pojawi się inny, 

jednocześnie bramka zerwie połączenie z HomeKit.

Bramkę dodajemy w aplikacji Dom lub innej zgodnej z HomeKit. Uwaga: kod na 

bramce jest tylko dla aplikacji Tradfri, nie działa z HomeKit, dlatego pin należy 

podać ręcznie. Wybieramy naszą bramkę, podajemy kod wygenerowany w aplikacji 

i standardowo postępujemy, wybierając pokoje dla bramki i innych sparowanych 

z nią urządzeń.

W praktyce
Zacznę do tego, co mnie zaskoczyło. Po sparowaniu urządzenia (akcesorium) może-

my zresetować sterownik, którego użyliśmy, możemy też usunąć go z aplikacji 

Tradfri i wyjąć baterię, a akcesorium (gniazdko) nadal będzie w HomeKit działać. 

Ten sam sterownik można ponownie sparować z Tradfri i za jego pomocą sparo-

wać kolejne urządzenia. Jak już wspomniałem, jeżeli nasze akcesorium ma działać 

tylko z HomeKit i nie będzie sterowane „ręcznie”, to bardzo wygodne rozwiązanie, 
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a „zaoszczędzony” sterownik możemy użyć do innych celów. Gniazdko Ikea Tradfri 

można sparować za pomocą dowolnego sterownika, nawet ściemniacza, ale ściemnia-

czem nie da się go załączać. Działa z pilotem (okrągły z przyciskami), przełącznikiem 

(ten oryginalny z zestawu) oraz z czujnikiem ruchu.

Gniazdko ma jedną ważną cechę, której nie mają znane mi żarówki Ikea Tradfri. 

Zapamiętuje stan. Oznacza to, że jeżeli przed zanikiem zasilania było włączone,  

to włączy się po przywróceniu zasilania, a gdy było wyłączone, to takie pozostanie. 

Dość irytujące jest ustawienie obowiązkowej charakterystyki „gniazdko w użyciu” 

stale włączonej. Wg dokumentacji HomeKit powinna ona być ustawiona, gdy do 

gniazdka jest coś podłączone (nawet gdy nie pobiera prądu), a wyłączona, gdy 

gniazdko jest wolne. Ikea nie poradziła sobie z tym wyzwaniem.

Ikea Tradfri jest jednym z najtańszych rozwiązań „inteligentnego domu” zgod-

nym z HomeKit. Jednak ma też pewne wady. Należy do nich zaliczyć włączanie się 

żarówek po powrocie zasilania, nieprzemyślane sterowanie kilkoma akcesoriami 

sparowanymi z jednym sterownikiem oraz raportowane przez niektórych użytkow-

ników zawieszanie bramki, którego ja akurat nie doświadczyłem. Wadą jest również 

brak widoczności sterowników w HomeKit. A szkoda, bo przełącznik lub czujnik 

ruchu przy ich cenach byłyby bardzo przydatne.

https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/80364794/
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DYSK TRANSCEND  
ESD230C 480 GB
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Duża pojemność i przyzwoita prędkość zapisu za niewielkie pieniądze. Nowy dysk 

Transcend ma wszystkie te cechy, a przy tym zaskakuje swoim rozmiarem.

Dwa przewody USB
Chociaż dysk jest naprawdę niewielkich rozmiarów, to pudełko, w jakim go dostaje-

my, mieści jeszcze dwa przewody USB i kilka ulotek. Dołączone przewody pozwolą 

nam podłączyć 480 GB do komputera posiadającego nie tylko złącze USB-C lub 

Thunderbolt, ale także starszy port USB 3.1. Miło widzieć, że producent nie oszczę-

dzał na takim dodatku, bo każdy, kto kupi ten nośnik danych, nie będzie musiał 

wydawać kolejnych pieniędzy na przewód pasujący do swojego komputera.

Niewielki rozmiar i waga
Omawiany dysk Transcend ma jeden niezaprzeczalny atut — rozmiar. Jeśli kiedy-

kolwiek będziemy potrzebowali w podróży dodatkowej pamięci, to zdecydowanie 

docenimy 35 gramów wagi i niewielkie wymiary — 77 mm x 55,7 mm x 9,6 mm. 

Plastikowa obudowa wydaje się delikatna i powstrzymałem się od przeprowadzania 

testów wytrzymałościowych. Obudowa ma nierównomierną powierzchnię, dzięki 

czemu trudniej będzie dostrzec na niej rysy zostawione przez akcesoria przewra-

cające się w plecaku obok dysku. To zdecydowanie plus, jednak nie gwarantuje on 

ochrony naszego nośnika przed uszkodzeniem mechanicznym.
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Pojemny i szybki
Dysk zbudowano w technologii 3D NAND TLC, co przekłada się zarówno na jego szyb-

kość, jak i lepszą żywotność. Dlatego producent nie obawia się trzyletniej gwarancji 

dla swojego dysku. Bardzo przyzwoicie Transcend poradził sobie w testach szyb-

kości. W pomiarach prędkości brała udział aplikacja Blackmagic Disk Speed Test, 

a wyniki przedstawiły się następująco: zapis — 410 MB/s, odczyt — 520 MB/s. Jak 

na dyski w tej klasie cenowej, parametry dysku są bardzo obiecujące.

Dysk ten pozwoli Ci szybko zarchiwizować dane. Do tego możesz zabrać go ze sobą 

wszędzie, bo jego waga i rozmiar gwarantują niedostrzegalny przyrost ekwipun-

ku. Transcend jest zdecydowanie liderem jakości do ceny. Za dysk o pojemności 

480 GB trzeba zapłacić zaledwie 379 zł. Gdy dołożymy do tego trzy lata gwarancji,  

to możemy poczuć ulgę, że producent ufa jakości wykonania swojego sprzętu.

WITRYNA

CE
CH

YTranscend ESD230C

 379 zł (480 GB)

www.transcend-info.com

 + Niewielki wymiar i waga
 + Przyzwoita prędkość zapisu i odczytu 

(410 MB/s i / 520 MB/s)
 + Dwa kable USB w zestawie
 + Działa z portem Thunderbolt / USB-C

NAZWA

CENA

OCENA

https://pl.transcend-info.com/Products/No-989
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Gdy byłem dzieckiem, czytałem wielokrotnie książkę pod tytułem „Historia odkryć 

i wynalazków”. Zawsze mnie te opowieści bardzo pasjonowały, bo w domu, w którym 

Tato był majsterkowiczem i elektronikiem amatorem, trudno nie zostać „wynalaz-

cą”. W książce znajdował się rozdział zatytułowany „Potrzeba matką wynalazków”. 

I ja właśnie taką nienasyconą potrzebę od prawie dwóch lat odczuwałem. Bardzo 

potrzebowałem termostatu do bojlera.

Problemów  
z tym związanych było wiele
Najpierw należało pomyśleć, jak umieścić czujnik temperatury. W moim bojlerze 

termostat sprzętowy jest wkładany w rurkę. Jednak wypełniał ją szczelnie. Dlatego 

musiałem wymienić go na model z mniejszą sondą. Po tym zabiegu znalazło się miej-

sce na sensor DS18B20. Niestety wtedy nie miałem jeszcze wiedzy ani możliwości, 

by stworzyć własne akcesoria. Postanowiłem podpiąć do bojlera popularny Sonoff 

Pow z oprogramowaniem Tasmota i za pomocą HomeBridge, którego wówczas 

używałem, spiąć to z HomeKitem. Do sensora temperatury z bojlera podłączyłem 

kolejnego Sonoffa i już mogłem stworzyć programowy termostat. Oczywiście nad 

całością czuwał i nadal czuwa termostat sprzętowy nastawiony na maksimum, czyli 

80°C. Zdecydowanie nie chciałbym zamienić bojlera w pocisk lub bombę o napę-

dzie parowym.
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Jak wiecie, za pomocą aplikacji Dom można jedynie popróbować najbardziej prymi-

tywnych automatyzacji. Do takich bardziej złożonych jak „termostat” należy użyć np. 

Elgato Eve. Opisałem to kilka miesięcy temu w „Jak zostać deweloperem HomeKit, 

cz. VII: Automatyka i energooszczędność”.

Niestety, to rozwiązanie  
miało sporo wad
Po pierwsze, wystarczyło, że w złym momencie padło Wi-Fi lub HomeBridge. Bojler 

mógł się wyłączyć, co groziło awanturą domową o brak ciepłej wody. Kolejną wadą 

było „cykanie” przekaźnika w Sonoffie. Jeden z moich 4 psów lękał się tego odgłosu. 

Dlatego koniecznie należało zrobić coś pewniejszego.

Na początek zakupiłem  
przekaźnik półprzewodnikowy 
zwany popularnie SSR. Warunkiem było sterowanie napięciem 3 V i prądem maks 

18 mA. Takie parametry mają „nóżki”, czyli wyjścia ESP8266. Ponieważ przekaźnik 

miał sterować grzałką o mocy 2 kW, czyli ~10 amperów, dobrałem SSR „z zapasem”, 

na 40 A. Po zakupie (około 25 zł) leżał tak prawie cały rok, czekając, aż „potrzeba” 

stanie się jeszcze silniejsza.
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Ogrzewanie wody bojlerem elektrycz-

nym nie jest tanie. Zimą, gdy woda w sieci 

wodociągowej jest znacznie chłodniejsza, 

bojler ustawiam na wyższą temperatu-

rę, aby po zmieszaniu z zimną wodą mieć 

odpowiednią jej ilość do codziennego 

użytku. Jednak latem woda w sieci może 

być nawet o 10°C cieplejsza. Bojler można 

przestawić na znacznie niższą temperatu-

rę bez szkody dla ciepłoty wody wlewanej 

do wanny. I właśnie z nadejściem wiosny 

potrzeba budowy termostatu znów się 

zintensyfikowała, zwłaszcza że sprzętowy 

jest zafiksowany na 82°C, a pokrętło gdzieś 

przepadło.

Zabrałem  
się do roboty
Na początek postanowiłem przejrzeć 

dokumentację HomeKit i  o  mały włos 

nie zrobiłem sterownika do klimatyzacji 

zamiast do termostatu. Oba urządzenia wg 

Apple mogą grzać i  chłodzić. Termostat 

ma kilka obowiązkowych charakterystyk.  

Są to: „Bieżący stan chłodzenia lub grzania”, 

„Docelowy stan chłodzenia lub grzania”, 

„Bieżąca temperatura”, „Docelowa tempe-

ratura” i „Jednostka na wyświetlaczu °C lub 

°F”. Najwięcej problemów spowodowało 

zrozumienie, o co chodzi ze „stanem chło-

dzenia lub grzania”.

Samo urządzenie postanowiłem zrobić 

na bazie Sonoffa Wi-Fi. Dzięki temu nie 

musiałem martwić się zasilaniem układu. 

Wylutowałem przekaźnik i w jego miejsce 

wstawiłem przewody do podłączenia SSR. 

Kod termostatu powstał na bazie progra-

mu do mojego uniwersalnego akcesorium, 

które potrafi być przełącznikiem, termo-

metrem, czujnikiem ruchu, jasności czy 

samym włącznikiem. Naprędce usunąłem 
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trochę zbędnego kodu np. od wykrywania ruchu, dodałem prostą funkcję, która 

zależnie do temperatury zmierzonej i docelowej załącza lub wyłącza przekaźnik. 

Więcej pracy było przy tworzeniu funkcji, która zapamiętuje docelową temperaturę 

w sposób niedestrukcyjny dla pamięci flash, czyli korzystając z różnych adresów 

sekwencyjnie.

I w tym momencie okazało się, że dopiero co wykonana aktualizacja Platformio 

popsuła wgrywanie oprogramowania. Musiałem szybko odrobić lekcję z termina-

lowych narzędzi Espressif i jakoś udało się kod wgrać ręcznie, a przynajmniej tak 

mi się wydawało.

Po kilku testach bez zasilania  
przyszedł czas na montaż
Jakoś udało mi się upchnąć to w puszce, która od zawsze wisiała pusta przy bojle-

rze. Sam termostat zadziałał w zasadzie od razu. Niestety przekaźnik SSR pomimo 

„nadmiaru mocy” bardzo się grzał. Musiałem szybko dorobić do niego jakiś radia-

tor. Po tych dodatkowych zabiegach całość wytrzymała dwugodzinną pracę bez 

uszczerbku i bez nadmiernego przegrzania, choć SSR był gorący.

I tak powstał termostat, ale w HomeKit zgłaszał się jako termometr i włącznik, który 

„sam się przełącza”, utrzymując zadaną w kodzie temperaturę 72°C. Nadszedł czas, 

aby dodać obsługę termostatu do mojego mostka, bo to on tak naprawdę jest widzia-

ny przez HomeKit.
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Tu roboty było sporo
Dodanie nowego rodzaju akcesorium oraz obsługa kilku charakterystyk i wymia-

na nowych danych z akcesorium zajęły mi cały wieczór. Przy okazji okazało się,  

że pomyliłem charakterystyki stanu urządzenia, bieżącą i docelową, co na szczęście 

nie miało wielkiego wpływu na samą pracę termostatu i dlatego zorientowałem się 

w tym dopiero dnia następnego. Jednak przytrafiło się coś gorszego. Mój termostat 

po restarcie wracał do standardowej, ustawionej w kodzie temperatury docelo-

wej i co gorsza „zapominał” dane potrzebne do komunikacji z mostkiem. Trzeba 

go było ponownie parować. Aby było jeszcze gorzej, to po pierwszym ustawieniu 

nowej temperatury docelowej działał dobrze, a po kolejnych restartował się i tracił 

nastawy.

Musiałem przysiąść do kodu z większą uwagą. Za pierwszym podejściem posze-

dłem na zbytnią łatwiznę. Zapamiętywanie i odtwarzanie ustawień musiałem dość 

mocno przerobić, przy okazji poprawiając kilka innych problemów. Jednak nie 

znalazłem wśród nich przyczyny gubienia ustawień. Do tego doszedł dodatko-

wy parametr. Otóż nie przewidziałem, że termostat można wyłączyć. To właśnie 
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określa „Docelowy stan chłodzenia lub grzania”. W tym samym czasie, po zgłosze-

niu problemów z wgrywaniem oprogramowania, Platformio naprawiło swój błąd.  

Po rozmontowaniu termostatu i wgraniu nowego programowania w zasadzie okaza-

ło się, że wszystko zaczęło działać poprawnie. Bardzo możliwe, że problemem było 

moje ręczne wgrywanie softu. Prawdopodobnie stosowałem adresy dla modułów 

o 4 MB pamięci flash, a Sonoff ma tylko 1 MB. Nie dość, że „pokonałem” problem,  

to dodałem kilka drobnych usprawnień, jak wybór standardowej temperatury doce-

lowej za pomocą pliku konfiguracyjnego i opcję całkowitego wyłączenia termostatu.

Na razie wszystko działa prawidłowo, a w HomeKit ustawiłem jedynie automatykę, 

obniżającą temperaturę docelową w nocy.

Kolejnym etapem  
będzie termostat do terrarium
Będzie musiał uwzględniać dwie temperatury (powietrza i podłoża), sterować grzał-

ką (lampką) płynnie za pomocą modulacji PWM, obniżając jasność (grzanie), gdy 

temperatura zbliża się do docelowej. Dodatkowo musi obsługiwać zwykły włącznik 

dla światła. Jak myślicie, dam radę?



97TESTY 97TESTY 97

BEZPRZEWODOWE GRANIE 
(W MIARĘ) NISKIM KOSZTEM
ARTUR JOPEK



98PORADY 98PORADY

AirPlay daje fantastyczne możliwości bezprzewodowego przesyłania dźwięku. 

W banalny sposób z każdego urządzenia Apple możemy przesyłać dźwięk i obraz 

bez znaczących strat w jakości. Jeśli chciałbyś go wykorzystać w Twoim systemie 

audio, to możesz oczywiście wybrać się do salonu i zakupić nowy sprzęt wyposa-

żony w tę technologię. Jest jednak kilka rozwiązań, które pozwolą podarować drugą 

młodość Twoim obecnym urządzeniom zdecydowanie niższym kosztem.

Nie od dziś wiadomo, że niektóre nawet bardzo stare wzmacniacze czy amplitunery 

grają lepiej od ich obecnie dostępnych odpowiedników. Teraz za dobrze brzmiący 

zestaw trzeba wyłożyć kilka, czasem kilkanaście tysięcy złotych. Dlatego warto prze-

myśleć, czy nie lepiej zostawić swój stary, wysłużony sprzęt, którego brzmienie nam 

odpowiada (i może zagrać zdecydowanie lepiej niż ten nowy) i dołożyć urządzenie, 

które pozwoli cieszyć się AirPlay. Opcji jest kilka.

AirPort Express
Zasadniczo najtańszym i wcale niezgorszym jakościowo sposobem na tanie granie 

po AirPlay jest zakup routera AirPort Express. To stare urządzenie Apple i nie dosta-

niecie go już w oficjalnej dystrybucji. Niemniej jednak warto je kupić, nie zrażając 

się archaicznymi osiągami sieciowymi. Nas przecież interesuje audio. Warto pamię-

tać, że oprócz samego audio AirPort Express może się przydać jako serwer wydruku 

i dać możliwość drukowania w sieci zwykłej drukarce poprzez podpięcie jej do portu 

USB, w który jest wyposażony.



99PORADY

Wróćmy jednak do meritum. AirPort Express jest wyposażony w gniazdo wyjściowe 

mini jack, które pozwala wyprowadzić sygnał dźwiękowy zarówno w formie analo-

gowej, jak i cyfrowej. Wystarczy, że zakupimy przyzwoity kabel analogowy stereo 

Jack 3,5 mm na 2 x Chich i możemy podpiąć pod wzmacniacz, amplituner czy inne 

urządzenie przyjmujące sygnał analogowy. Zdajemy się wówczas na jakość przetwo-

rzenia sygnału cyfrowego na analogowy, jaką zapewnia przetwornik wbudowany 

w AirPort Express. Jednak nie obawiajcie się, jest ona bardzo dobra i polecam ten 

sposób podłączenia (obsłuży sygnał do 24 bit przy 44,1 kHz).

Drugą metodą jest wykorzystanie przewodu optycznego ze złączem TOSLINK-mini. 

Można kupić taki przewód lub do posiadanego przewodu optycznego dokupić samą 

końcówkę TOSLINK-mini, która przypomina zwykłego Jacka 3,5 mm. Tę końców-

kę wpinamy do złącza w AirPort Express, a drugą do amplitunera, zewnętrznego 

przetwornika cyfrowo-analogowego bądź wzmacniacza z wbudowanym przetwor-

nikiem. Na ogół urządzenie takie musi posiadać złącze wejściowe sygnału cyfrowego 

„Opitcal In”.

Warto sprawdzić obie metody połączeń, ponieważ może się okazać, że połączenie 

analogowe (jack-chinch) może okazać się lepsze. Wszystko zależy od tego, jakiej 

klasy przetwornik-cyfrowo analogowy drzemie we wnętrzu naszego obecnego urzą-

dzenia, a jak wspomniałem, router Apple nie ma się czego wstydzić na tym polu.
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Gdy już skonfigurujemy AirPort Express w naszej sieci ( jest do tego aplikacja w App 

Store) i podepniemy pod nasze urządzenie audio — wystarczy tylko kliknąć ikonkę 

AirPlaya na urządzeniach z iOS czy macOS i z naszych głośników popłynie dźwięk. 

Możemy cieszyć się muzyką wyprowadzaną z naszych urządzeń, jak choćby Apple 

Music, Tidala, Spotify czy wielu innych platform, bez znacznych inwestycji.

Na koniec warto wspomnieć, że leciwy AirPort Express (2 generacji) wspiera AirPlay 

2, wiec możemy strumieniować dźwięk za jego pomocą także na inne zgodne 

urządzenia.

Apple TV
Drugim rozwiązaniem jest zakup Apple TV. Tutaj sprawa zaczyna się nieco kompli-

kować, gdyż obecnie są dostępne w sprzedaży tylko Apple TV czwartej generacji. 

Dysponują one tylko wyjściem HDMI. Do rozbudowy kwalifikują się zatem te urzą-

dzenia dźwiękowe, które posiadają wejście HDMI. Jeśli nasz amplituner posiada 

takowe wejście, nie będzie problemu. Gorzej, jeśli posiadamy tradycyjny wzmac-

niacz zintegrowany, ale i ten problem da się obejść. Na rynku są bowiem dostępne 

zwykłe i aktywne (zasilane oddzielnie) przejściówki umożliwiające wyodrębnienie 

toru audio z sygnału źródłowego HDMI i przesłanie go do naszego systemu głośniko-

wego. To rozwiązanie sprawdzi się, gdy już posiadamy Apple TV czwartej generacji 

i nie chcemy dokupować AirPort Express. Musimy pamiętać, że w tym przypadku 
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zdajemy się niestety na możliwości tejże przejściówki i może ona mieć wpływ na 

jakość dźwięku.

W przypadku Apple TV trzeciej generacji sytuacja wygląda prawie identycznie jak 

w przypadku AirPort Express. Z wyjścia audio 3,5 mm możemy również wypro-

wadzić sygnał cyfrowo i analogowo. Różnicą jest to, że Apple TV 3 generacji nie 

obsługuje AirPlay 2.

Zewnętrzne odtwarzacze sieciowe
Ostatnim rozwiązaniem jest zakup zewnętrznego odtwarzacza sieciowego. Kupując 

tego typu urządzenie, również pozwolimy odzyskać drugą młodość naszemu grajko-

wi. Wszystko zależy od zasobności naszego portfela, gdyż wybór jest dosyć szeroki 

i znajduje się wielu różnych segmentach cenowych. Urządzenia zewnętrznych 

producentów wyposażone w AirPlay oprócz różnic w jakości dźwięku i brzmie-

niu będą dysponowały także szerszym wachlarzem funkcjonalności. Należą do 

nich: strumieniowanie dźwięku z serwerów, odczyt plików w różnych formatach 

FLAC, DSD w wysokich rozdzielczościach, natywna obsługa serwisów streamingo-

wych, radia internetowe, możliwość wykorzystania ich jako przetworniki cyfrowo 

analogowe i wiele, wiele innych. Takie urządzenia zakupimy już za 600 złotych, ale 

oczywiście można się pokusić o sprzęt z wyższej półki cenowej, co pozwoli osiągnąć 

jeszcze lepsze rezultaty brzmieniowe. Wybór należy do nas.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie urządzenia tego typu otrzymały aktuali-

zację do AirPlay 2 lub nią dysponowały i jeśli zależy nam na tej funkcjonalności, 
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warto wcześniej to sprawdzić na stronie producenta lub u sprzedawcy. Podobnie 

jak w przypadku AirPlay 2 trzeba przygotować się na to, że w przeciwieństwie do 

naszego wzmacniacza czy amplitunera jest to sprzęt z odkreśloną datą ważności 

i okres jego wspierania może okazać się bardzo ograniczony. Zwłaszcza jeśli na 

rynku pojawi się nowa technologia, której zapragniemy używać.

Na koniec
Technologie sieciowe rozwijają się w oszałamiającym tempie. Z roku na rok cieszy-

my się rosnącą jakością i możliwościami przesyłania plików. Zadbajmy więc o to, 

aby takie zmiany nie zmuszały nas do zakupu nowszych (niekoniecznie lepszych 

dźwiękowo) urządzeń.

Dysponując zewnętrznym źródłem pozwalającym dostarczać nam sygnał do nasze-

go urządzenia, możemy zachować posiadany sprzęt, który lubimy i cenimy, lub 

zainwestować w najlepszy, na jaki nas stać wzmacniacz i kolumny, których dosko-

nałym brzmieniem będziemy cieszyć się przez lata, nie martwiąc się, że nasz system 

audio jest już przestarzały.
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