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Apple potrafi nadal zaskakiwać
Konferencja WWDC zaczęła się dość monotonnie – wykresy, nowe tarcze Apple 

Watch oraz animoji. Nie spodziewałem się, że zaraz przemieni się w prawdzi-

wy festiwal nowości, na które czekało wielu z nas. Mit Maca Pro został rozwiany.  

Był to pierwszy pocisk, który skutecznie raził wyobraźnię widzów. Nie licząc wątpli-

wej urody sprzętu, Apple pokazało komputer i monitor, które zaspokoić powinny 

oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Dla mnie jeszcze mocniej-

szym wydarzeniem była prezentacja systemu operacyjnego dla iPada — iPadOS. 

Apple udowodniło, że potrafi dochować tajemnicy. Nie było żadnych przecieków na 

ten temat. Nikt nie uronił nawet malutkiej ploteczki o zmianach, jakie czekają iPada. 

I na deser nowy macOS Catalina. I tu znów dzieje się historia, bo żegnamy odwiecz-

ne iTunes, które od 2001 roku towarzyszyło użytkownikom komputerów Apple. 

Działo się w ostatnim miesiącu bardzo dużo ciekawych rzeczy i o nich wszystkich 

przeczytacie w tym numerze Mój Mac Magazyn.

Serdecznie pozdrawiam

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

Adapter Delock USB-C

Nowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi od AVM pozwoli 

skutecznie dostarczyć szybki internet do każde-

go miejsca naszego mieszkania. Urządzenie działa 

w technologii mesh. Trzy moduły radiowe umoż-

liwiają osiągnięcie prędkości nawet do 1733 Mbit/s 

przesyłu danych. Repeater wyposażono w dwa giga-

bitowe porty LAN. Konfiguracja i zarządzanie odbywa 

się z poziomu wygodnej aplikacji FRITZ!App.

www.pl.avm.de

FRITZ!Repeater 3000

TP-Link KL130

Jak podłączyć stary monitor do nowego komputera 

wyposażonego w port USB-C? Firma Delock 

rozwiązuje ten problem, wprowadzając 

na rynek adapter mogący obsłużyć moni-

tory z portami: VGA, DVI, HDMI-A oraz 

DisplayPort 1.2. Przy portach DisplayPort 

i HDMI możemy uzyskać rozdzielczość 

do 3840 x 2160. 

www.delock.de

Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi będziemy 

moli zarządzać oświetleniem z dowolnego miejsca na 

świecie. Wystarczy mieć pod ręką smartfon lub tablet 

z zainstalowaną aplikacją Kasa. Żarówka nie wyma-

ga dodatkowych urządzeń; wystarczy podłączyć ją 

do Wi-Fi. KL130 posiada praktycznie nieograniczone 

możliwości wyświetlania palety barw. Jedną z ciekaw-

szych funkcji żarówki jest automatyczne dostosowanie 

jasności i kolorów światła do pory dnia.

www.tp-link.com

https://pl.avm.de/produkty/fritzwlan/fritzrepeater-3000/
https://www.delock.de/produkte/S_63929/merkmale.html
https://www.tp-link.com/pl/home-networking/smart-bulb/kl130/
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Przegląd aplikacji
Boxy Suite 2
Nowy klient usług Google’a łączy w jednym miejscu 

zarówno program pocztowy Gmail, jak i kalen-

darz. Teraz w drugiej wersji aplikacji na macOS 

bez konieczności otwierania przeglądarki inter-

netowej będziemy mogli dodatkowo przeglądać 

nasze kontakty, a także tworzyć notatki w usłudze 

Keep. Aplikacja została przepisana od nowa i jest 

jeszcze lepiej zintegrowana z macOS. 

CENA: 49,00 $ rocznie / 149,00 $ lifetime

www.boxysuite.com

Prawdziwa gratka dla użytkowników serwi-

su Wykop. Ta aplikacja pozwala niezwykle 

przyjemnie przeglądać treści z tego serwisu. 

Przemyślany interfejs pozwala na wygodne 

przeglądanie treści, zaś obsługa gestów znacz-

nie przyspiesza organizowanie czytanych przez 

nas wiadomości. 

CENA: Bezpłatny

Program w App Store

Gromadzenie informacji oraz ich szybkie 

odnajdywanie nie jest proste. Dowiadujemy się 

tego zazwyczaj, gdy szukamy ważnych treści 

zapisanych w „jakimś” folderze. Devonthink 

jest mistrzem porządkowania wszelkich infor-

macji. Obecnie trwają testy beta trzeciej wersji 

programu.

CENA: Beta

www.devontechnologies.com

Zakop (iOS)

Devonthink 3

https://www.boxysuite.com/pricing/
https://apps.apple.com/pl/app/zakop-wykop-pl-browser/id1440067004?l=pl
https://www.devontechnologies.com/apps/devonthink
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JAK APPLE ODKRYWA  
NA NOWO PC W IPADZIE
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Steve Jobs nie dostrzegł pełnego potencjału w  iPadzie. W dniu jego premiery 

przedstawił go jako urządzenie pomiędzy smartfonem a laptopem. Może wówczas 

faktycznie jego możliwości miały się ograniczać do oglądania filmów, przeglądania 

internetu, pisania e-maili, gier i czytania e-książek. Przez dziewięć lat zmieniło się 

niemal wszystko w tablecie Apple. Dziś iPad staje się prawdziwym komputerem 

osobistym, po którego większość z nas będzie sięgać podczas korzystania z dobro-

dziejstw cyfrowego świata. Zapowiedziany przez Apple system iPadOS odkrywa na 

nowo, czym powinien być komputer osobisty.

Moc ma znaczenie
Trudno odmówić nowym iPadom Pro mocy. Procesory A12X Bionic w przepro-

wadzanych testach Geekbench miały lepsze wyniki niż procesory Intela. Trudno 

oczywiście dywagować, czy to już czas na komputery z układami Apple, ale jedno 

jest pewne, tablety te mają nadmiar mocy, którą mogą wykorzystać. I taka okazja 

pojawi się już jesienią, gdy na światło dzienne wyjdzie system operacyjny prze-

znaczony dla iPadów — iPadOS. Dotychczas dzielenie systemu pomiędzy telefon 

i znacznie potężniejszego iPada skutecznie dusiło jego możliwości. Apple swoją 

decyzją o wprowadzeniu nowego OS daje sygnał do dużych zmian w pracy ze swoim 

tabletem.
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Nowy system. Nowe możliwości
To było dla mnie największym zaskoczeniem na tegorocznej konferencji WWDC. 

iPadOS wszedł z ogromnym rozmachem, oferując wszystko to, co chciałbym widzieć 

w laptopie. Nawet pierwszą myślą było, czy to przypadkiem nie jest zmiana macOS 

na nowy iPadOS? Jednak na taką rewolucję przyjdzie nam jeszcze poczekać, chyba 

że sam iPad przekona do siebie użytkowników, którzy wybiorą tablet do codziennej 

pracy i życie laptopów wejdzie w epokę schyłkową. A wydaje się, że z nowym iPadOS 

jest to całkiem prawdopodobne. Jesienią iPad będzie mógł obsługiwać nośniki 

zewnętrzne podłączone do portu USB-C. Wielozadaniowość i możliwość wyświetla-

nia kilku programów na ekranie dzięki funkcji Slide Over może zastąpić nam kilka 

otwartych okien aplikacji z macOS. W nowym iPadOS znajdziemy też funkcję App 

Exposé, dzięki której z łatwością będziemy się przemieszczać pomiędzy progra-

mami. Tu nowy iPadOS czerpie z poprzednich systemów komputerowych Apple, 

w których bardzo chwaliłem sobie tę funkcję. Tak, dokładnie tak samo działała pod 

macOS i tak samo się nazywała — Exposé. Dock, Widgety — te elementy z kompute-

rów również zagościły już w nowych iPadach. Dużo zmian poświęcono sposobowi 

pisania i obsłudze fontów. Jak na prawdziwy komputer przystało, aplikacja Pliki 

również przeszła poważne zmiany i mamy wygodny sposób obsługi plików zapisa-

nych zarówno w chmurze, jak i na dysku iPada. Gdy dodamy do tego wsparcie dla 

klawiatury i innych akcesoriów zewnętrznych, wszystko staje się jasne.
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Mały znaczy osobisty
Rozmiar ma ogromne znaczenie w determinacji urządzeń określanych jako „osobi-

ste”. Zamiast dźwigać duże aparaty fotograficzne, wolimy skorzystać z telefonu. 

Zamiast brać ze sobą portfel, możemy zapłacić zegarkiem. Poszukujemy „złotej 

przekątnej” dla telefonów, które dziś stały się dla nas urządzeniem w wielu przy-

padkach zastępującym komputer. Producenci testują na nas rozmaite warianty 

od telefonów w wersji „Max” — 6,5 cala, po linie urządzeń określonych mianem 

Phablet, które mają połączyć telefon z tabletem. Dotychczas nie znaleziono idealne-

go kompromisu, bo rozmiar ma znaczenie szczególnie podczas pracy, kiedy obszar 

roboczy jest ważniejszy niż możliwość schowania sprzętu w kieszeni. iPadowi jest 

najbliżej do zwycięstwa w tym wyścigu. Przy niespełna trzynastocalowym ekranie 

mamy „komputer” o wadze 633 gramów i gabarytach, których żaden laptop dziś nie 

jest w stanie osiągnąć.

Do niedawna pojęcie PC dotyczyło komputerów osobistych, na których mamy prywat-

ne dane, a sama maszyna mogła znajdować się na biurku. Pierwszym komputerem 

z tej linii był model HP 9100A, przy czym „P” ze skrótu PC można było rozwinąć nie 

jako osobisty (personal), ale potężny (powerful) komputer. iPad potrafi połączyć te 

dwie cechy. Tablet Apple jest wydajny, ma niewielkie rozmiary, a dzięki nowym funk-

cjom iPadOS będzie odpowiednim narzędziem do pracy i rozrywki. Jeśli miałbym 

na nowo określić, czym ma być komputer naprawdę osobisty, to iPad jest idealnym 

kandydatem. Odpowiednio mały i zarazem potężny, by można go mieć zawsze przy 

sobie i móc na nim zrobić większość rzeczy potrzebnych w codziennym życiu.
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UCZULONY NA JABŁKA
SKRZYDEŁKO CZY NÓŻKA?
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Znowu to zrobiłem
Już kilkakrotnie obiecywałem sobie, że przestanę oglądać relacje z konferencji 

Apple, ale po raz kolejny obietnicy nie dotrzymałem. Trochę z przyzwyczajenia, 

trochę z ciekawości włączyłem transmisję z tegorocznego WWDC. Tym razem nie 

usnąłem z nudów, jak to się stało poprzednim razem. No i wreszcie zobaczyłem coś 

ciekawego.

Można powiedzieć, że Apple wreszcie spełniło choć część oczekiwań użytkow-

ników. Odłączenie iPadOS i przystosowanie go jako tako do pracy to coś, na co ja 

osobiście bardzo czekałem. Nie jest idealnie, ale zdecydowanie widać krok w dobrą 

stronę. Nie mogę się doczekać premiery tego nowego systemu.

Mac Pro nigdy nie był sprzętem dla mnie, bo nie potrzebuję aż takiej mocy, ale cieszę 

się, że prośby użytkowników Pro zostały wysłuchane. To właśnie ta grupa stanowi 

trzon użytkowników Maków. Korzystali oni ze sprzętu Apple do montowania wideo, 

muzyki, DTP itd., kiedy nikt jeszcze nie słyszał o MacBookach. To właśnie segment 

Pro jest kolebką Maca i wreszcie po latach oczekiwań na porządny sprzęt został 

takim wynagrodzony. Mac Pro to świetne połączenie modularności, funkcjonalno-

ści i dużych możliwości. Nareszcie, bo dotychczasowy Mac Pro, „kosz na śmieci”, 

popchnął wiele firm do przesiadki na Windows.

Ponadto Apple powróciło do idei oferowania własnego monitora. Jego możliwości 

zapowiadają się obiecująco, wygląda świetnie. Tylko ta nieszczęsna nóżka…
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Nie mam zastrzeżenia do jej ceny, ale do sposobu jej zaprezentowania. Pokazuje 

on, że Apple utraciło czucie marketingu produktowego i coraz częściej zdarzają się 

groteskowe potknięcia. Nie zgadzam się z opinią niektórych redaktorów, że efekt 

był zamierzony na osiągnięcie efektu „nieważne jak, byleby gadali”. Moim zdaniem 

nieszczęsna nóżka zawłaszczyła przekaz po konferencji i przykryła o wiele ważniej-

sze nowości. Zamiast „Apple pokazuje świetny komputer dla twórców” wszystkie 

media napisały: „Apple jest drogie i sprzedaje nóżkę do monitora za tysiąc dolków”.

Dla firm, które po zobaczeniu parametrów tego monitora nie zastanawiały się, czy go 

kupić, tylko ile takich monitorów kupić, cena nóżki nie gra roli. Ba, w zdecydowanej 

większości nawet jej nie potrzebują. Ale dla przeciętnego użytkownika technologii 

taka cena to szok. No i przekaz „Apple jest drogie” poszedł w świat.

A wystarczyło  
dodać nóżkę do ceny monitora
i zaoferować opcję upustu w konfiguratorze. Całkowitą ceną nikt by się nie zdziwił, 

a ci, co rzeczywiście ten monitor kupią, doceniliby zniżkę przy wyborze mocowa-

nia Vesa i nie byłoby żadnego problemu.

Może do następnej konferencji spece od marketingu Apple odrobinę podgonią,  

bo o ile przez poprzednie lata marketing musiał nadrabiać za inżynierów, o tyle teraz 

inżynierowie muszą uważać, żeby marketingowcy nie zniweczyli ich wysiłków. 

Plus z tego taki, że nie żałuję obejrzenia WWDC i jako się rzekło – na prezentacji nie 

usnąłem. Była prawie tak interesująca jak film z Louisem de Funèsem z 1976 roku.

ZDJĘCIA:
apple.com
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WWDC19 NA CHŁODNO…
MARIUSZ BUGAJSKI
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Jesteśmy już  
po konferencji deweloperskiej Apple, 
na której moim zdaniem wydarzyło się wiele dobrego. Ale wszystko po kolei, zgod-

nie z przebiegiem prezentacji. Na początek dostaliśmy dawkę informacji o nowej 

wersji tvOS, który teraz będzie mógł obsługiwać wiele kont, co jest istotne z perspek-

tywy nadchodzącej usługi Apple TV. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł 

dostawać spersonalizowane rekomendacje na podstawie oglądanych materiałów. 

Kolejnym krokiem ku przystosowaniu tego urządzenia do nowych usług jest współ-

praca z kontrolerami Xbox One oraz PS4. Moim zdaniem jest to bardzo dobry ruch ze 

strony producenta. Kiedy zostanie uruchomiona usługa Apple Arcade, użytkownicy 

będą mogli korzystać z niej, mając w ręce pady, do których są już przyzwyczajeni. 

tvOS może tym razem nie został zrewolucjonizowany, jednak zmiany są dosyć istotne 

i pozwalają wykorzystać możliwości, jakie pojawią się wraz ze startem nowych usług.

Kolejnym systemem, jaki został omówiony, był Apple Watch. Jak co roku pojawiły się 

nowe tarcze. Jednak poza tym w nowej wersji systemu będzie możliwość pobierania 

aplikacji przygotowanych bezpośrednio na zegarek. W tej wersji oprogramowania 

zostanie dodana funkcja monitorująca cykl menstruacyjny. Dodatkowo nasze Apple 

Watche poinformują nas o zbyt dużym hałasie w miejscu, w którym się aktualnie 

znajdujemy. Pojawią się również nowe aplikacje, takie jak kalkulator, dyktafon oraz 

czytnik audiobooków. Te zmiany moim zdaniem również są jak najbardziej na plus 

dla Apple. Ciekaw jestem, jak rozwinie się rynek aplikacji na zegarek.
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Następnie Apple  
zaczęło opowiadać o zmianach
w nadchodzącej wersji iOS. Pierwszą rzeczą, o której wspomniano, był tryb ciemny. 

Już od kilku lat czekałem na włączenie tego rozwiązania do iOS. Często wieczora-

mi robię podsumowanie dnia oraz planuję kolejny i wtedy jasny tryb nie pomaga. 

Aplikacja Zdjęcia została przebudowana, teraz przeglądanie wszystkich zdjęć jest 

jeszcze prostsze. Możemy przeglądać zdjęcia według lat, miesięcy oraz dni. Poza 

tym teraz będziemy mieć więcej możliwości edycji danego zdjęcia. Zmianom uległa 

również systemowa klawiatura. Dodano możliwość pisania za pomocą przesuwania 

palca po ekranie. Jako miłośnik produktywności bardzo jestem ciekaw, jak będzie 

sprawdzać się nowa aplikacja Przypomnienia, która została wzbogacona o wiele 

nowych funkcjonalności. Teraz będziemy mogli tworzyć dla danego przypomnienia 

podpunkty, które należy wykonać, a także dodawać zdjęcia oraz linki do adresów 

www. Nowa wersja systemu iOS zapowiada się bardzo dobrze. To kolejna ewolucja, 

która przynosi wiele ciekawych rozwiązań.

W końcu po kilku latach plotki stały się faktem. Na WWDC 19 zaprezentowany 

został iPadOS. System przeznaczony dla iPadów, które od samego początku otrzy-

mywały wzbogacony o różne funkcje system iOS. Dlatego uważam to posunięcie 
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za kolejny dobry ruch Apple, jaki zaprezentowano podczas tegorocznej czerw-

cowej konferencji. Dla mnie bardzo istotnym faktem jest obsługa zewnętrznych 

pamięci masowych. Od teraz będziemy mieli możliwość podpięcia karty z aparatu 

i importowania zdjęć na nasze urządzenie. Kolejną świetną rzeczą w tym systemie 

jest możliwość uruchamiania wielu instancji tej samej aplikacji. Pewnie niejed-

nokrotnie chcieliście uruchomić obok siebie dwie aplikacje Pages. Teraz będzie  

to możliwe. W Safari będziemy mieć możliwość wczytania strony w wersji deskto-

powej, zatem będzie wyświetlana tak samo jak na laptopie. Od teraz będzie również 

możliwość wykorzystania iPada jako dodatkowego ekranu dla naszego macOSowe-

go urządzenia.

Zaskoczeniem było  
zaprezentowanie nowego Maca Pro, 
będącego modularną jednostką, która wyglądem nawiązuje do dawnych modeli. 

Wraz z nowym Makiem Pro pojawił się również nowy monitor z zaprojektowaną 

dla niego podstawką. Warto zaznaczyć, że jest to sprzęt dla wąskiego grona profe-

sjonalistów i nie ma się co sugerować sumą, jaką należy wydać za to urządzenie. 

Sprzęt tej klasy kupowany jest, by zarabiał na siebie, i to powinien robić w znako-

mity sposób.

Ostatnim punktem konferencji był system dla urządzeń stacjonarnych. W najnow-

szej wersji tego systemu aplikacja iTunes po wielu latach zostanie zastąpiona przez 
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Apple Music, Apple Podcasts, Apple TV. W moim mniemaniu to również bardzo 

dobre posunięcie Apple. iTunes był bardzo ciężkim programem, wolno działającym. 

Od teraz będziemy mogli robić kopię zapasową iPhone’a za pomocą Findera. Została 

również dodana nowa funkcja, znana z obecnej wersji iOS — Czas przed ekranem. 

Podobnie jak na iPhonie będziemy mogli sprawdzić, jaki czas poświęciliśmy na różne-

go rodzaju aplikacje oraz jaki czas spędziliśmy przed ekranem naszego urządzenia. 

Podobnie jak na iOS również tu została przebudowana aplikacja Przypomnienia 

oraz Notatki. Do Notatek została dodana możliwość współdzielenia folderów, listy 

kontrolne stały się bardziej interaktywne, dzięki czemu będziemy mieć możliwość 

zmiany ich kolejności za pomocą gestu: zaznaczona pozycja zostanie automatycz-

nie przeniesiona na koniec. Zmieniona również została galeria załączników oraz 

uproszczone wyszukiwanie notatek.

Podsumowując
to tylko te zmiany, które były dla mnie znaczące. Jak się okazuje nie jest ich mało 

i wprowadzają ekosystem Apple na zupełnie nowy poziom. Moim zdaniem była 

to bardzo dobra konferencja, wnosząca wiele dobrego dla każdego użytkownika. 

Wprowadzenie nowego systemu dla tabletów pozwoli na jeszcze szybszy rozwój 

możliwości oferowanych przez iPada. Pojawienie się w końcu długo oczekiwane-

go dark mode dla iOSa, to również bardzo dobra wiadomość. Zastąpienie iTunes 

przez trzy inne aplikacje to również świetna nowina. Osobiście z iTunes korzystam 

jedynie podczas aktualizacji mojego iPhone’a. Myślę, że po aktualizacji do najnow-

szej wersji macOS najczęściej będę korzystał z aplikacji do słuchania podcastów. 

Czerwcową konferencję uważam za bardzo dobrą i z niecierpliwością czekam na 

kolejną, mając nadzieję, że przyniesie również tyle samo korzystnych zmian.

ZDJĘCIA:
apple.com
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DOSTĘPNOŚĆ MS WORD  
W SYSTEMIE MACOS
PIOTR WITEK



23RECENZJE | iOS 23OPINIE

To jedna z pierwszych rzeczy, 
o które pytają dosłownie wszystkie osoby przesiadające się ze środowiska Windows 

na macOS. Czy na tych komputerach można używać MS Word? Oczywiście,  

że można. Jednak inne, znacznie trudniejsze pytanie brzmi: czy MS Word w syste-

mie macOS jest dostępny dla osób o specjalnych potrzebach? I w tym wypadku 

odpowiedź już nie jest tak jednoznaczna i oczywista.

Jako osoba mająca do czynienia z systemami firmy Microsoft od pierwszych wersji 

DOS aż po Win10, obserwowałem, jak przez lata wzrasta poziom dostępności nie 

tylko samych graficznych interfejsów, ale również ich flagowego edytora tekstu. 

W końcu Microsoft doprowadził do sytuacji, w której niewiele jest rzeczy czy akcji 

niemożliwych do wykonania w MS Word np. przez osobę niewidomą. Redagowanie 

treści, wstawianie grafik, używanie stylów, formatowanie całego dokumentu, jego 

komentowanie, recenzowanie itp., itd. Wszystkie te czynności nie tylko są dostępne 

dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, ale z wykorzystaniem odpowiednich 

technologii asystujących można z nich niezwykle szybko, wygodnie i wydajnie 

korzystać.

Niestety, w przypadku wersji dla macOS sytuacja wygląda zgoła inaczej. Osoby niewi-

dome jeszcze dwa lata temu w MS Word nie były w stanie korzystać z programu 

odczytu ekranu VoiceOver. Jedyne, co użytkownik mógł zrobić, to co najwyżej prze-

czytać dokument od deski do deski. Każda próba nieco szerzej zakrojonych działań 

kończyła się fiaskiem w postaci milczącego syntezatora mowy. Na szczęście sytu-

acja ta zaczęła ulegać systematycznej poprawie. Nie mieliśmy do czynienia z jakimś 

wielkim skokiem dostępnościowym, ale z drobnymi zmianami pojawiającymi się 
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wraz z każdą nową wersją MS Office. Największą poprawę można było zauważyć 

w momencie, gdy na początku 2019 r. aplikacje biurowego pakietu Microsoft zosta-

ły udostępnione w Mac App Store. Nie mam pojęcia, czy to wymogi Apple co do 

publikowania w ich sklepie, czy własne działanie Microsoft, ale od tej pory MS Word 

o wiele lepiej współpracuje z systemowym programem odczytu ekranu VoiceOver.

Oczywiście nadal nie możemy tu mówić o takiej dostępności jak w przypadku 

Pages czy innych edytorów pisanych od początku do końca na system macOS. 

Sam program odczytu ekranu w  oknie dokumentu MS Word pracuje odczu-

walnie wolniej, jakby VoiceOver wahał się, czy wykonać kolejne zadania i akcje.  

Po samym tekście możemy jednak poruszać się klasycznie, zarówno w trybie edycji, 

jak i przy włączonej szybkiej nawigacji. Niestety, ta druga opcja obok poruszania się 

po znakach, słowach, liniach i akapitach, umożliwia nam jedynie przechodzenie do 

błędnie napisanych wyrazów, nie pozwalając na skorzystanie z zaprogramowanej 

struktury dokumentu, przeskakiwania do grafik, tabel, odnośników czy szybkiego 

przejścia do recenzowanych fragmentów.

Po wejściu na tabelę VoiceOver anonsuje liczbę kolumn i wierszy, a przy poruszaniu 

się po jej wnętrzu informuje o współrzędnych każdej komórki. Wyróżnia hiper-

łącza i pozwala w nie kliknąć. Oznajmia o listach i odczytuje teksty alternatywne 

grafik. Niestety, słabo sobie radzi z anonsowaniem recenzowanych fragmentów 

i komentarzy. Komentarze raz sygnalizuje, a raz nie. Do tego VoiceOver anonsuje 

nam komentarz tylko raz, a w jednej linii tekstu przecież może ich być nawet kilka. 

Wtedy jedynym sposobem ich odnalezienia jest sprawdzanie formatowania tekstu 

słowo po słowie. Tak samo wygląda szukanie różnic w trybie śledzenia zmian.  

Dla użytkownika jest to niezwykle irytujące, a do tego mało to wygodne, funkcjo-

nalne i ergonomiczne.
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Same wstążki  
czy ustawienia edytora 
dostępne są bez najmniejszego problemu. Osoba niewidoma bez trudu może forma-

tować treść, zmieniać czcionki i generalnie redagować cały dokument. Nie jest to 

jednak tak wygodne jak w oryginalnym programie. Doskonałym przykładem mogą 

tu być style. W odmianie edytora pracującego pod Windows skorzystanie z dowol-

nego stylu to kwestia kilku kliknięć. W wersji macOS już samo dogrzebanie się do 

interesującego nas układu treści zajmuje dłuższą chwilę. A co gorsza, w MS Word 

nie działają tak wygodne skróty do kopiowania stylów znane nam np. z Pages.

Mimo wszystko jest to jednak ogromna zmiana na plus, co należy ogłosić wszem 

wobec. Sam spotkałem kilka osób z niepełnosprawnościami, które nie zdecydowa-

ły się na przesiadkę z Windows na macOS, argumentując to brakiem dostępności 

edytora MS Word. A ponieważ było to narzędzie używane przez nich codzien-

nie w  pracy zawodowej, nie sposób było z  tym zastrzeżeniem polemizować.  

Na szczęście, co coraz wyraźniej widać z każdą kolejną wersją, Microsoft pracuje 

nad dostępnością edytora Word, i choć jeszcze nie jest idealnie, to osoby z niepełno-

sprawnościami mogą już z niego korzystać do wykonywania większości prostych 

zadań biurowych. Mam nadzieję, że w tym tempie poziom dostępności MS Word 

w wersji macOS szybko dorówna temu znanemu nam ze środowiska Windows.

Powyższe uwagi dotyczą wersji MS Word 16.24 (19041201).



https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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IOS 13 — SPORO  
WIĘKSZYCH ZMIAN
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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iOS 13  
przynosi znacznie więcej zmian 
w porównaniu do „dwunastki” sprzed roku, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrz-

nych. Te zmiany będą miały dość istotny wpływ na komfort, a  nawet sposób 

użytkowania urządzeń z iOS. Zaraz przejdę do największej, ale wcześniej przypo-

mnę listę urządzeń, które z nowości będą mogły się cieszyć.

iPhone 6s (Plus), iPhone SE, iPhone 7 (Plus) i wszystkie nowsze. iPad Air 2, iPad Mini 

4 orz wszystkie nowsze. Z gry wypadają niestety: iPhone 5s, iPhone 6 (Plus), iPad 

Air 1 (2013), iPad Mini 2, iPad Mini 3.

iPadOS. Tego w zasadzie można się było spodziewać. Proces „separacji” systemu iOS 

w wersji dla iPadów trwa już jakiś czas, ale rok temu przybrał znacznie na intensyw-

ności. Tegoroczne zmiany są jeszcze większe i w zasadzie wymusiły zmianę nazwy. 

Choć wewnątrz nadal oba systemy są ze sobą spójne i nie ma nowych problemów 

dla deweloperów tworzących aplikacje uniwersalne, to użytkownicy różnic zobaczą 

bardzo wiele. Ale o tym przy innej okazji.

Wśród wielu zmian na lepsze jest jedna, która mnie zasmuca. Rzeczywiście Apple 

zamierza rozstać się z 3D Touch i zastąpić go Haptic Touch nawet w moim iPhonie 

7 Plus, choć na szczęście nie we wszystkich funkcjach. W becie deweloperskiej 2 

Apple zrezygnował z 3D Touch na rzecz Haptic. np. przy funkcjach wywoływanych 

na ikonach aplikacji oraz w programach systemowych.

Teraz przechodzimy do rzeczy bardziej przyjemnych, wybranych subiektywnie.
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Tryb ciemny!
To chyba przez typowego użytkownika iPhone’a najbardziej wyczekiwana nowość. 

Na mnie nie robi wielkiego wrażenia, bo ekran mojego iPhone’a jest jeszcze LCD 

(więc w trybie ciemnym pobiera nawet ciut więcej prądu), a wrażenia estetyczne są 

podobne. Jednak włączyłem automatyczną zmianę trybu na ciemny po zachodzie 

słońca.

Szybkość!
Tak, oczywiście wielu powie, że „Apple spowolni ci iPhone’a, abyś kupił nowego” 

i doda: „Apple się kończy”, nie patrząc na fakty i odczucia użytkowników. Jednak 

ja się tymi malkontentami nie przejmuję i ogłaszam z całą odpowiedzialnością, że 

iOS 13 znów przyśpieszy Twojego iPhone’a, nawet jeżeli to „wiekowy” 6s czy 7. Choć 

w becie 2, na której opieram swoją wiedzę, jeszcze wiele rzeczy nie działa lub działa 

kiepsko, to iPhone 7 Plus wyraźnie stał się bardziej „responsywny”, szybciej startuje 

system, szybciej uruchamiają się aplikacje i ogólnie sprawia wrażenie młodszego 

Jak Apple tego dokonał? Wiele drobnych i większych usprawnień składa się na to 
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ogólne wrażenie. Szybsze o 30% Face ID. Mniejsze aplikacje, szybsze ładowanie, 

szybsza instalacja i szybsze uruchamianie. Jednak na ten efekt będziemy musieli 

poczekać raczej do jesieni, gdy deweloperzy zaczną aktualizować swoje aplika-

cje. Gromadzenie informacji o bibliotekach używanych przez aplikacje — koniec 

z mozolnym wyszukiwaniem ich przy każdym starcie. Znacznie szybszy Auto layout, 

czyli rozmieszczanie elementów interfejsu na ekranie. Zmiany widać również po 

tym, że kilka (bardzo niewiele) aplikacji deweloperów, którzy z Auto Layout sobie 

nie radzili, trochę zaczęło się gubić z interfejsem. Do tego dochodzi mnóstwo zmian, 

których nawet część deweloperów nie rozumie i przyjmuje „na wiarę”. Np. ulep-

szony planer wątków jądra, zoptymalizowane frameworki systemowe, bardziej 

efektywna podręczna pamięć wspólna, zapamiętywanie stanu systemu, optymali-

zacja iCloud, wyższa wydajność przydzielania pamięci, wydajniejsze dekodowanie 

FairPlay, launchtime daemon throttling i prioritized pageouts. Cokolwiek to znaczy, 

to przynosi wymierne efekty.

Przebudowane zdjęcia
Aplikacja nie tylko zyskała nowy wygląd, ale i znacznie większą użyteczność.  

Na pewno docenicie funkcję „trapezowego” prostowania zdjęć, możliwość edycji, 

korekcji, obracania, prostowania i nakładania filtrów w filmach [!], nowy panel 

narzędzi do oznaczania oraz znacznie udoskonalone narzędzie udostępniania  

(te dwa ostatnie działają nie tylko w Zdjęciach).

Inne aplikacje systemowe  
również zyskały wiele 
modyfikacji, 
o  czym piszemy w  „Drobiazgach…”, 

a  niektóre elementy systemu zmieniły 

wygląd np. menu skrótowe wywoływane 

za pomocą Haptic Touch (na razie tylko 

w aplikacjach systemowych). Wiele zmie-

niło się też w podejściu do bezpieczeństwa. 

Naprawdę będą Państwo zadowoleni!

ZDJĘCIA:
apple.com
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Lokalizacja  
i znajdowanie iPhone’a na nowo
W iOS 13 Apple połączyło „Znajomych” oraz „Znajdź mojego iPhone’a”. Teraz jest to 

jeden program, który dodatkowo pojawił się w macOS. Jednak to nie jedyna nowość 

w lokalizowaniu zguby. Apple znalazł rozwiązanie na wypadek, gdy iPhone nie jest 

połączony z Internetem (ani Wi-Fi, ani komórkowo). Być może funkcja zadziała 

również w pozornie całkiem wyłączonych urządzeniach, ale to może zależeć od 

modelu. Apple planuje podobnie jak wiele firm tworzących bluetoothowe lokalizato-

ry, namierzać zagubione iPhone’y za pomocą innych urządzeń. Jeżeli znajdujący się 

w pobliżu iPhone „złapie” sygnał BT od zguby, to anonimowo przekaże jej lokalizację. 

To może znacznie ułatwić odnajdywanie urządzeń i utrudni życie złodziejaszkom. 

Chodzą też słuchy o lokalizatorze BT od Apple.

Koniec z limitami! 
W iOS 13 wyłączysz ograniczenia App Store dla LTE. Od jesieni każdy, kto zainstaluje 

iOS 13 lub iPadOS, będzie mógł wybrać, czy chce poddać się ograniczeniom wielko-

ści transferu danych, być pytanym o zgodę na pobranie przez GSM lub całkowicie 

wyłączyć ostrzeżenia i pobierać do woli wielkie aplikacje za pomocą 3G lub LTE.
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Aby zmienić limity, wystarczy wejść w Ustawienia > iTunes Store i App Store oraz 

dokonać wyboru jednej z trzech opcji.

Zawsze pozwalaj — jeżeli nie jesteśmy w roamingu, dowolnej wielkości aplikacje 

lub filmy czy muzyka będą pobierane. Podczas roamingu nadal będziemy musieli 

wyrazić zgodę.

Zapytaj, gdy ponad 200 MB — tylko aplikacje poniżej 200 MB będą pobierane auto-

matycznie bez pytania. Większe zapytają o zgodę.

Zawsze pytaj — niezależnie od wielkości, jeżeli dane mają być transmitowane przez 

komórkę, będziemy pytani o zgodę.

Z iOS 13 bateria posłuży nam dłużej
Od jakiegoś czasu „Siri” proponuje nam różne zadania i podpowiada, co powin-

niśmy zrobić, kierując się naszymi wcześniejszymi zachowaniami. Teraz do tego 

dojdzie analiza sposobu, w jaki korzystamy z zasilacza. Jeżeli włączymy funkcję 

„Zoptymalizowane ładowanie baterii”, to iPhone nawet stale podpięty do zasilania 
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nie będzie ładował się do pełna bez potrzeby. System będzie się starał wyłapać, 

kiedy potrzebujemy mieć pełny akumulator, bo wychodzimy z domu i postara się 

na tę chwilę go przygotować. Jednak np. w nocy wstrzyma ładowanie przy 80%, aby 

dokończyć je z odpowiednim wyprzedzeniem przed pobudką.

Funkcja wydaje się bardzo interesująca. W iOS 13 można ją wyłączyć lub włączyć 

w Ustawienia > Bateria > Kondycja baterii. Standardowo jest ona włączona po insta-

lacji nowego systemu.

Jeszcze więcej prywatności w iOS, 
czyli po co aplikacjom Bluetooth
Jako użytkownicy iOS 12 co jakiś czas byliśmy pytani, czy nadal chcemy udostępniać 

pozycję aplikacji podczas jej pracy w tle. Jednak pewnie wielu z nas ignorowało to 

„ostrzeżenie”. Apple chyba o tym wiedział.

Teraz do zapytania o zgodę na dalsze „śledzenie w tle” dodawana jest mapka z zazna-

czonymi miejscami, w których aplikacja sprawdzała nasze położenie. To znacznie 

bardziej przemawia do rozsądku. Oczywiście są programy, które muszą mieć taką 

możliwość, np. oferujące wskazówki co do promocji w okolicznych sklepach. Jednak 

wiele aplikacji chce dostępu do tych danych „na zapas” lub w gorszych celach.
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Nowością są zapytania o zgodę na używanie Bluetooth przez programy. Wygląda 

na to, że Apple się zorientował w nie zawsze uczciwych praktykach związanych ze 

stosowanie Bluetooth LE do lokalizacji bez wiedzy użytkownika.

Za te i wiele innych funkcji pokochacie Zdjęcia w iOS 13!

Zdjęcia w widoku listy mogą być grupowane według różnych kryteriów, ale jest 

też dostępny widok tradycyjny. Innych zmian i dodatków jest sporo, jednak funk-

cja „prostowania” zdjęć urzeka najbardziej. Do dyspozycji mamy korektę trapezu 

poziomo i pionowo. Odpowiednie zestawienie tych poprawek pozwala wyprosto-

wać prawie każde zdjęcie i film.

Dodatkowych możliwości wpływania na wygląd fotografii i ich korekty jest znacznie 

więcej niż w iOS 12 i są one łatwiej dostępne. Dla zdjęć „Life” system niekiedy sam 

zaproponuje najlepszy dla nich efekt.

To jednak nie wszystko. Te same funkcje edycji, korekty, kadrowania i obracania są 

dostępne dla filmów. Jedynie brakuje możliwości dodawania adnotacji (własnych 

rysunków). Edycja nie narusza oryginału i zawsze możemy do niego powrócić bez 

względu na to, czy jest to zdjęcie, czy film.

Przypomnienia  
w iOS 13 wynalezione na nowo!
Aplikacja zyskała nowy ekran startowy z wygodnie pogrupowanymi listami. Jednak 

najwięcej zmian jest w pozycjach list. Teraz można przygotować jedną pozycję 
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zatytułowaną „Zakupy w Dino”, a do niej dopisać produkty jako podlistę. Do „Zakupy 

w Dino” możemy dodać jak dawniej powiadomienie na lokalizację, gdy zbliżymy 

się do sklepu. W powiadomieniach pojawiła się nowość. Przypomnienia mogą nas 

uraczyć komunikatem, gdy zaczniemy wymieniać wiadomości z konkretną osobą.

Pozycje możemy wzbogacić o zdjęcia oraz oznaczyć poza priorytetem dodatkowo 

flagą. Menu nad klawiaturą przyśpiesza najczęstsze czynności, jak dodawanie przy-

pomnienia w lokalizacji, o czasie lub umieszczenia zdjęć.

Mankamentem jest konieczność skonwertowania przypomnień do nowego forma-

tu, który nie będzie widziany przez urządzenia ze starszymi systemami.

Safari w iOS 13  
zadba o porządek
Safari na iOS w nowej odsłonie zaoferuje możliwość automatycznego zamykania 

stron. Dodatkowo Safari dość sprytnie sugeruje nam strony, które być może powin-

niśmy odwiedzić. Źródłem sugestii mogą być np. Wiadomości czy Lista czytelnia.
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Automatyczne zamykanie bazuje na czasie, który upłynął od ostatnich odwiedzin 

danej strony. Może nas o to zapytać Safari po konfiguracji ale również możemy 

w każdej chwili zmienić ten okres, wchodząc w Ustawienia > Safari > Zamknij karty.

Nowością jest manager pobierania oraz menu pojawiające się po puknięciu w ikonę 

AA. Można w nim wybrać powiększenie, widok Readera, ukryć na stałe pasek narzę-

dzi, poprosić o witrynę pełną i tak jak w macOS zmienić ustawienia strony, np. 

zawsze mieć wersję pełną lub Readera, lub np. ograniczyć dostęp do aparatu.

Nowości  
w iCloud nie tylko dla iOS
Jeden z największych braków iCloud drive, czyli udostępnianie folderów zostanie 

naprawiony w nadchodzących systemach. W iOS i iPadOS w aplikacji Pliki można 

będzie udostępniać całe foldery, a adresaci, którym na to zezwolimy, będą mogli 

do tych folderów dodawać własne pliki. Funkcja będzie wspierana przez aplikację 

iCloud Drive na Windows, ale i przez wersję webową za pomocą wielu typowych 

przeglądarek na różnych platformach.

Kolejna nowość wiąże się z Safari, a dokładnie z managerem pobierania. Ściągnięte 

rzeczy, których nie można otworzyć, zapisywane są w folderze „Pobrane rzeczy” 
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w iCloud Drive i właśnie ten folder jest kolejnym poza Biurkiem i Dokumentami, 

który można synchronizować.

Według zapowiedzi Apple iCloud ma również zyskać wiele optymalizacji zwiększa-

jących sprawność jego działania.

Motywujące  
Książki w iOS 13
Kolejną z drobnych nowości w nadchodzących systemach jest funkcja motywują-

ca nas do czytania książek. Widać, że Apple chce wykorzystać sukces „zamykania 

kręgów” aktywności w Apple Watch, również do rozwoju intelektualnego. A więc 

do lektury!

Biorąc pod uwagę, że w 2018 roku tylko 37% Polaków zadeklarowało, że przeczy-

tało przynajmniej jedną książkę, a ledwie 9%, że przeczytało więcej niż 7 książek,  

to każda forma promowania czytelnictwa jest przydatna.
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W Książkach możemy ustawić dzienny cel, czyli czas czytania w minutach na dobę 

oraz liczbę książek do przeczytania w rok. Apple traktuje nas łagodnie, abyśmy 

zanadto nie zawyżyli średniej krajowej. Na początek wystarczy 5 minut czytania 

dziennie i trzy książki w rok.

Zrzuty  
ekranowe całych stron
Strony WWW można w mobilnym Safari zachować na kilka sposobów, jednak wielu 

z nas wybiera zapis jako obrazek.

Niestety często interesujące treści nie mieszczą się na jednym ekranie, a robienie 

kilku zrzutów nie jest praktyczne.

W iOS 13, jeżeli zrobisz zrzut ekranu w Safari i następnie pukniesz w jego minia-

turkę, która przez chwilę wyświetla się w lewym dolnym rogu, to w trybie edycji 

pojawi się wybór: czy chcesz użyć tylko zrzutu zawartości ekranu, czy całej stro-

ny. W obu przypadkach możesz nanosić adnotacje, notatki i bazgrolić. Jednak gdy 

pukniesz w OK, to ekran tradycyjnie zostanie zapisany jako obrazek, a cała strona 

będzie zapisana jako pdf w Plikach.

Pdf ze strony można też zapisać w menu udostępniania, ale bez możliwości dodania 

własnych adnotacji.

Memoji  
bardziej osobiste
Wraz z iOS 13 Apple pozwala na miliony kombinacji: nowe fryzury, nakrycia głowy, 

makijaż i dodatki. Animoji pozwalają na tak szczegółową personalizację, jak cień do 

powiek, pieprzyki, kolczyki i inne przekłucia, a nawet AirPodsy w uszach.

Naklejki Memoji są czymś zupełnie nowym. W iOS 13 będą dostępne również dla 

posiadaczy iPhone’ów lub iPadów bez kamery TrueDepth. Można będzie wykreować 

własne Memoji, a iOS 13 automatycznie stworzy zabawny pakiet naklejek, który 

będzie dostępny w aplikacjach Wiadomości, Mail i aplikacjach innych firm po ich 

aktualizacji.

Obsługa kontrolerów  
Xbox One oraz PS4
Tak, aby zagrać z użyciem kontrolera na iPhonie, iPadzie czy Apple TV nie będzie 

już potrzebny specjalny sterownik dla urządzeń Apple. Nowe systemy pozwolą na 

użycie bezprzewodowych (Bluetooth) kontrolerów do najpopularniejszych konsol 

do gier. To może znacznie podnieść atrakcyjność mobilnego i telewizyjnego sprzętu 
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Apple wśród mniej i średnio wymagających graczy oraz przyczynić się do sukcesu 

Apple Arcade.

Będzie można podłączyć np. iPada kablem do telewizora i grać za pomocą kontro-

lera w coraz to bardziej upodabniające się do wersji konsolowych gry dla iPadOS. 

Podobnie z iPhone’em i oczywiście Apple TV.

iOS 13  
dostarcza setek nowości,
a kolejne pojawią się wraz z następnymi betami. Trudno wymienić je wszystkie, ale 

warto jeszcze wzmiankować kilka:

 > Dostęp do funkcji Bluetooth i Wi-Fi z Centrum sterowania.

 > Formatowanie tekstu w aplikacji Mail.

 > Wyciszanie wątków w Mail.

 > Odsyłanie nieznanych połączeń do poczty głosowej.

 > Kontrolki głośności nieprzesłaniające połowy ekranu.

 > Udostępnianie folderów w Notatkach oraz ich zagnieżdżanie się.
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iPadOS
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Oddzielenie systemu dla iPadów, które tak naprawdę dokonuje się już od przynaj-

mniej roku, w końcu zostało oficjalnie ogłoszone. iPady zyskały własny, bardziej 

rozbudowany system, oddzielny również z nazwy.

Jakie są  
największe różnice i nowości?
Po pierwsze multitasking. Od jakiegoś czasu iPady pozwalały na uruchomienie 

dwóch, a nawet trzech aplikacji jednocześnie. Jednak sposób ich rozmieszczenia na 

ekranie był ograniczony, a metody przełączania między nimi nie zawsze wygodne. 

Slide Over pozwoli na wiele aplikacji „pod ręką”. Będzie się można pomiędzy nimi 

szybko i sprawnie przełączać. Do tego dojdzie możliwość szybkiego rozwinięcia 

wszystkich programów i wybranie konkretnego. Tak samo jednym gestem rozcią-

gniemy aplikację z Slide Over na cały ekran.

Ta sama aplikacja w wielu przestrzeniach lub oknach. Nie raz zdarzało się, że chcie-

liśmy przekopiować elementy projektu z jednego dokumentu w tej samej aplikacji do 

drugiego. Niestety, wiązało się to z koniecznością zamknięcia dokumentu i otwarcia 

kolejnego. Teraz będzie można otworzyć ten sam program kilka razy, co pozwoli na 

szybki dostęp do różnych dokumentów jednej aplikacji.

Latająca klawiatura. Do opcji przesuwania i rozdzielania klawiatury ekranowej 

dochodzi trzecia możliwość. Zminiaturyzowaną klawiaturę będzie można odesłać 

w dowolne miejsce ekranu, aby nie przesłaniała istotnych miejsc.
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Gesty „Kopiuj i wklej”. Zamiast wystukiwać menu podręczne, można w iPadOS 

używać gestu „złączenia” trzech palców, aby skopiować do schowka zaznaczoną 

rzecz lub tekst. Rozsunięcie trzech palców przypominające wypuszczenie magicz-

nego pyłu wkleja zawartość schowka w miejsce kursowa. Do kompletu będzie można 

zaznaczać wiele elementów naraz i manipulować nimi w grupie.

Nowy ekran początkowy. iPadOS pozwoli na przypięcie wybranych przez użytkow-

nika widgetów. Również swobodnie będzie można dodawać widgety do listy z boku 

ekranu.

Obsługa  
pamięci masowych na USB 
Tak, to prawda. W końcu do iPada (ale i iPhone’a) będzie można podłączyć dysk 

USB i kopiować na niego i z niego pliki. Wystarczy odpowiedni adapter na USB 

i ewentualnie dodatkowe zasilanie, aby dysk, pamięć flash USB, pendrive czy karta 

pamięci pojawiła się w aplikacji Pliki i wszystkich innych, które z dostępu do plików 
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korzystają. To zaiste zacne udoskonalenie. Dodatkowo w aplikacji Pliki pojawi się 

możliwość kompresowania i rozpakowywania archiwów ZIP oraz udostępniania 

całych folderów.

Własne fonty
Fonty można było w iOS dodawać wewnątrz aplikacji. Teraz w iPadOS pojawi się 

opcja pobierania i kupowania ich w App Store w formie dostępnej dla wszystkich 

aplikacji. Będzie też oczywiście można nimi zarządzać.

Safari jak w komputerze. Udoskonaleń przeglądarki w iPadOS jest wiele. Jednak 

najważniejsza jest zmiana postrzegania iPada przez serwery. Safari będzie zgła-

szać się i pracować jak normalna przeglądarka komputerowa i będzie wyświetlać 

zawartość „desktopowych” stron.

To tylko  
wąski wybór nowości dla iPada
Nadchodzący system uczyni z niego już pełnowartościowy komputer, może nie dla 

wszystkich, ale dla większości z nas.

ZDJĘCIA:
apple.com
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I JEGO NOWY SYSTEM
JAROMIR KOPP © anthony boyd
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https://stock.adobe.com
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Apple TV niebawem może znacznie zwiększyć swą rolę w ekosystemie usług Apple. 

Zadaniem nowego tvOS 13 jest ułatwienie jej przejęcia nowych obowiązków i wyda-

je się, że będzie on w tym bardzo pomocny.

Nowy system dla przystawki  
telewizyjnej od Apple rozwiązuje 
wiele bolączek
Jedną z nich był brak współpracy z wieloma użytkownikami. To już przeszłość. 

Obecnie Apple TV pozwala dodać profile wielu domowników. Ułatwia to iPhone, który 

może sam zaproponować dodanie naszego profilu do ATV. Profile ułatwiają dobór 

repertuaru na podstawie historii, dobór muzyki i inne funkcje związane z osobą. 

Zmiana profilu użytkownika jest prosta. Wystarczy skorzystać z innej nowości, 

którą jest centrum sterowania pojawiające się z prawej strony ekranu po dłuższym 

przytrzymaniu przycisku Home. W Centrum sprawdzimy też, co jest aktualnie 

odtwarzane przez Apple Music, uśpimy Apple TV, zmienimy wyjście dźwięku lub 

uruchomimy przeszukiwanie.

Obraz w obrazie. Beta 2 przyniosła nowość znaną już z iOS. Niebawem będzie można 

zmienić ustawienia, wejść w wyszukiwanie czy sprawdzić pogodę, nie przerywając 

oglądania filmu. Miniaturka z wideo posiada kontrolkę, która umożliwia powrót to 

trybu pełnoekranowego.
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Apple Music. Nie dość, że mamy dostęp do swojej kolekcji, ale i pełnych zasobów 

Apple Music (jeżeli wykupiliśmy abonament) z radiem włącznie, to podczas odtwa-

rzania na ekranie będą się wyświetlać teksty utworów. Oczywiście, gdy są dostępne. 

Dodatkowo są one zsynchronizowane z muzyką i brzmiąca aktualnie fraza jest 

podkreślana.

Ważne miejsce  
przeznaczono dla Apple Arcade
Na razie pojawiają się tam wyłącznie zapowiedzi gier, jednak jesienią rozpocznie 

się Wielkie Granie.

Nadal pozostając w kręgu gier — należy wspomnieć o nie lada gratce. Apple TV, 

podobnie jak iOS wraz z iPadOS, będzie wspierać kontrolery od najpopularniejszych 

konsol. Teraz z ATV sparujemy Xbox 1S controller oraz PlayStation DualShock 4. Nie 

trzeba już wydawać kasy na kontrolery dedykowane o dość zaporowych cenach.

Synchronizacja dźwięku. Ta funkcja przyda się, jeżeli używamy z  Apple TV 

dodatkowych bezprzewodowych głośników. Gdy okazuje się, że dźwięk nie jest 

zsynchronizowany, można użyć iPhone’a z iOS 13 do wprowadzenia korekt. Podczas 

testu ATV wysyła szereg tonów na podpięte głośniki, a iPhone rejestruje je i wraz 

z precyzyjnie określonym czasem przekazuje informacje do Apple TV, aby zasto-

sować korekty.
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Ekran początkowy i inne elementy interfejsu uległy zmianom. Niektóre zostały 

powiększone, inne zyskały większy odstęp. Dodatkowo wprowadzono tryb podglą-

du pełnoekranowego. Trailery i zapowiedzi produkcji filmowych będą wyświetlać 

się również na całym ekranie.

Pod podszewką 
też nastąpiły zmiany, 
podobne jak optymalizacje w iOS, na którym przecież tvOS bazuje. Użytkownicy 

HomeKit ucieszą się ze Skrótów dla domu, które będą wykonywać teraz Apple 

TV z tvOS 13 oraz HomePod. Piszemy o tym w artykule „Jak zostać deweloperem 

HomeKit…”.

Zmiany w systemie tvOS,
nadchodzące nowe usługi jak TV+ i Apple Arcade znacznie podnoszą atrakcyjność 

Apple TV. Jednak w Polsce nadal wiele funkcji nie jest dostępnych, choćby dykto-

wanie czy wyszukiwanie za pomocą Siri, ale i na to kiedyś przyjdzie czas.
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WIĘCEJ NIEZALEŻNOŚCI
JAROMIR KOPP © apple.com
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Zegarek coraz bar-
dziej oddala się 
od iPhone’a, 
ale nadal nie może się całkiem od niego 

oderwać. Zmiany idą jednak w kierunku 

coraz większej niezależności. Tak jest też 

i w nadchodzącym watchOS 6.

Z nowego systemu będą mogli się cieszyć 

wszyscy, którzy używają watchOS 5, czyli 

posiadacze zegarków s1, s2, s3, s4. Z gry już 

rok temu wypadł Apple Watch pierwszej gene-

racji (s0).

Wśród funkcji 
dających więcej  
niezależności 
zegarkowi należy wymienić własny App Store. 

Aplikacje dla watchOS kupimy lub pobierzemy 

wprost z nadgarstka. Dotyczy to również progra-

mów, które kupiliśmy już wcześniej i  chcemy 

ponownie zainstalować. Tak samo w zegarku skasu-

jemy zbędne programy. Nowy system pozwoli na 

tworzenie aplikacji tylko dla zegarka. Do tej pory każda 

z nich musiała mieć swojego bliźniaka na iPhone’a. 

Teraz nie będzie to konieczne.

Streaming Audio. To sprawa „wewnętrzna”, ale w kwestii 

niezależności zegarka bardzo ważna. Apple udostęp-

nił deweloperom API, które umożliwia strumieniowanie 

muzyki wprost z sieci na zegarek. Pozwala to na stworze-

nie mnóstwa aplikacji audio, od „Radia”, przez podcasty,  
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po programy do nauki, czy dla audioksięgarni. Wystarczy połączenie z Wi-Fi lub 

wersja zegarka z modemem.

Nowe aplikacje.  
Apple nadrabia braki
Do zegarka trafi kalkulator (niestety tak jak w iOS bez trybu RPN), dyktafon, książki 

(ale tylko te audio), oraz program do pomiaru natężenia hałasu (niestety wygląda 

na to, że tylko dla s4).

Więcej zdrowia. Poza wspomnianą aplikacją, która będzie dbała o nasz słuch, 

strefa zdrowia w Apple Watch powiększyła się o program dla kobiet, do 

śledzenia cykli. Razem z aplikacją na iPhonie Apple Watch będzie poka-

zywał trendy aktywności, a w przypadku spadków podpowie, jak trend 

poprawić.

Nowe tarcze. Oczywiście każda aktualizacja systemu musi dodać 

jakieś nowe tarcze. Niestety, Apple nadal nie zdecydował się na 

udzielenie pełnego dostępu deweloperom do najważniejszej funk-

cji zegarka.

Inne nowości
Wyszukiwania Siri umożliwiają wyświetlanie 

pełnych wyników ze stron www na Apple Watch.

Extended Runtime API umożliwia programistom 

na „wydłużenie czasu wykonywania zadań opar-

tych na sesji, takich jak fizykoterapia i medytacja”.

Do programu GymKit dodano nowe marki sprzę-

tu: Octane Fitness, TRUE Fitness i Woodway.

Tak jak i reszta zaktualizowanych urządzeń, 

zegarek, nawet s2, wydaje się pracować ciut 

sprawniej.
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System dla komputerów  
jest najbardziej skomplikowany  
i rozbudowany
ze wszystkich, które Apple rozwija. Oczywiście są one połączone więzami krwi jak 

rodzeństwo i mają bardzo wiele wspólnych elementów, ale to macOS stoi u podstaw 

wszystkich z nich. Dlatego choć zazwyczaj zmiany w systemie dla Mac nie są tak 

spektakularne dla użytkownika, wewnątrz dzieje się bardzo wiele ważnych rzeczy. 

Oczywiście zaczniemy jednak do tego, co widać gołym okiem. Na początek lista 

kompatybilności, czyli które komputery będą mogły zaznać dobrodziejstw „Cataliny”.

 > MacBook 12˝ (2015 i następne)

 > MacBook Air (2012 i kolejne)

 > MacBook Pro (2012 i następne)

 > Mac mini (2012 i następne)

 > iMac (2012 i następne)

 > iMac Pro (2017)

 > Mac Pro (2013 i kolejne)

© apple.com

https://stock.adobe.com
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Pożegnanie z iTunes
Najgłośniejszą zmianą, choć mocno przecenioną, jest śmierć iTunesa. Obecnie 

zastępują go trzy aplikacje i kawałek systemu. Są to: Muzyka, Podcasty, Apple TV 

oraz Finder. Ról tych trzech pierwszych raczej wyjaśniać nie trzeba, Finder nato-

miast przejmuje obsługę urządzeń od iTunes. W macOS 10.15 zobaczymy w oknie 

Findera podłączane kablem iPhone’y, iPady, Apple TV HD lub nawet stare iPod 

Shuffle. W Finderze zrobimy kopię danych, zaktualizujemy oprogramowanie sprzę-

towe bądź dokonamy synchronizacji.

Project Catalyst
To dzięki temu dodatkowi ma przybyć aplikacji na macOS, a tworzenie programów 

dla iPadów stanie się bardziej atrakcyjne. Deweloperom wystarczy „przełączyć jedną 

wajchę” w projekcie aplikacji dla iPada, aby można ją było skompilować i wydać na 

macOS 10.15. Oczywiście, jeżeli deweloper będzie chciał lepiej zintegrować swój 

produkt z systemem Mac, to może dodać potrzebne funkcje działające tylko na 

komputerach. Jednak bez dodatkowych zabiegów skompilowany w Xcode 11 program 

dla iPada zadziała na macOS 10.15 Catalina. Usprawnienia względem poprzednika 
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Catalysta, czyli Marzipana z macOS 10.14, widać gołym okiem po aplikacjach „iPado-

wych”, które Apple dołącza do systemu. W Dom, Giełda, Dyktafon i News pojawiły 

się dodatkowe polecenia w menu i wyglądają oraz działają one bardziej naturalnie. 

Do tych aplikacji doszedł Lokalizator, który jest nowością. Zastąpił „Znajomych” 

i „Znajdź iPhone” znane z iOS. Wbrew wcześniejszym plotkom, Apple TV i Podcasty 

nie są aplikacjami z iPada — to pełnoprawne programy dla macOS.

Sidecar
To niezła gratka dla użytkowników nowszych Maców oraz iPadów. Tablet będzie 

mógł być używany jako dodatkowy ekran dla komputera plus tablet graficzny z Apple 

Pencil. Jakby tego było mało, to iPad wyświetli Touch Bar, jeżeli podłączony kompu-

ter go nie posiada. Tak jak klasyczny dodatkowy monitor, iPad może rozszerzyć 

przestrzeń roboczą lub wyświetlać tę samą treść co ekran główny. Tablet może 

być podłączony do komputera kablem lub działać bezprzewodowo (do 10 metrów). 

Będzie można stosować gesty i używać dodatkowego paska z najczęściej używa-

nymi komendami powiązanymi ze skrótami klawiszowymi. Aplikacje nie będą 

potrzebować żadnych zmian, aby skorzystać z dodatkowego ekranu, jednak chętni 

deweloperzy mogą zaimplementować Tablet Events z AppKit i uwzględniać siłę 

nacisku oraz kąt pochylenia i jego gesty. Lista aplikacji, które w pełni wykorzystają 

możliwości ołówka, jest już pokaźna i obejmuje Adobe Illustrator, Affinity Designer, 

Affinity Photo, Cinema 4D, CorelDRAW, DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Maya, Motion, 

Painter, Principle, Sketch, Substance Designer, Substance Painter, ZBrush.
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Zaakceptuj zegarkiem
Posiadanie wielu urządzeń Apple zaczyna procentować coraz bardziej. 

Odblokowywanie komputera za pomocą zegarka użytkownicy wręcz pokochali. 

Teraz w wielu miejscach systemu doszła możliwość używania Apple Watch zamiast 

hasła. W ten sposób potwierdzimy instalację aplikacji, dostęp do ważniejszych 

funkcji w Ustawieniach czy haseł w Safari. Inaczej niż odblokowywanie kompu-

tera, potwierdzanie hasła wymaga dodatkowej akcji. Gdy zegarek szturchnie nas 

w nadgarstek, należy wcisnąć dwa razy szybko przycisk boczny tak jak podczas 

płacenia Apple Pay. Oczywiście najpierw zerknijmy na ekran komputera, co i w jakim 

celu żąda uwierzytelnienia.

Udostępnianie  
folderów w iCloud Drive
 Tak jak do tej pory w plikach będzie można „dodawać osoby” do folderów. Zależnie 

od wybranych opcji dodana osoba lub posiadacz linku będzie mógł wgrywać własne 

pliki do udostępnionego folderu, a zawartość będzie na bieżąco synchronizowana. 

Poza folderem Dokumenty i Biurko również Pobrane rzeczy będą się synchronizo-

wać za pomocą iCloud Drive (jeżeli włączymy tę funkcję). Gdy jednak ktoś woli inne 

usługi chmurowe, to deweloperzy dostaną specjalne API pozwalające na integrację 
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ich z systemem plików w komputerze. Dzięki temu nie będzie konieczności insta-

lowania rozszerzeń wewnątrz systemu, a aplikacje typu Dropbox będą mogły trafić 

do App Store.

Ogromne  
zmiany w dostępności
Voice Over zyska mnóstwo nowych funkcji, od dodawania własnych poleceń, przez 

„bogatą” edycję tekstu, po synchronizację zwrotów i innych personalizacji dostęp-

ności przez iCloud. Nawigacja po ekranie będzie bardziej szczegółowa i „głęboka”, 

a rozpoznanie głosu nastąpi w komputerze, bez wysyłania poleceń na serwer. 

Wymieniłem tylko maleńki fragment nowości dla niepełnosprawnych.

Czas  
przed ekranem
Już nie tylko iPhone i iPad będzie podsumowywał i kategoryzował nasz czas spędzo-

ny przy komputerze. Teraz te funkcje trafią do Maców. Również tu będzie można 

nakładać limity dla niepełnoletnich użytkowników pozostających pod naszą opieką.
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Poszczególne  
aplikacje również wiele zyskały
Przypomnienia, tak jak na iOS dostały nowy ekran startowy, podlisty, dodawanie 

zdjęć i flag oraz powiadomienia dla osoby. Mail pozwala na wyciszanie wątków oraz 

blokowanie wybranych nadawców, co odsyła ich wiadomości wprost do śmietnika. 

W Safari zmieniono stronę startową, dodano przekierowanie wprost z wyszukiwarki 

do otwartych zakładek oraz ostrzeżenia przed słabymi hasłami. Jednak najcieka-

wiej wygląda uruchamianie trybu „obraz w obrazie” dla filmów wyświetlanych 

przez Safari, wprost z ikonki audio przy pasku adresowym. Notatki pozwolą na 

tworzenie i udostępnianie całych folderów oraz możliwość włączenia trybu „tylko 

do podglądu”, który uniemożliwia edycję. Udoskonalono też listy zadań w notat-

ce. QuickTime Player poza wieloma innymi ulepszeniami pozwoli na otwieranie 

folderów z ponumerowanymi zdjęciami i zapisywanie ich jako filmów o zadanej 

rozdzielczości, jakości i kompresji. Informacje o Apple ID, iCloud i chmurze rodzin-

nej zgromadzono w jednym miejscu Preferencji systemowych. Tam też będziemy 

zarządzać zakupami i subskrypcjami.

Bardzo dużo zmieniło się również w zakresie bezpieczeństwa macOS i innych 

systemów, ale o tym już napiszemy w osobnym artykule.



59PORADY 59

WIĘCEJ PRYWATNOŚCI  
I BEZPIECZEŃSTWA
JAROMIR KOPP © freshidea

http://twitter.com/macwyznawca
https://stock.adobe.com


60RECENZJE | MACOS 60TEMAT MIESIĄCA

Nowe systemy to nie tylko przydatne zmiany, ułatwienia i dodatki, lecz również 

znacznie więcej bezpieczeństwa oraz prywatności. Każdy z nowych systemów 

będzie lepiej chronił nasze dane, a nawet nas przed nami samymi (a w zasadzie 

naszą łatwowiernością, roztargnieniem i lenistwem).

Najwięcej zmian związanych z bezpieczeństwem pojawiło się w macOS, a część 

z nich jest wspólna dla wszystkich systemów Apple. Jednak zaczniemy od czegoś, 

co jest ponad podziałami.

Logowanie z Apple
Pewnie często podczas zakładania konta w różnych usługach dostajecie możliwość 

pójścia na skróty i zamiast mozolnie wpisywać swoje dane, możecie zalogować 

się za pomocą konta Facebook, Google, czy Twitter. Chyba nie muszę przypomi-

nać, że wiąże się to z przekazaniem informacji, często nadmiarowych, z serwisu 

społecznościowego do usługi. Jednak jest gorzej, bo serwis będzie wiedział przynaj-

mniej, kiedy się logujecie, a czasem nawet jakie czynności wykonujecie w usłudze.  

To spore nadużycie. Apple jako firma, która za cel postawiła sobie ochronę prywat-

ności w cyfrowym świecie, postanowiło coś z tym zrobić.

Firma udostępni dla usług webowych oraz aplikacji API uwierzytelnianie za pomo-

cą Apple ID. Jeżeli będziemy logować się z naszego urządzenia Apple, to możemy 
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skorzystać z szybkiego uwierzytelniania biometrycznego. Jednak nie to jest najważ-

niejsze. Apple podczas zakładania konta w usłudze udostępni tylko nasze imię 

i nazwisko oraz e-mail, jeśli wyrazimy na to zgodę. Jeżeli nie chcemy udostępniać 

naszego prawdziwego adresu e-mail, to Apple wygeneruje dla nas adres specjal-

nie dla tej usługi. Wiadomości będą do nas przekierowywane, ale jeżeli zaczną być 

uciążliwe, lub przestaniemy korzystać z usługi, to będziemy mogli go skasować. 

Koniec ze spamem!

Obecnie pozostanie wywierać presję na usługodawców, aby zaczęli implementować 

taką możliwość logowania.

Lokalizacja pod kontrolą
Aplikacje, które potrzebują znać naszą lokalizację, będą pod większą kontrolą.  

Do tej pory mogliśmy wyrazić zgodę na śledzenie, tylko gdy program jest w użyciu, 

gdy pracuje w tle lub zabronić lokalizacji. Teraz dojdzie opcja wymuszająca zapyta-

nie o zgodę przed każdym uruchomieniem programu. Co więcej, przy aplikacjach, 

którym pozwoliliśmy na śledzenie w tle, tak jak obecnie co jakiś czas system będzie 

nas pytał o potwierdzenie zgody. Teraz jednak do pytania system dołączy mapkę 

z pozycjami, w których aplikacja nas namierzała. To bardziej przemawia do rozsądku.

Skoro jesteśmy przy temacie lokalizacji — Apple zorientowało się, że dewelope-

rzy często aby ominąć ograniczenia związane z lokalizacją, używają do tego celu 
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namierzania Wi-Fi. Teraz nie będzie to możliwe. Podobne nieuczciwe praktyki reali-

zowane były przy użyciu Bluetooth. Zastanawialiście się, po co aplikacji Facebook 

dostęp do BT? No właśnie, aby lokalizować nasze urządzenie bez zgody i to również 

wewnątrz budynków. Obecnie użytkownik będzie musiał na dostęp do Bluetooth 

wyrazić zgodę. Zdziwicie się, jakie aplikacje korzystały z tej metody.

Voice Control. Nowe funkcje dostępności, czyli sterowanie głosem, będą realizowa-

ne wewnątrz urządzenia, bez wysyłania danych na serwer.

O nowych funkcjach bezpieczeństwa związanych z HomeKit przeczytacie w innym 

artykule. Chodzi o HomeKit secure video oraz routery chroniące nasze domowe 

akcesoria przed wszelkim dostępem spoza sieci lokalnej.

Udostępnianie nazwiska i wizerunku we Wiadomościach. O tym, że można będzie 

komponować własne Memoji, dowiedzieliście się z artykułu o nowościach w iOS. 

Dodatkowo teraz automatycznie (za naszą jednorazową lub ogólną zgodą) avatar lub 

zdjęcie wraz z imieniem i nazwiskiem (jakie wpiszemy, może to być pseudonim) 

będą udostępnianie osobom, z którymi wymieniamy wiadomości.

System dla komputerów Mac  
stanie się chronioną twierdzą
Osobny dysk na dane. Choć tego pozornie nie widać, to macOS 10.15 pracuje w osob-

nym woluminie (partycji), który jest tylko do odczytu. Aplikacje i pozasystemowe 

procesy nie będą mogły nic zmienić w plikach systemowych.

Aplikacje zapytają o zgodę. Gdy trzeci program zapytał mnie o możliwość dostępu 

do Dokumentów, przypomniała mi się reklama „Mac kontra PC” z Windows Vista. 
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Na szczęście w macOS 10.15 aplikacja zapyta się nas o zgodę tylko raz po pierw-

szym uruchomieniu. Dlatego po kilku godzinach pracy pytania będą pojawiały się 

sporadycznie, raczej tylko po zainstalowaniu i uruchomieniu nowej aplikacji. Zgody 

będzie trzeba udzielić również dla dostępu do iCloud Drive, Biurka, Pobranych 

czy innych serwisów chmurowych. Podobnie gdy aplikacja zechce nagrywać coś 

z ekranu lub rejestrować wciśnięcia klawiszy, bez zgody się nie obejdzie. Ponieważ 

jak napisałem, zapytania pojawiają się raz, to rozważnie udzielajcie odpowiedzi.

Komputery wyposażone w procesor T2
 będą mogły, podobnie jak teraz iUrządzenia, zostać zablokowane naszym hasłem 

do Apple ID (blokada iCloud). Zmniejszy to atrakcyjność Maczków dla złodziei 

i zwiększy bezpieczeństwo naszych danych.

DriverKit oraz przestrzeń użytkownika dla rozszerzeń systemowych. Obecnie setki 

rozszerzeń koniecznych do pracy dodatków sprzętowych, jak np. adaptery USB-RS, 

programatory, sprzęt audio itp. muszą pracować w przestrzeni systemu. macOS 

10.15 pozwoli na odseparowanie ich, dzięki czemu gdy coś pójdzie nie tak, system 

nie dozna uszczerbku ani nie wyciekną nasze wrażliwe dane.

Do tego dochodzą usprawnienia wewnątrz aplikacji. Warto przypomnieć, że poza 

nowymi obowiązkami, jak wyrażanie zgody na dostęp do danych, użytkownik otrzy-

mał też ułatwienia. Jednym z nich jest potwierdzanie za pomocą Apple Watch oraz 

wyświetlanie kodów podwójnej weryfikacji również na zegarku.

Pamiętajcie, że najsłabszym ogniwem systemu jest człowiek i nic nie zastąpi Waszego 

rozsądku.
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Skróty  
rosną w siłę 
po przejęciu Workflow przez Apple. Aplikacja i cały system pisania skryptów zapo-

czątkowany w Workflow rozwija się prężnie i uzyskuje coraz to nowe możliwości. 

Wraz z iOS 13 i iPodOS Skróty zyskają funkcję automatyzacji i to w aż dwóch wciele-

niach. Automatyzacje dla Domu, o których napisaliśmy w „Jak zostać deweloperem 

HomeKit…” oraz automatyzacje osobiste, o których teraz dowiecie się więcej.

Skróty to proste skrypty, które mogą sterować wieloma ustawieniami w telefonie, 

uruchamiać funkcje aplikacji z nim zgodnych, łączyć się ze stronami, generować 

obrazki, animacje gif, pliki pdf, zapisywać i odczytywać dane m.in. z iCloud czy 

Dropboxa. Mogą uzyskać dostęp do biblioteki muzycznej, sterować Apple TV, urucha-

miać komendy zdalnie za pomocą SSH, generować strony WWW i wpisy RSS. Można 

nimi tworzyć wiadomości, a nawet inicjować połączenia telefoniczne. Do tego mogą 

wykonywać obliczenia oraz działania na tekstach. To wszystko wsparte znanymi 

z programowania warunkami i pętlami. Naprawdę można „oprogramować” nimi 

całkiem skomplikowane i wszechstronne zadania.

Jednak w iOS 12 miały pewną wadę. Należało je uruchamiać ręcznie w aplikacji, 

z widgeta lub za pomocą Siri. Nie było automatyki. Bardziej zaawansowani podłączali 

skrypty do przypomnień, aby uruchamiać je o określonej porze lub w określonym 

miejscu.
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Teraz nie trzeba  
będzie tak kombinować
W iOS 13 skrót będzie się mógł uruchomić automatycznie w wielu wybranych przez 

nas okolicznościach.

Może to być pora dnia (godzina), ale np. również wyłączenie alarmu lub włączenie 

drzemki. Tego ostatniego można użyć, aby po wciśnięciu drzemki w budziku Apple 

TV HomePod lub iPhone zaczął grać jakąś pobudzającą muzyczkę, a HomeKit lekko 

rozświetlił pomieszczenie.

Inicjatorem wykonania skrótu może być rozpoczęcie treningu za pomocą Apple 

Watch. Znów można uruchomić muzykę lub wysłać wiadomość do znajomych 

z wezwaniem do aktywności.

Kolejne automatyzacje bazują na lokalizacji. Skrót może zostać uruchomiony, gdy 

docieramy na miejsce lub gdy opuszczamy jakąś lokalizację. Ciekawie wygląda auto-

matyzacja „Zanim wyjdę”, bo bazuje ona na „wiedzy” Siri na temat naszego planu 

dnia. Można ustawić np. 15 przed wyjściem do pracy. Również podłączenie iPho-

ne’a do CarPlay może wywołać akcję.
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Kolejna porcja inicjatorów  
wygląda równie, a może nawet 
bardziej, atrakcyjnie
Są to zdarzenia systemowe, jak włączanie (wyłączanie) trybu samolotowego, przy-

łączenie się do konkretnej lub wybranych sieci Wi-Fi, połączenie z urządzeniem 

Bluetooth (niestety nie LE), włączenie trybu „nie przeszkadzać” czy niskiego zuży-

cia energii. To ostatnie daje ogromne pole do popisu dla bateriofobów.

Bardzo interesująca jest możliwość wywołania skrótu za pomocą NFC. Można wybrać 

tag NFC (przez skanowanie), który ma uruchomić akcje. W połączeniu z większym 

otwarciem NFC na „cywilne” tagi może to dać duże możliwości.

Uruchomienie wybranej (wybranych) aplikacji również pozwoli zainicjować skrypt. 

To kolejna kopalnia pomysłów. Np. gdy uruchamiamy Netflixa, to skrypt włącza tryb 

„nie przeszkadzać” oraz ustawia w HomeKit odpowiednie światło.

Jeżeli do tej pory brakowało Wam motywacji, aby zapoznać się z aplikacją Skróty, 

to wraz z iOS 13 może się to zmienić i naprawdę nie będziecie żałować.
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Apple ID  
ponad innymi serwisami
Nowa usługa logowania do serwisów, usługi i aplikacji za pomocą Apple ID ofero-

wana przez Apple niesie ze sobą pewne wymogi. W zaleceniach dla deweloperów 

Apple żąda, aby logo z linkiem do tej metody znajdowało się nad innymi serwisa-

mi umożliwiającymi logowanie. Nie jest to napisane wprost, ale Apple zaleca, aby 

wyraźnie wyświetlać przycisk „Zaloguj się za pomocą Apple” i aby miał on taki sam 

rozmiar jak inne przyciski logowania. Dodatkowo należy unikać usytuowania go tak, 

aby było konieczne przewijanie strony lub ekranu aplikacji, by zobaczyć przycisk.

Jednak ciekawszego odkrycia dokonał Steve Troughton-Smith. Znalazł on w drugiej 

becie dowody na to, że Apple zamierza spełnić obietnicę pojawiającą się w plotkach 

przed WWDC. W macOS Wiadomości będą w końcu pokazywać wszystkie efekty 

tak, jak w iOS. Może się to stać za sprawą Project Catalyst. W kodzie macOS 10.15 są 

wszystkie potrzebne do tego biblioteki. Udało mu się nawet uruchomić Messages 

w wersji „iPadowej” na macOS Catalina. Na razie jednak w becie wciąż dostępne są 

dla użytkowników tylko tradycyjne „ubogie” Wiadomości.

Również Skróty mogą pojawić się w macOS. Steve nawet stworzył projekt, który 

uruchamia pełną aplikację Shortcuts na 10.15. To akurat wcale nie jest dziwne, bo 

Skróty, choć edycja nie jest do końca możliwa z powodu błędów w interfejsie, już 

działają w aplikacji Dom na macOS.
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ALFRED 4 — ODMIENI TWÓJ 
SPOSÓB PRACY NA MACU
PAWEŁ RATAJCZAK
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Są takie aplikacje, które  
towarzyszą nam przez całe nasze życie
Może to za mocno powiedziane, ale na pewno instalujemy je przy każdej zmianie 

Maca na nowszy, a aktualizacje wykonujemy regularnie bo wiemy, że są one kluczo-

we dla obsługi komputera i efektywności pracy z nim.

Pisząc ten artykuł, zastanawiałem się nad jego tytułem. Wszak Alfred to aplikacja 

nienowa, o czym świadczy numer wersji. Jest to aplikacja znana, ale czy wszystkim 

i czy powszechnie używana? Tu zaryzykuję stwierdzenie, że nie. A szkoda. Ponieważ 

jest to program, który potrafi diametralnie zmienić sposób pracy. Oczywiście na 

lepsze. Optymalizacja pracy z komputerem to temat rzeka. Od zawsze powstawały 

programy pozwalające ich użytkownikom na zwiększenie funkcjonalności kompute-

ra czy po prostu przyśpieszenie zadań. Osoby pracujące z systemem Windows dobrze 

wiedzą, jakim problemem jest praca z myszką jako podstawowym sterownikiem 

w systemie operacyjnym. To, co u zarania „graficznych” systemów komputerowych 

wydawało się zbawieniem, w rzeczywistości stało się ich najgorszym rozwiązaniem. 

Otóż dobrze skonfigurowany OS, uzbrojony w odpowiednie narzędzia (aplikacje), 

potrafi być dużo szybszy gdy korzysta się ze skrótów klawiszowych, skryptów czy 

tzw. workflow, czyli miniprogramików będących połączeniem dwóch wymienio-

nych elementów oraz programów firm trzecich uruchamianych niemal w trybie 

wsadowym.
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Powyższe wyjaśnienie może brzmieć zniechęcająco. Możecie myśleć: „to nie dla 

mnie, nie jestem programistą”. Błąd! Kwestia tego, w jaki sposób będziemy mieli te 

rozwiązania podane. Jeżeli w sposób intuicyjny i nie wymagający zaawansowanej 

wiedzy tajemnej, to zdecydujemy się na próbę poznać nowe, może lepsze rozwią-

zania... I tu dochodzimy do sedna, czyli aplikacji o mile brzmiącej nazwie Alfred.

Z Alfreda korzystam od jego początku. Jestem z tą aplikacją tak związany, że nie 

wyobrażam sobie pracy z  komputerem bez tego oprogramowania. Co więcej, 

nie wiem, czy dałbym radę pracować bez tej aplikacji. Byłby to chaos i kataklizm 

w jednym. Ale do rzeczy.

Dla tych, którzy  
stykają się z Alfredem pierwszy raz, 
napiszę, że jest to aplikacja, która zwiększa efektywność dzięki skrótom klawi-

szowym, słowom kluczowym, zdefiniowanym rozszerzeniom tekstowym, 

możliwościom przeszukiwania Maca i sieci oraz pozwalającej zwiększyć wydaj-

ność dzięki niestandardowym akcjom kontrolującym. W praktyce dzięki skryptom 

(prawie programom) zwanym tutaj workflow, możliwym do stworzenia samemu lub 

do pobrania ze strony Alfreda lub z jego forum, Alfred jest tak elastyczny jak to tylko 

możliwe, co bezpośrednio przekłada się na w zasadzie nieograniczone możliwości.
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Chcesz sterować swoim ulubionym Spotify, nie odrywając rąk od klawiatury podczas 

pracy z komputerem? Nic prostszego — wystarczy odpowiednie workflow. Instalacja 

już stworzonego workflow to pestka, wystarczy pobranie i kliknięcie. Piszesz maila 

do kogoś za oceanem i zastanawiasz się, która jest tam godzina? Odpowiedzią także 

będzie workflow. Tym razem wyświetlające na ekranie godziny w różnych strefach 

czasowych. W ten sam sposób napiszemy tweeta czy maila. Dodamy zadanie do 

kalendarza lub notatkę do Evernote. Ilość dostępnych workflow jest bardzo duża, 

a jeżeli czujemy się na siłach, to możemy stworzyć jakieś nowe sami.

Ale Alfred to nie tylko workflow
Aplikacja jest darmowa, a w jej ramach otrzymujemy praktycznie kombajn narzędzio-

wy. Jednakże program pokazuje pazur dopiero w momencie instalacji Powerpacka.

Powerpack rozszerza podstawowe funkcje wyszukiwania Alfreda za pomocą 

elastycznych filtrów. Pozwala wyświetlać wyniki wyszukiwania z witryn takich 

jak Google czy Amazon lub z usług dodanych przez użytkownika. Wyszukiwać 

pliki i dokumenty na Macu. Daje szybki dostęp do historii schowka i jego prze-

szukiwania. Dzięki zdefiniowanym skrótom pozwala szybko wstawiać tekst.  

Od teraz dodawanie podpisu do maila lub dokumentu czy wklejanie stałych frag-

mentów tekstu (np. adres e-mail, zwroty grzecznościowe etc.) jest dziecinnie proste. 

Dzięki Powerpackowi Alfred steruje i przeszukuje iTunes z klawiatury za pomocą 

wbudowanego Miniodtwarzacza, uruchamia aplikacje zainstalowane w systemie. 
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Wystarczy zacząć wpisywać nazwę aplikacji w oknie Alfreda uruchamianym skró-

tem klawiszowym. Do tego zestawu dochodzi przeszukiwanie kontaktów, dostęp 

do shella, sterowanie systemem, np. opróżnianie kosza, usypianie czy blokowanie 

Maca. A dzięki synchronizacji z 1Password Alfred znacznie przyśpieszy dostęp do 

witryn chronionych hasłem.

Alfred bez Powerpacka jest programem „ograniczonym”, ale pozwala na zapoznanie 

się z jego podstawową funkcjonalnością, która i tak znacznie zwiększa możliwo-

ści macOS. A jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Koszt Powerpacka to  

23 funty brytyjskie lub 39, jeżeli zdecydujemy się na licencję dożywotnią. Dla użyt-

kowników poprzedniej wersji producent przygotował rabaty.

Nowa, czwarta wersja Alfreda 
 zauważalnie przyśpieszyła 
Program zyskał natywną zgodność z aktualnym macOS oraz z kolejnymi pojawia-

jącymi się już na horyzoncie. Aktualna wersja to pełne wsparcie dla Dark Mode, ale 

przede wszystkim rozwinięcie idei workflow pozwalające użytkownikom na więk-

szą swobodę ich tworzenia.

Podstawą działania Alfreda jest pasek wyszukiwania/uruchamiania. Pasek ten, jak 

już pisałem, pełni uniwersalną funkcję. W najnowszej wersji oprócz wymienionych 
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 + Rozbudowane możliwości tworzenia 
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 + Lepsza integracja z systemem zwiększa 
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wyżej opcji pasek daje dostęp także do konfiguracji elementów aplikacji i szybkiej 

zmiany funkcji, preferencji czy słów kluczowych. Wydaje się, że łatwiej już być 

nie może. Bez wątpienia wraz z tą aktualizacją położono nacisk na jeszcze większą 

funkcjonalność programu i jego zaawansowanie. Czy to dobrze? Tak. Świadczy to 

o tym, że Alfred to program doskonały. Mnogość jego opcji jest tak duża, że auto-

rzy skupili się na rozwoju w kierunku jeszcze większej efektywności. Aż prosi się 

o pytanie, dlaczego macOS nie ma takich narzędzi w standardzie. Apple Script czy 

Spotlight przy tym to zabawki dla dzieci.

Na zakończenie jeszcze słów kilka o wspomagającej aplikacji Alfred Remote dostęp-

nej dla iOS. Program ten nie był aktualizowany od dłuższego czasu, ale nadal działa 

w iOS 12, chociaż na iPhonie XS Max wygląda mało estetycznie. Liczę jednak na to, 

że jest to kolejny element do aktualizacji wpisany do kalendarza autorów Alfreda. 

A sama aplikacja? No cóż. Zamienia iPhone’a w pilota do Maca. Jednym słowem: 

coś dla leniwych;-)

Podsumowując 
Alfred 4 to praktycznie nie program, ale system lub nakładka na macOS znacząco go 

rozszerzająca o narzędzia i opcje pozwalające na efektywniejszą i przyjemniejszą 

pracę. Bez Alfreda da się żyć, ale jeśli raz go zainstalujemy razem z Powerpackiem, 

to odwrotu nie będzie. Alfred 4 odmieni Twój sposób pracy na Macu raz na zawsze.

https://www.alfredapp.com
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Co powiesz na przygotowanie niesamowitego zdjęcia z przeciętnej fotografii? W świe-

cie plików RAW już nikogo nie zdziwi taka możliwość. Jednak czas poświęcony na 

edycję zdjęć może odstraszać początkujących fotografów. Profesjonaliści natomiast 

nie mają czasu na monotonną korekcję swoich ujęć. Nik Collection dysponuje 150 

filtrami, które błyskawicznie dadzą nam bajeczne wygląd zdjęć. Daję Ci słowo, że 

efekt, jaki zobaczysz po kilku kliknięciach na cyfrowe kadry, przerośnie Twoje 

najśmielsze oczekiwania.

Nie tylko Lightroom i Photoshop
Nik Collection to zestaw wtyczek pozwalających na głęboką edycję zdjęć. Do tej pory 

uważało się, że jedynym właściwym sposobem używania tej kolekcji jest integracja 

z aplikacjami Adobe. Nowa wersja zupełnie zmienia to podejście, dostarczając nam 

obok wtyczek aplikację do edycji zdjęć DxO PhotoLab 2 Essential. To duża zmiana 

w swobodzie korzystania z Nik Collection. I co ważne, sam program PhotoLab jest 

bardzo ciekawym narzędziem, wzbogaconym o rozmaite funkcje edycji.

Nie tylko zestaw wtyczek
Nabywając Nik Collection 2, otrzymujemy samodzielne narzędzie do edycji fotogra-

fii. PhotoLab 2 Essential jest uboższą wersją programu o nazwie Elite. Jednak nawet 

dla zaawansowanych użytkowników będzie świetnym programem do retuszu foto-

grafii. PhotoLab ma niemal wszystko, czego potrzeba, aby poprawić naszego RAW-a. 
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Znajdziemy tu korektę kolorów, usuwanie plam, redukcję szumów, ekspozycję, 

balans bieli… lista jest niesłychanie długa. Działa tu, jak i w pozostałych elemen-

tach pakietu Nik Collection, technologia U Point pozwalająca wpływać na wybrany 

fragment zdjęcia za pomocą edycji wiele jego parametrów. Wszystkie dostępne 

narzędzia umieszczamy w Paletach (grupach narzędzi), które możemy dowolnie 

rozmieszczać na ekranie lub dokować je do prawej lub lewej krawędzi aplikacji.  

Tak spersonalizowane listy funkcji przyspieszą pracę i pozwolą na błyskawiczną 

edycję zdjęć z udziałem naszych ulubionych narzędzi.

Stwórz  
swój wyjątkowy obraz
PhotoLab posiada listę gotowych Presetów — gotowe do użycia, ustalone parame-

try obrazu. Dzięki nim jednym kliknięciem będziemy mogli zmienić nasz nieostry 

obraz w prawdziwe dzieło sztuki. Do tego możemy na zdjęciu malować maski  

— obszar, na którym będą dokonywane edycje zdjęć. Jednak prawdziwa siła leży 

w rozszerzeniach Nik Collection. Tu w zależności od tego, który z siedmiu modułów 

uruchomimy, będziemy mieli niesamowite możliwości wpływania na ostateczny 

wygląd naszych zdjęć. Mamy do dyspozycji osiem niezależnych narzędzi, z których 
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każde potrafi wykonać ważną pracę nad zdjęciem. Przykładowo Analog Efex Pro 

2 zamieni nasze zdjęcie w obraz wykonany jednym z kilku aparatów. Moduł Color 

Efex Pro 2 pozwoli nam mocno wpływać na kolory. Inne narzędzie, Define, potrafi 

odszumić kadr. Inne wtyczki są odpowiedzialne za przygotowanie zdjęć HDR, foto-

grafię czarno-białą, wyostrzanie. Moduły te posiadają znacznie więcej gotowych 

szablonów użycia, a te, z których najczęściej korzystamy, będziemy mogli dodać do 

ulubionych, aby mieć do nich jeszcze szybszy dostęp.

Trafiaj  
w punkt
Gotowe szablony są naprawdę świetne. Mogą być jednak jeszcze lepsze, dopasowa-

ne do naszych preferencji. Funkcja U Point (Punkt kontrolny) daje nam praktycznie 

nieograniczone możliwości edycji zdjęć. Dzięki niej będziemy w stanie zaznaczyć 

fragment zdjęcia i zwiększyć tylko w tym obszarze ekspozycję. To rozwiązanie jest 

niewątpliwie najpotężniejszym argumentem przemawiającym za zakupem tego 

oprogramowania. Fotografując przyrodę, możemy przyciemnić niebo, nadając zdję-

ciu wyjątkowy wyraz, a resztę kadru pozostawić bez zmian.
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Oprogramowanie  
dla każdego
Nik Collection 2 to zestaw narzędzi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób amator-

sko zajmujących się fotografią. Jedni i drudzy otrzymają oprogramowanie, dzięki 

któremu zdjęcia będą jeszcze piękniejsze przy minimalnym nakładzie czasu i pracy. 

Zawsze będziemy mogli skorzystać z ponad 150 gotowych filtrów, aby jednym klik-

nięciem wyciągnąć z naszych zdjęć zupełnie nowe przesłanie. A jeśli chcemy mieć 

dopracowany każdy szczegół zdjęcia, skorzystamy z opcji Punktu kontrolnego, 

który pozwoli nam zmieniać zaznaczony obszar zdjęcia. Otwiera to zupełnie nowe 

możliwości przy „wywoływaniu” RAW-ów i daje nam przy okazji niesamowite 

pole kreacji. Przygotowanie wyśmienitego zdjęcia jeszcze nigdy nie było tak proste 

i wygodne jak przy użyciu narzędzia firmy DxO.
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YNik Collection 2

 149,00 €

www.nikcollection.dxo.com

 + Nowe zestawy presetów
 + Dołączony PhotoLab 2 Essential
 + Bogate możliwości edycji każdego 

elementu zdjęcia
 + Funkcja U Point
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https://nikcollection.dxo.com/
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ARTUR JOPEK
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Komputery Mac nie bez powodu zasilają wiele studiów nagraniowych. Sprawdzają się 

tam doskonale, ponieważ system macOS w minimalnym stopniu wpływa programo-

wo na jakość emitowanego dźwięku. Nie oznacza to wcale, że sytuacja jest idealna. 

Dźwięk emitowany choćby przez iTunes pozostawia wiele do życzenia. Są jednak 

odtwarzacze programowe, które dbają o to, aby sygnał dźwiękowy wychodzący 

z naszego komputera był jak najwyższej jakości. Jednym z nich jest Audirvana, 

która niedawno uzyskała ważną aktualizację do wersji 3.5.

Program  
zyskał nowy interfejs
Został znacząco uproszczony i pozwala kontrolować w bardzo prosty sposób naszą 

bibliotekę muzyczną i podłączone urządzenia wyjściowe. Audirvana jest w stanie 

poprawiać dźwięk odtwarzany zarówno na komputerze, jak i urządzeniach połą-

czonych z naszym Makiem za pomocą AirPlay, UpnP bądź tradycyjnych połączeń 

przewodowych cyfrowych i analogowych. Możemy również spiąć nasz komputer 

z przetwornikami cyfrowo-analogowymi. Możliwości są praktycznie nieograniczone.

Audirvana obsłuży praktycznie wszystkie pliki dźwiękowe od zwykłej mp3 czy acc 

po „gęste” 1-bitowe pliki DSD. Pozwala na stworzenie własnej biblioteki muzycznej 

i playlist, a także na połączenie programu z naszą biblioteką iTunes, więc pośrednio 

też z Apple Music, i wykorzystywać program Apple przy jednoczesnej poprawie 

jakości dźwięku. Służy do tego tryb integracji z iTunes, a w przyszłości zapewne 

z jego następcą. Program wspiera także platformę  Qobuz, HRA- Streaming i Tidala.
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Audirvana jest wyposażona w  dekoder MQA (Master Quality Authenticated).  

Ta technologia to nowy standard zweryfikowanej stratnej kompresji plików dźwię-

kowych o wysokiej rozdzielczości. MQA pozwala zachować dźwięk o praktycznie 

nieograniczonej jakości w małym pliku. Sprawdza się doskonale w streamingu; 

stosuje ją z powodzeniem Tidal. Dzięki wspierającemu dekodowanie silnikowi audio 

Audirvana Plus obsługuje te pliki, mogąc wykorzystać ich jakość. Osobiście mam 

mieszane uczucia co do MQA. Jest to kompresja stratna (w przeciwieństwie do flac 

czy alac) i często w odsłuchach przegrywa z klasycznymi rozwiązaniami bezstrat-

nymi. To jednak temat na inną dyskusję. Jeśli już jesteśmy przy odsłuchach, warto 

kilka słów poświęcić wpływowi Audirvany na dźwięk.

Dźwięk  
prezentowany w Audirvanie
testowałem na kilka sposobów. Od połączenia komputera przez AirPlay, przez połą-

czenie sieciowe, po współpracę z przetwornikiem cyfrowo-analogowym (DAC) za 

pomocą USB. Korzystałem zarówno z własnych plików przesyłanych przez sieć, jak 

i usługi streamingowej Tidal Hi-Fi. Muszę przyznać, że w każdym przypadku muzyka 

„przepuszczona” przez Audirvanę brzmi lepiej. Dźwięk jest bardziej zdyscyplino-

wany. Pierwsza zmiana, jaka rzuca się bardzo „w uszy”, to jakość niskich tonów.  
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www.audirvana.com

 + Odczuwalna poprawa jakości dźwięku
 + Funkcjonalny interfejs
 + Spore możliwości
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Bas jest sprężysty i dobrze kontrolowany. Audirvana pozwala także wyciągnąć 

z nagrania więcej szczegółów i detali, dzięki czemu możemy cieszyć się lepszą 

separacją instrumentów i ich lepszymi wybrzmieniami. Czuć zdecydowaną różnicę 

nawet w streamingowym Tidalu.

Aby zapewnić  
doskonałą jakość dźwięku, 
Audirvana pozwala na wyłączenie wszelkich usług systemowych pracujących w tle 

i mogących wpłynąć negatywnie na sygnał. SysOptimizer, bo tak naszywa się ten 

system, pozwala ustalić najwyższy priorytet dla programu i zapewnić brak zakłó-

ceń przy odtwarzaniu muzyki.

Audirvana 3.5 to program, który wielbicielom dobrego brzmienia dostarczy wielu 

godzin przyjemności z muzyką. Co najważniejsze — autor stale rozwija swój produkt 

i nabywcy mogą być pewni, że każda kolejna wersja to krok naprzód oraz dosko-

nałe wykorzystanie możliwości naszych komputerów i systemu macOS. Czy warto 

wydać ponad 300 złotych na odtwarzacz plików audio? Na to pytanie należy sobie 

odpowiedzieć po zakończeniu okresu testowego i sprawdzeniu na własnych uszach, 

czy warto. Najnowsza wersja pozwala testować możliwości aplikacji przez miesiąc.

https://audirvana.com
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Środowisko inżynierskie od zawsze było związane z komputerami Apple. Jedne 

z pierwszych aplikacji, jakie pojawiły się na te komputery, były przygotowywa-

ne do projektowania CAD (Computer Aided Design). Po czasie rozłąki inżynierów 

i komputerów Apple ponownie widać na horyzoncie aplikacje wspierające prace 

projektowo-konstrukcyjne. Niewątpliwym liderem jest tutaj BricsCAD, którego 

wersja 19. jest ogromnym skokiem w rozwoju tej aplikacji oraz bardzo ciekawą 

propozycją dla inżynierów.

Nie pozbywaj  
się swoich przyzwyczajeń
Chyba każdy, kto sięgał po oprogramowanie CAD-owskie, swoje pierwsze kroki 

stawiał w środowisku Autodesk. Sam na studiach uczyłem się rysunku technicznego 

na oprogramowaniu tej firmy. Nabierałem wówczas pewnych nawyków, które były 

nieodzowną częścią mojego warsztatu kreślarskiego. Przez długi czas nie myślałem 

nawet o zmianie oprogramowania, bo trudno mi zmieniać swoje nawyki. Projektanci 

BricsCAD-a doskonale poradzili sobie z moją postawą niechęci do rewolucyjnych 

zmian. Pierwsze uruchomienie całkowicie rozwiało moje obawy. Poruszanie się 
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po programie, jak również wykonywanie rysunków w niczym nie odbiega od tego,  

co znamy z konkurencyjnych aplikacji. Na palecie narzędzi znajdziemy linie, okręgi, 

polilinie, kreskowanie, elipsy i wszystko to, co jest nam potrzebne przy tworzeniu 

rysunków technicznych. Nawet rozłożenie funkcji w menu czy korzystanie z narzę-

dzi niczym nas nie zaskoczy. Używając BricsCAD-a, miałem w głowie „to wszystko 

już widziałem w tamtych aplikacjach”. Chęć bliższego poznania nowego środowiska 

przeważył fakt bezproblemowego importu rysunków tworzonych w AutoCAD-zie. 

Jeśli zatem znasz AutoCAD-a, to nie musisz obawiać się BricsCAD-a.

Twórz wygodnie i szybko
Dziewiętnasta odsłona programu przynosi kilka bardzo ważnych zmian w narzę-

dziach projektowych. Bloki rysunków działają niesłychanie sprawnie. Z wielu 

tych samych elementów na rysunku możemy stworzyć jednym kliknięciem bloki 

dzięki funkcji Blockify. Same bloki poddamy edycji w nowym Edytorze Bloków. 

Ciekawą funkcją jest Lenght, pozwalająca odnaleźć najmniejszy dystans pomiędzy 

dwoma elementami, a następnie ustalić jego nowe położenie. Obok tych nowości 

dla mnie niezwykle cennym rozwiązaniem jest podręczne menu wyświetlające 

się po zaznaczeniu elementu. Mam tu dostęp do najczęściej wykonywanych funk-

cji, a nawigowanie pomiędzy nimi odbywa się bez klikania. Wystarczy przesunąć 

kursor ponad ikonę, aby zmieniła się zawartość przedstawianych funkcji. Mocno 

usprawniono sposób wymiarowania. Wystarczy wskazać opcję Dimension, aby 

niezależnie od kształtu móc poprzez jedno kliknięcie dodawać linie wymiarowe do 
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kwadratów lub okręgów. Tych udogodnień w tworzeniu rysunków jest bardzo dużo, 

zaczynając od pełnej personalizacji ustawień rysunku po możliwości wyciągania 

danych z Excela i lokowania ich w tabelkach rysunkowych. Kolejnym atutem apli-

kacji jest jeszcze lepsze wsparcie plików PDF. Teraz import rysunków zapisanych 

w tym formacie oraz drukowanie rysunków do postaci cyfrowej PDF jest znacz-

nie łatwiejsze. Samo rysowanie daje nam pełną kontrolę nad każdym parametrem 

linii. Na bieżąco możemy śledzić wymiary elementów, a także będziemy je w łatwy 

sposób modyfikować. W procesie tworzenia rysunków BricsCAD posiada szeroki 

wachlarz możliwości poprawiających wydajność pracy.

Wiele wersji oprogramowania  
dla różnych potrzeb
BricsCAD to nie tylko wersja Classic z możliwościami kreślenia płaskich rysunków. 

Firma oferuje specjalistyczne odsłony aplikacji przeznaczone dla architektów i inży-

nierów. BricsCAD BIM jest przystosowany do błyskawicznego kreślenia powierzchni 

budynków. Wersja Mechanical daje swobodę projektowania części z bogato wypo-

sażonej bazy sparametryzowanych elementów. Ta odsłona BricsCAD-a pozwoli 

nam przygotować dokumentację z trójwymiarowych modeli. Firma Bricsys poszła 

jeszcze dalej, umożliwiając swoim użytkownikom jak najlepsze warunki współ-

pracy. Możemy skorzystać z dwóch form zakupu programu: wieczystej licencji 

oraz subskrypcji. BricsCAD dostępny jest na macOS, Windows i Linuxa. Z jednej 

strony jest to ukłon dla wszystkich użytkowników, którzy pracują na rozmaitych 

platformach, ale z drugiej niesie ze sobą pewne problemy z dopasowaniem wersji 

do różnych systemów operacyjnych. Na macOS da się wyczuć pewne niespójno-

ści w wyglądzie interfejsu, opisy nie mieszczą się na przyciskach. Nie ma również 
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pełnej integracji funkcji takich jak Spotlight czy powiadomienia. Na szczęście sam 

program działa sprawnie i nie będziemy mogli narzekać na wygodę pracy.

BricsCAD 19  
to świetna alternatywa
BricsCAD-a znałem w wersji 13 i szczerze mówiąc, nie przypadł mi wówczas do 

gustu. Chociaż już wtedy bez problemu poruszałem się w funkcjach programu, 

to jednak dość niestabilna praca aplikacji i braki w pewnych funkcjach kreślar-

skich skutecznie powstrzymały mnie przed zmianą platformy. Trochę z przymusu, 

a trochę z ciekawości sięgnąłem po wersję 19. i tym razem, również szczerze dekla-

ruję: nie zawiodłem się. Najnowsza wersja to całkowicie nowe rozdanie wśród 

oprogramowania dla inżynierów. Świetnie działające bloki, łatwość tworzenia tabel 

czy wygodne menu podręczne zawierające dodatkowe funkcje podczas rysowania 

to ogromne atuty przyspieszające pracę każdego inżyniera. Kolejnym atutem jest 

natywna obsługa formatu dwg 2018, która pozwala nam dzielić się rysunkami tech-

nicznymi z całą społecznością inżynierów. Program wart uwagi i swojej ceny.

https://www.bricsys.com/pl-pl/bricscad/
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KRZESŁO  
HERMAN MILLER EMBODY
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


To, ile czasu spędzasz przy komputerze, z czasem będzie determinować wiele rzeczy 

i decyzji, które podejmiesz. Sam dużo piszę i dlatego sporo uwagi poświęciłem 

wyborowi odpowiedniej klawiatury. Jeśli obrabiasz zdjęcia, to skupisz się zapewne 

na wysokiej klasy monitorze. Nie wiem, dlaczego przez tak długi czas nie przywią-

zywałem wagi do chyba jednego z najważniejszych akcesoriów podczas pracy na 

komputerze — krzesła. Miałem okazję sprawdzić w działaniu jedno z najbardziej 

kultowych krzeseł biurowych, jakie powstały — Hans Miller Embody.

Jakość od pierwszego dotknięcia
Chociaż krzesło miało swoją premierę w 2008 roku, to nadal jest podawane jako 

symbol kultowego fotela do pracy biurowej. W sumie nie powinno to dziwić, jeśli 

wiemy, że za opracowanie Embody odpowiada dwóch projektantów: Bill Stumpf i Jeff 

Weber. Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to waga przesyłki. Ponad dwadzieścia 

osiem kilogramów sugerowało zupełnie inną zawartość niż fotel biurowy. Grafitowa 

baza krzesła, wysokiej jakości materiał oraz potężny mechanizm regulujący wyso-

kość i pochylenie krzesła przykuły szczególnie moją uwagę. Krzesło wydaje się mieć 

w sobie jedynie najważniejsze elementy, które poprawić mają komfort naszej pracy. 

Nawet profil oparcia ma swój wyjątkowy, smukły kształt, mimo że na pierwszy rzut 

oka mógłby wydawać się zbyt wąski. Natomiast podłokietniki są na tyle szerokie, 

że bez przykładania ręki pomyślałem, iż musi to być solidne podparcie dla rąk. 

Pierwsze wrażenie było świetne, a podczas pracy okazało się znacznie ciekawiej.
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Trzeba rozwiązać problem…  
wygodnego krzesła
Panowie Bill i Jeff postawili sobie za cel stworzenie krzesła, które będzie idealnie 

dopasowane do ciała człowieka. Chociaż zapewne problemów z tym związanych 

była cała ogromna lista, to ja zastanawiałem się, jak można skonstruować siedzisko 

dla tak wielu różnych ludzi. Zadanie było karkołomne, ale w efekcie okrzyknięte 

sukcesem. Krzesło Embody posiada system Pixelated Support, elastyczną konstruk-

cję dopasowującą się do ciała. W skrócie oznacza to, że każdy, kto siada na Embody, 

wywiera na krzesło swój własny nacisk, a ono potrafi na ten nacisk odpowiedzieć 
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z dopasowaną siłą. Zarówno oparcie pleców, jak 

i siedzisko są elastyczne i przylegają do naszego ciała. 

Działa to zaskakująco dobrze. Zapewnia komfort 

pracy, gdyż ciężar pleców w dużej mierze spoczy-

wa na ramach krzesła i kręgosłup jest odciążony. 

Zarówno siedzisko, jak i oparcie pleców wykona-

ne jest z materiału, który daje swobodę przepływu 

powietrza. Zapominamy tym samym o spoconych 

plecach, gdyż mamy doskonałą wentylację zarów-

no dolnych, jak i górnych części ciała. Te wszystkie 

atuty Embody sprawiają, że praca przy kompu-

terze staje się znacznie przyjemniejsza, a ja sam 

nie czułem zmęczenia nawet przez kilka godzin 

nieustannego wpatrywania się w ekran komputera.

Dopasowany  
do ciebie
Pierwszym, co musimy zrobić, aby krzesło speł-

niało swoją rolę komfortowego miejsca pracy, jest 

odpowiednie dopasowanie go do naszego ciała. 

W  fotelu Herman Miller Embody jest to wręcz 

konieczność ze względu na elastyczną konstrukcję 

krzesła. Zaczynając od wysokości krzesła i podło-

kietników, możemy dopasować nacisk na odcinek 

lędźwiowy, dając przy tym możliwość odpoczyn-

ku naszym plecom. Niesamowicie działa regulacja 

przeciwwagi. Jeśli tylko odpowiednio dobierzemy 

ją do naszej masy, będziemy mogli niemal zawisnąć 

w odchyleniu bez konieczności blokowania krzesła. 

Niesamowicie sprawdza się to rozwiązanie podczas 

chwili wytchnienia w pracy lub gdy chcemy obejrzeć 

film na ekranie komputera. Dodatkowo możemy 

ustalić maksymalny kąt odchylenia, przysunąć lub 

oddalić podłokietniki, a także wydłużyć siedzisko, 

co daje tym samym komfort oparcia dla długich 

nóg. Użytkownicy o większych rozmiarach ciała 

mogą również czuć się spokojni, wiedząc, że siedzi-

sko jest na tyle szerokie, że uniesie nawet osobę do 

stu trzydziestu sześciu kilogramów. Każdy będzie 

czuł przyjemność z używania tego krzesła, a to za 

sprawą rozbudowanych możliwości personalizacji.
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Czas pracy przy komputerze 
był najlepszym wyznacznikiem jakości krzesła. Mimo kilku godzin spędzonych 

przed ekranem komputera moje plecy nie czuły uciążliwego zmęczenia. Do tego 

nie ma mowy o poceniu się, co dodatkowo podnosi komfort pracy. Zdrowy tryb 

pracy — to hasło coraz częściej słyszymy na temat organizacji swojej przestrzeni 

biurowej. Projektanci Bill Stumpf oraz Jeff Webber dokonali rzeczy arcytrudnej. 

Połączyli komfort z nienaganną higieną pracy. A wszystko to umieścili w wyjątkowo 

prezentującym się krześle Herman Miller Embody. Najwyższą jakość dodatkowo 

potwierdza również dwanaście lat gwarancji na użytkowanie krzesła.
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YHerman Miller 
Embody

5 278,05 zł netto

www.k-r.pl

 + Duże możliwości dopasowania krzesła
 + Wysoka jakość materiałów
 + Dopasowujące się do każdego ciała
 + Dwanaście lat gwarancji
 + Stabilność
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http://www.k-r.pl
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SEENHEISER MOMENTUM 
TRUE WIRELESS
ARTUR JOPEK
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AirPodsy przebojem wdarły się na rynek i jasno wytyczyły kierunek w branży słucha-

wek bezprzewodowych. Dokanałowe słuchawki łączone kablem to zdaje się już 

przeszłość i każdy szanujący się producent to wie. Niestety AirPodsy, choć bardzo 

funkcjonalne, charakteryzują się dosyć przeciętnym brzmieniem. Jeśli oczeku-

jemy od słuchawek nieco więcej, jest na to rozwiązanie. Nazywa się Seenheiser 

Momentum True Wireless.

Nowe  
słuchawki Sennheisera 
są dostarczane z etui, które służy do ładowania (zdecydowanie za krótkim i mało 

elastycznym) przewodem ładującym USB-C (jest przejściówka na klasyczne złącze). 

Etui jest powleczone jasnoszarą tkaniną. Może być przez to bardziej narażone na 

zabrudzenia, ale nie musimy się martwić o zarysowania. Dodatkowo otrzymujemy 

zestaw czterech silikonowych wkładek w różnych rozmiarach (nie jest to niestety 

ceniona przez audiofilów pianka Comply). Obudowy 7-milimetrowych przetworni-

ków są wykonane z przyjemnego w dotyku plastiku z dotykowym, aluminiowym 

panelem sterującym. Każda ze słuchawek odpowiada za sterowanie odrębnymi 

funkcjami za pomocą prostych i intuicyjnych sekwencji kolejnych dotknięć. Lewa 

za funkcje muzyczne, a prawa za sterowanie połączeniami i Siri czy innym asysten-

tem głosowym. Dodatkowo lewa po dłuższym przyciśnięciu przycisza dźwięk, 
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a prawa pogłaśnia. Brzmi to skomplikowanie, ale bardzo szybko można się do tego 

przyzwyczaić. Nie musimy się martwić wyłączaniem słuchawek, gdyż wystarczy, 

że włożymy je do etui i są wyłączone. Analogicznie jest z uruchamianiem.

Muszę się  
przyznać szczerze, 
że wygląd nowego produktu Sennheisera nie zrobił na mnie dobrego wrażenia. 

Owszem, bardzo atrakcyjny design, ale ten rozmiar. Wydawały mi się monstrualnie 

wielkie i już tylko oglądając je na zdjęciach, czułem pewien niepokój i przewidywa-

łem dyskomfort. Była to jednak zupełnie mylna ocena sytuacji. Gdy tylko włożyłem 

je do uszu, nie poczułem nic. Kompletnie nic. Żadnego uwierania czy nadmierne-

go obciążenia. Leżą w uchu pewnie i stabilnie. Są lekkie i praktycznie się ich nie 

czuje. Co najważniejsze, nie odczułem tego denerwującego uczucia, że mogą za 

chwile wypaść z uszu. Nawet kilkugodzinny spacer zupełnie nie męczy. Szkoda, że 

producent nie zabezpieczył ich przed wilgocią i potem, bo nadawałyby się idealnie 

na trening.

A jeśli jesteśmy przy długich spacerach, to warto porozmawiać o baterii. Słuchawki 

same w sobie pozwalają według producenta cieszyć się muzyką do 4 godzin i ten 

wynik jesteśmy spokojnie w stanie osiągnąć. Moc zawarta w akumulatorze etui 

pozwala na dodatkowe 8 godzin. Nie jest źle.
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Brzmienie 
Momentum True Wireless 
zdecydowanie wyróżnia się z  tłumu podobnych im produktów. Słuchawki 

Sennheisera są w stanie zaprezentować nam całkiem szeroką scenę dźwiękową 

z dobrą separacją instrumentów. Z głębią tejże sceny jest niego gorzej. Dźwięk 

ma mocną podstawę basową, bas silny, ale niezbyt głęboki. Pasmo średnie jest 

bardzo dobre i pozostaje jedynie niedosyt, jeśli chodzi o tony wysokie. Brak im 

blasku i dźwięczności. Zdaję sobie jednak sprawę, że to słuchawki uniwersalne 

i muszą spełnić wymagania muzyki popularnej, a dźwięk ma się podobać. Tak też 

jest faktycznie.

Mimo to Sennheiser  
oddaje użytkownikom kontrolę
nad dźwiękiem za pomocą aplikacji Sennheiser Smart Control. Tam można go 

dostosować do własnych potrzeb za pomocą korektora. Warto również wspomnieć, 

iż producent wyposażył słuchawki w kodek apt-X, który pozwala cieszyć się lepszą 
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 + Wysoka jakość dźwięku
 + Bardzo wygodne
 + Praktyczne etui
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jakością dźwięku przesyłanego przez Bluetooth (obsługującego już w przypadku 

True Wireless w wersję 5.0). Dodatkowo słuchawki dysponują funkcją Transparent 

Hearing, która dba o nasze bezpieczeństwo i pozwala nam być świadomymi otocze-

nia, zwłaszcza gdy korzystamy z nich na ruchliwych ulicach.

Jeśli brzmienie słuchawek 
jest dla Was ważniejsze  
od chipa W1 czy H1
to zdecydowanie warto przyjrzeć się słuchawkom Momentum True Wireless. Jest 

to produkt zapewniający bardzo dobry dźwięk i niespotykaną wygodę użytkowania, 

więc jeśli szukacie bezprzewodowych słuchawek dokanałowych, to te „Sennheisery” 

muszą się znaleźć na Waszej liście do odsłuchu.

https://sennheiser.pl/momentum-true-wireless
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RAZER  
HAMMERHEAD USB-C 
KAMIL DYRTKOWSKI 

http://twitter.com/dyr_k
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Co jest wyjątkowego  
w Razer Hammerhead?
Wbrew pozorom segment rynku słuchawek dousznych z USB-C nie jest aż tak 

szeroki. Producenci stosunkowo niedawno zainteresowali się tą niszą. Dziś możecie 

poznać jednego z liderów tych produktów, jego szczególne właściwości i kompaty-

bilność z Macami.

Słuchawki Razer Hammerhead to jeden z nielicznych reprezentantów w segmencie 

modeli z USB-C. Czarna stylistyka wraz z podświetlanym logo Razera niewątpliwie 

wyróżniają je spośród innych modeli.

Są to słuchawki douszne o popularnej stylistyce konstrukcji. Jedynie pilot do regu-

lacji głośności i pauzy jest zamocowany nie na kablu prawej słuchawki, ale dalej na 

przewodzie. Słuchawki są wyposażone w 10-milimetrowe przetworniki i mikrofon. 

W zestawie znajdziemy także dużą ilość tipsów różnej wielkości.

Słuchawki są masywne
i wykonane z anodyzowanego, czarnego aluminium. Mimo iż mają nieco większą 

masę, to nie jest ona aż tak odczuwalna. Płócienny kabel sprawia, że nie plączą się 

one tak szybko, jak to bywa z kabelkami tradycyjnymi.
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Najważniejsza  
w słuchawkach jest jakość dźwięku, 
a ten jest wyraźny i czysty. Co prawda nie jestem audiofilem, ale testowałem już 

kilkanaście modeli słuchawek i potrafię docenić dobrą jakość, odróżnić ją od prze-

ciętnej i złej. W tych słuchawkach odnotowałem jedynie słabiej wyczuwalny bas. 

Robi on jednak miejsce na inne dźwięki ze szczególnym uwzględnieniem wokali.

Przewagą, jaką Razer Hammerhead ma nad konkurencją, jest posiadanie aktywnej 

redukcji szumu. I nie chodzi tutaj o typową zagrywkę marketingową producenta, 

ale o realnie działającą funkcję. Nawet w głośniejszych miejscach redukuje ona 

odbierany dźwięk. Żadne z konkurencyjnych słuchawek nie mają też szpanerskiego 

bajeru w postaci świecącego logo.

Wysokiej klasy wykonanie
z trwałych materiałów, dobra jakość dźwięku oraz funkcje dodatkowe sprawia-

ją że słuchawki Razera to bardzo dobry zakup. Praktycznie nie mają konkurencji 

w swoim segmencie, a kosztują tylko 99 dolarów.
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99,00 $

www.razer.com

 + Wysokiej jakości dźwięk
 + Doskonała jakość wykonania
 + Aktywna redukcja szumu
 + Świecące logo

 − Cena
 − Mniej wyczuwalne basy
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TARGUS MOBILE VIP LARGE 
LAPTOP BACKPACK
ARTUR JOPEK
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Dobry plecak to podstawa przyjemnego przemieszczania się z naszymi gadżetami. 

Jednak każdy, kto poszukiwał dla siebie tego akcesorium, wie, że trudno jest znaleźć 

model, który spełni choć część oczekiwań użytkownika. Ja szukam modelu ideal-

nego dla siebie i kolejny raz podzielę się z Wami wrażeniami z użytkowania plecaka 

firmy Targus. Tym razem to model Mobile VIP Large Laptop Backpack.

Targus Mobile VIP  
Large Laptop Backpack 
to czarny plecak miejski, który wbrew nazwie nie jest taki duży. Jego pojemność 

to 21 litrów, co jest średnim wynikiem (w tej serii jest jeszcze dostępny model bez 

oznaczenia „Large” — to jego młodszy brat uboższy o jedną komorę). Jest wykonany 

z dwóch rodzajów tworzywa sztucznego, klasycznego „plecakowego” poliuretanu 

i matowych wstawek imitujących skórę.

W pierwszym zetknięciu z plecakiem byłem naprawdę zaskoczony jakością wyko-

nania. Plecak wygląda bardzo solidnie i nie czuć tu taniości i tandety. Dobrze się 

prezentuje; będzie wyglądał dobrze nawet w bardziej oficjalnych sytuacjach. Plecak 

ma trzy większe komory, trzy kieszenie i elegancki uchwyt np. na butelkę wody. 

Jedyne, co można by skrytykować, to brak zabezpieczeń przed przetarciem dolnej 

części plecaka. Nie zamontowano tam żadnych zabezpieczających elementów, przez 

co spód plecaka może się z czasem przecierać.
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Zacznijmy od kieszeni
Najmniejsza przednia jest wykończona miękką tkaniną, więc idealnie sprawdzi 

się ona jako miejsce okulary czy inne delikatne przedmioty. Druga przednia, nieco 

większa, jest głębsza i będzie pasująca do trzymania w niej przedmiotów, po które 

będzie się często sięgać. Ostatnia jest już umiejscowiona na prawym boku plecaka. 

Nie można narzekać na brak miejsca na drobiazgi. Sprawdźmy zatem, jak wygląda 

sytuacja z miejscami na większe rzeczy. Najważniejsza z mojego punktu widzenia 

jest komora na komputer. Mieści się tam spokojnie piętnastocalowy laptop. Miejsce 

na komputer jest wypełnione miękką pianką, a dodatkowo na kieszeni kompute-

rowej naszyta jest kieszonka idealnie mieszcząca iPada (maksymalnie 11”). Całość 

przed wypadnięciem chroni zapinany na rzep pasek.

Druga, główna komora zawiera odpinaną na rzep sztywną półkę pozwalającą regulo-

wać jej wielkość. Gdy ją otworzymy, dysponujemy głębszą powierzchnią załadunku. 

Dzieje się to kosztem dolnej komory, ale daje większe możliwości. Oprócz tego 

na obu ściankach komory znajdziemy praktyczne organizery, w których możemy 

przechowywać nasze rzeczy. Przejdźmy teraz do ostatniej dolnej komory. Jest ona 

zabezpieczona przed zamoczeniem i można w niej zmieścić dodatkowe akceso-

ria lub odzież. Jak wcześniej wspomniałem, jej wielkość jest zależna od tego, czy 

powiększymy główną komorę plecaka.

Tylna część plecaka jest wystarczająco sztywna i wyściełana miękką pianką obitą 

siateczką. Dzięki temu plecak wygodnie leży na plecach i  mamy zapewnioną 
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odpowiednią wentylację. Szelki również są wypełnione pianką z siatką, ale jest jej 

mniej i są one twardsze. Wyposażono je w spinkę łączącą je na klatce piersiowej. 

To bardzo przydatne. Szelki w ich górnej części łączy również rączka plecaka. Jest 

solidna, sztywna i dobrze trzyma się w dłoni, a jej mocowanie nie budzi wątpliwości 

co do jakości. Dla osób podróżujących nieocenionym dodatkiem okaże się przypina-

ny rzepem pasek pozwalający na wygodne zamontowanie plecaka na stelażu rączki 

walizki. W tylnej części przydałaby się tylko ukryta kieszeń na portfel, ale przecież 

nie można mieć wszystkiego.

Nazwa „VIP” zobowiązuje
i firma Targus stworzyła produkt naprawdę godny polecenia. Elegancki, funkcjo-

nalny, a przy tym niezbyt drogi. Za 249 złotych otrzymujemy doskonały plecak 

z 99-miesięczną gwarancją producenta. Chyba prędzej się nam znudzi, niż zniszczy. 

Polecam Targusa Mobile VIP Large Laptop Backpack z czystym sumieniem.

WITRYNA

CE
CH

YTargus Mobile VIP

249,00 zł

www.targus.com

 + Jakość
 + Wysoka funkcjonalność
 + Długa gwarancja producenta
 + Kieszeń na tablet

 − Brak ukrytej kieszonki  
na dokumentyNAZWA

CENA

OCENA

https://www.targus.com/ap/mobile-vip-12-125-13-133-14-15-156-large-laptop-backpack-black
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JAK ZOSTAĆ 
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 14
JAROMIR KOPP © Halfpoint

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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Tym razem Apple nie dodał zbyt wiele pracy deweloperom HomeKit. Oczywiście 

poza tymi, którzy zajmują się kamerami i wideodzwonkami do drzwi. Trochę pracy 

będą mieli też producenci routerów. Jednak o tym za chwilę. Rok temu zwłaszcza 

nowi adepci budowy akcesoriów HomeKit mogli skorzystać z przygotowanego 

przez Apple ADK, w tym roku nie ma takich fajerwerków. Jednak użytkownicy będą 

zadowoleni!

Obecnie przynajmniej na tym etapie wdrażania nowych systemów (beta 2) wiele 

od strony dewelopera się nie zmieniło. Za to od strony użytkownika zmian poja-

wia się sporo. Ich waga i ilość będzie dość mocno uzależniona od kreatywności 

użytkownika. Dla mnie największą nowością są automatyzacje dla domu tworzone  

za pomocą Skrótów. O tym za chwilę.

Jeszcze więcej  
bezpieczeństwa w HomeKit
Te nowości będą wymagać wsparcia ze strony producentów urządzeń. Routery 

zgodne z HomeKit mają zyskać funkcję ochrony akcesoriów w lokalnej sieci przed 

atakami z zewnątrz. Teraz, jeżeli nie potrafimy sami dobrze skonfigurować routera 

lub jego możliwości są ograniczone, to akcesoria HomeKit, tak ważne dla naszego 

bezpieczeństwa, są narażone na ataki, jak każde urządzenie w sieci lokalnej. Router 

zgodny z HomeKit rozpozna je i odetnie od wszelkiej możliwości kontaktu z siecią 
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zewnętrzną. Nie będzie miało to wpływu na sterowanie spoza domu, bo to odby-

wa się za pomocą Centrum akcesoriów i bardzo dobrze zabezpieczonego iCloud. 

Na razie spośród znanych firm tylko Linksys zapowiedział wsparcie dla tej usługi 

jesienią. Z mniej znanych u nas do listy dochodzą jeszcze Eero i Spectrum.

Bardziej interesujące wydają się nowości związane z kamerami. Dla posiadaczy 

kamer producentów, którzy zaoferują HomeKit Secure Video, Apple udostępni prze-

strzeń na bezpieczne i poufne zapisywanie alarmowych filmów. HomeKit Secure 

Video lokalnie zbada w czasie rzeczywistym obraz z kamery i sprawdzi, czy znaj-

dują się na nim ruchome postacie, odfiltrowując ruch pojazdów czy zwierząt i wyśle 

w zaszyfrowany „od końca do końca” sposób na iCloud. Kolejnym warunkiem, aby 

skorzystać z zapisu w iCloud, poza posiadaniem kompatybilnej kamery, będzie 

wykupienie planu 200 GB (za 3 piwa miesięcznie) lub 2 TB (za dwie kiepskie wódki). 

Pierwszy plan pozwoli na zapis z jednej kamery bez dodatkowych opłat, drugi na 

zapis z 5 kamer. Dane z kamer nie będą liczyć się do wykupionej przestrzeni i będą 

przechowywane przez 10 dni. Na razie wsparcie dla HomeKit Secure Video zade-

klarowały firmy: Netatmo, Logitech i Eufy. Netatmo zapowiada również, że obecne 

kamery dostaną wsparcie za pomocą aktualizacji oprogramowania.
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Niestety wprowadzenie obsługi kamer może zakończyć erę iPadów w roli centrum 

akcesoriów. Obecnie w iOS 13 jako centra są wymienianie tylko Apple TV HD i 4K 

oraz HomePod.

Skróty  
z automatyką dla domu
To wydaje się prawdziwa rewolucja HomeKit. Do tej pory byliśmy skazani na dość 

proste akcje na podstawie kilku rodzajów inicjatorów, jak np. wyjścia czy powro-

tu do domu, pory dnia, zmiany stanu przełącznika, przycisku czy np. jasności lub 

temperatury. Tu akurat wiele się nie zmieni. Większym problemem były warunki, 

które zezwalały na wykonanie lub niewykonanie zainicjowanej akcji. Tu mogliśmy 

bazować tylko na porze dnia, lokalizacji i parametrach odczytanych z domowych 

akcesoriów. Kolejnym problemem był brak możliwości precyzyjnego zarządzania 

czasem i kolejnością akcji. Koniec z tym! Teraz będziemy pisać Skróty!
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Nieograniczone (prawie) możliwości!
Nowe systemy w aplikacji Skróty przyniosły dodatkową kategorię: Automatyka.  

Ta dzieli się na osobistą i domową. Osobistą omówiliśmy w temacie głównym,  

tu skoncentruję się na domowej.

Automatyka domowa to skróty wywoływane zdarzeniami, które znacie już z zakład-

ki Automatyka w aplikacji Dom. Skróty można również dodawać zamiast scen, 

np. do akcji wykonywanych po wciśnięciu „Programowalnych bezstanowych 

przełączników”.

Skróty dla domu mają inny zakres 
dostępnych funkcji w krokach
Jest to związane z tym, że wykonują się one w Centrum akcesoriów, a nie w naszym 

osobistym urządzeniu. Dlatego nie mają dostępu np. do naszych dokumentów czy 

aplikacji firm trzecich. Za to możemy oczywiście odczytywać (i zapisywać) stan 

akcesoriów domowych, pobierać dane o pogodzie bieżącej i prognozie, operować 

na liczbach i  tekstach, obliczać drogę i wyszukiwać miejsca na mapie, pobie-

rać dane ze stron www, uruchamiać skrypty w terminalu na obcych serwerach 

przez SSH, odczytywać i zapisywać RSS i wiele, wiele innych czynności mniej 

lub bardziej przydatnych w automatyce domowej. Do tego dochodzą instrukcje  

warunkowe i pętle.



114PORADY

Skrót pozwoli np. na opracowanie automatyki, która o określonej porze dnia sprawdzi 

prognozę pogody i uwzględniając temperaturę w pomieszczeniu oraz na zewnątrz, 

zdecyduje, czy zamknąć lub otworzyć okna bądź odsłonić rolety.

Z mniej wyrafinowanych zastosowań w końcu można opracować scenę, która po 

wykryciu ruchu czy wciśnięciu przycisku zacznie mrugać światłem w pokoju, zmie-

niając kolory. Wcześniej nie było to możliwe.

Z prostych, ale bardziej  
praktycznych przypadków, 
warto wymienić w końcu pewnie działający sposób na włączanie lub wyłączanie 

światła jednym przyciskiem. Wystarczy użyć funkcji „Jeżeli lampa jest włączona, 

to ją wyłącz, w przeciwnym wypadku ją włącz”. Bardzo proste i bardzo skuteczne.

Tworzenie bardziej złożonej automatyki w HomeKit nigdy nie było trywialnym 

zajęciem. Choć Skróty wymagają pewnego programistycznego zacięcia, to dają 

naprawdę ogromne możliwości i warto poświęcić chwilę, aby opanować podstawy 

i z nich skorzystać.
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GDY SPOTLIGHT SIĘ GUBI
ARTUR JOPEK
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Porządek na dysku to idealny stan, 
do którego dąży wielu  
użytkowników komputera
Dobrze jest zawsze wiedzieć, gdzie znajdziemy dany plik czy katalog. Ja również 

staram się utrzymywać ład w swoich rzeczach, ale niejednokrotnie zakrada się tam 

„twórczy bałagan”. Tak naprawdę to bardzo delikatne określenie tego, co czasem 

tam się dzieje. Właśnie z tego powodu jestem w dużej mierze zależny od fantastycz-

nej wyszukiwarki dla systemu macOS, jaką jest Spootlight.

Ale nawet Spotlight  
potrafi złapać zadyszkę
Może się zdarzyć, że wyszukiwarka przestanie prawidłowo odnajdywać oczywi-

ste pliki czy aplikacje. Takie sytuacje zdarzają się rzadko, ale warto wiedzieć, jak 

im zaradzić. Rozwiązaniem problemu jest odbudowanie indeksu wyszukiwania 

Spotlight. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest urucho-

mienie Preferencji systemowych. Tam znajdziemy opcję Spotlight, którą należy 
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kliknąć. Następnie z listy kart wybieramy Prywatność i za pomocą ikonki dodawania 

„+” dodajemy do miejsc wykluczonych z wyszukiwania nasz dysk twardy lub inne 

miejsce, które chcemy ponownie zindeksować. Kolejnym krokiem jest za pomocą 

przycisku odejmowania „-” usunięcie z listy dysku, który przed chwilą dodaliśmy. 

Potem już tylko zamykamy okno Preferencji systemowych i czekam na ponowne 

zindeksowanie zawartości naszego dysku.

Drugą metodą jest  
wykorzystanie komendy z Terminala
Uruchamiamy Terminal.app za pomocą Launchpad lub znajdujemy go w folderze 

Aplikacje. Następnie wprowadzamy następującą komendę:

sudo mdutil -i on/

Następnie zatwierdzamy Enterem i wpisujemy nasze hasło. Wtedy to Spotlight prze-

prowadzi ponowne indeksowanie zawartości naszego dysku.

Oczywiście obie procedury wymagają trochę czasu w zależności od zasobów nasze-

go dysku twardego, ale później będziemy mogli się cieszyć prawidłowym i szybkim 

wyszukiwaniem.
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