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Wakacje  
osiągnęły już swój półmetek, 
ale mimo to mam nadzieję, że myśl o urlopie skutecznie Was rozgrzewa. Jeśli główny 

wypoczynek jest jeszcze przed Wami, to koniecznie sprawdźcie przegląd aplikacji, 

jaki przygotowaliśmy. Zresztą te programy przydadzą się nie tylko na wielkie eska-

pady, ale także na mniejsze weekendowe wyprawy za miasto. Wszystkich, którzy już 

zapomnieli, co to wakacyjny wyjazd, i nie mają planów urlopowych, zachęcam do 

sięgnięcia po zestaw ciekawych recenzji sprzętu i aplikacji. Bez wątpienia najważ-

niejszym tekstem jest opis nowego MacBooka Pro, jego wydajność oraz ergonomia 

pracy są mocnym zaskoczeniem. W środku nowego magazynu znajdziecie wiele 

innych artykułów, które skutecznie uprzyjemnią Wam ostatnie tygodnie lata.

Serdecznie pozdrawiam

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

Kenu BingeBank

Dysk twardy Verbatima wykorzystuje połączenie 

256-bitowego szyfrowania sprzętowego AES i technologii 

biometrycznej. Oferuje bezpieczeństwo danych oraz ich 

ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. Wbudowany 

system rozpoznawania linii papilarnych umożliwia dostęp 

maksymalnie ośmiu upoważnionym użytkownikom 

i administratorowi. Urządzenie jest wyposażone w port 

USB 3.1 GEN 1 ze złączem USB-C. 

www.verbatim.net.pl

Verbatim Fingerprint Secure 

TP-Link KC200 

JTen potężny powerbank o mocy 10000 mAh 

potrafi jednocześnie zasilać trzy urządzenia.  

BingeBank wyposażono w dwa złącza USB 

(w tym USB-C) oraz możliwość bezprze-

wodowego ładowania telefonu. Dzięki 

wbudowanej podstawce będzie-

my mogli wygodnie oglądać filmy 

lub prowadzić wideorozmowy, 

równocześnie ładując iPhone’a. 

www.kenu.com

Kamera zewnętrzna niezależnie od warunków 

pogodowych (wskaźnik ochrony IP65) jest 

w stanie rejestrować materiał wideo w jako-

ści Full HD. Intuicyjna aplikacja na urządzenia 

mobilne z systemem iOS lub Android pozwa-

la w  dowolnym momencie podejrzeć obraz 

z kamery, a w razie wykrycia intruza natychmiast 

wyśle powiadomienie. Cyfrowy zoom umożliwia 

przybliżenie obrazu.

www.tp-link.com

https://www.verbatim.net.pl/pl/prod/fingerprint-secure-portable-hard-drive-2tb-53651/
https://www.kenu.com/products/bingebank
https://www.tp-link.com/pl/home-networking/cloud-camera/kc200/
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Przegląd aplikacji
QuarkXPress 2019
Nowa odsłona programu wprowadza narządzie 

Flex Layouts pozwalająca w łatwy sposób tworzyć 

strony HTML5 bez konieczności poznania HTML-a 

i CSS-a. Dzięki temu można tworzyć interaktyw-

ne aplikacje mobilne czy eBooki. Zwiększono 

możliwości tworzenia tabel, a także ulepszono 

formatowanie paragrafów, eksportu zdjęć i popra-

wiono ogólną wydajność aplikacji.

CENA: 975 € / rocznie

www.quark.com

Daj się ponieść w jedną z najbardziej ekscytują-

cych podróży w swoim życiu. Ta zachęta najlepiej 

oddaje charakter nowej gry, która pozwoli wcie-

lić się w rolę podróżnika. Największym atutem 

rozgrywki jest historia pisana przez nasze decy-

zje podczas prowadzonej rozgrywki. Sama zaś 

opowieść stworzona jest przez osoby pracujące 

między innymi przy grze Wiedźmin, co gwaran-

tuje nam najlepszą jakość zabawy.

www.wanderlust.voyage

Tworzenie animacji na potrzeby internetu z tą apli-

kacją wydaje się banalnie proste. Wykorzystując 

linię czasu w programie dodajemy lub przemiesz-

czamy na niej elementy, które będą zmieniać 

swoje miejsce w czasie. Efekty naszej pracy 

wykorzystują technologię HTML5, CSS3 oraz 

JavaScript.

CENA: od 49,99 $

www.tumult.com

Wanderlust Travel Stories 

Hype 4

https://wanderlust.voyage
https://tumult.com/hype/


http://czytammm.com/dOrpnW
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Apple od kilku lat daje niesamowitą możliwość rozwijania swoich umiejętności 

młodym programistom. Wśród laureatów wyjątkowego wyróżnienia WWDC19 

Scholarships znalazł się Piotr Jeremicz, dwudziestosiedmioletni programista 

i student Politechniki Warszawskiej. Rozmawiamy o tym, jak powstawała nagro-

dzona aplikacja i dlaczego warto próbować swoich sił w zdobyciu stypendium od 

Apple.

Przemysław Marczyński: Kiedy dowiedziałeś się, że Apple wybrało Twoją aplikację 

i wyróżniło Cię stypendium dla twórców?

Piotr Jeremicz: Worldwide Developer Conference jest niewątpliwie ważnym wyda-

rzeniem dla każdego programisty tworzącego oprogramowanie dla systemów iOS 

oraz macOS. Apple od wielu lat podkreśla rangę tego eventu oraz stara się, aby jak 

najszersze grono mogło uczestniczyć w 5-dniowej konferencji. Jedną z takich akcji 

organizowanych przez giganta z Cupertino jest stypendium, które mogą otrzymać 

ludzie młodzi, edukujący się w szkołach oraz na uczelniach wyższych.

Jak co roku, na początku marca, został ogłoszony konkurs, który pozwala znaleźć 

się w elitarnej grupie 350 „Scholarshipów” wybranych przez Apple. Od trzech lat 

zadanie jest niemal identyczne: stwórz pokazową aplikację, korzystając ze środo-

wiska Swift Playgrounds oraz odpowiedz na trzy pytania.
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Swift Playgrounds jest środowiskiem, które przeznaczone zostało do nauki progra-

mowania, dlatego też tworzone w nim rzeczy są nieco uproszczone, ale zachowują 

ducha nowoczesnej edukacji IT. Tegoroczny termin na stworzenie aplikacji oraz 

wysłanie jej wraz z małym wypracowaniem wynosił wyjątkowo 10 dni. W poprzed-

nich latach ten okres był znacznie dłuższy.

Nie zważając na małą ilość czasu, od razu przysiadłem do poszukiwania pomy-

słów. Ten najlepszy pojawił się dopiero po trzech dniach, podpowiedział mi go 

kolega z pracy – Łukasz. Serdecznie go pozdrawiam! Przez kolejne 7 dni stworzy-

łem symulator komputera kwantowego operującego na kilku wirtualnych kubitach. 

Symulacja polegała na modyfikowaniu macierzy kubitów zaawansowanymi bram-

kami logicznymi przekształcającymi tablicę. Kubit jest rozszerzoną wartością bita 

– w przeciwieństwie do popularniejszego brata może zawierać wartości od 0 do 1, 

a nie jedynie 0 i 1. W ostatnich godzinach przed terminem wysłania aplikacji odpo-

wiedziałem na pytania związane z moim życiem, edukacją i pasją do programowania 

oraz nauki. Tak skomponowane zgłoszenie posłałem za ocean.

Na ostateczny wynik czeka się dość długo gdyż odpowiedź przychodzi w ostatnich 

dniach kwietnia. Wyniki spływają powoli. Mój pojawił się dopiero koło pierwszej 

w nocy. Oczywiście zobaczenie e-maila z nagłówkiem „Congratulations” od razu 

wywołało we mnie euforię.
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PM: I co teraz? Masz już stypendium od Apple, a dzięki niemu będziesz mógł…

PJ: Stypendium Apple pozwala przełamać największą barierę, która stoi przed inny-

mi programistami – możliwość zdobycia biletu. Normalna cena wstępu na WWDC 

wynosi 1599 dolarów i sprzedaż jest poprzedzona losowaniem. Miejsc podczas 

tej konferencji jest zawsze mniej niż chętnych. Stypendysta dostaje ten bilet, nie 

ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Kolejnym przywilejem laureata jest zakwa-

terowanie w akademiku pobliskiej uczelni stanowej w San Jose. Zakwaterowanie 

obejmuje okres od początku weekendu poprzedzającego konferencję, aż do końca 

następnego weekendu. Osoby będące w trudnej sytuacji materialnej mogą wystąpić 

o dofinansowanie lotu. Sama konferencja charakteryzuje się mocnym podkreśle-

niem osób młodych, jako przyszłych specjalistów w obecnym programistycznym 

świecie. Scholarship ma pierwszeństwo wejścia na główny Keynote, specjalne miej-

sca oraz strefę odpoczynku, gdzie może integrować się z innymi młodymi osobami. 

Sama smycz z zawieszką, inna niż pozostałych uczestników, wywołuje przyjemne 

reakcje wśród osób obsługujących i organizujących wydarzenie.

Gdy miałem informacje o wygranej, nie pozostało mi nic innego jak zakup bile-

tów lotniczych. Te skomponowałem z tras Warszawa – Frankfurt – Los Angeles 

oraz San Francisco – Zurych – Warszawa. Dodatkowo postanowiłem wylecieć aż 

o tydzień wcześniej, aby móc pozwiedzać Kalifornię i Newadę. Udało mi się zobaczyć 

Las Vegas, Tamę Hoovera, Los Angeles oraz San Francisco. Przejechałem niemal 

2500 km samochodem, oglądałem niesamowite widoki. Każdemu, kto wybiera się 

do USA, polecam ten sposób zwiedzania kraju – jest tani i pozostawia niezapomniane 

wspomnienia. Zgłosiłem się również do mojej firmy, Ergo Digital IT, gdzie obecnie 
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pracuję, i również dostałem wsparcie na szkolenie. Jestem bardzo wdzięczny moim 

przełożonym, że wykazali takie zaangażowanie i docenili moje starania w rozwoju 

osobistym.

PM: Przyznam się, że nie wiedziałem o takim programie wsparcia dla programi-

stów. W jaki sposób można się starać o takie wyróżnienie?

PJ: Aby otrzymać Apple Scholarship, należy być w dniu konferencji uczniem bądź 

studentem, uczestnikiem organizacji dydaktycznych należących do sieci STEM 

albo nauczycielem. Przedział wieku nie jest określony, a podczas samej konferencji 

często akcentowane jest uczestnictwo najmłodszego i najstarszego stypendysty.

W celu wysłania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym 

należy odpowiedzieć na podstawowe pytania o dane personalne oraz informacje 

o edukacji, napisać dłuższe opisowe odpowiedzi na trzy tematy dotyczące rozwoju 

osobistego, pasji do programowania oraz swoich życiowych doświadczeniach zwią-

zanych z programowaniem w młodym wieku. Kolejnym krokiem jest dołączenie 

dokumentów poświadczających status ucznia, studenta bądź innej uprawnionej 

pozycji.

Głównym aspektem zgłoszenia jest aplikacja napisana w  środowisku Swift 

Playgrounds. Program może określić dowolną tematykę, którą osoba kandydująca 

chce przekazać. W tym miejscu należy puścić wodze fantazji i stworzyć tą jedyną 

rzecz.

PM: W App Store jest tylko ten jeden Twój program. To Twoja pierwsza aplikacja 

i od razu takie wyróżnienie?

PJ: To było akurat miłe zaskoczenie. Apple pozwala zaznaczyć w formularzu infor-

macje o swojej aplikacji znajdującej się w sklepie ale stanowi to bardziej dodatek do 

zgłoszenia. Można jednak śmiało powiedzieć, że takie wyróżnienie na pierwszych 
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stronach AppStore mocno mobilizuje i poprawia statystyki. Pozwoliło mi to również 

na poszerzenie planów rozwojowych mojego projektu.

PM: Jak długo pracowałeś nad aplikacją „Zaraz Jadę”? I co było najtrudniejszym 

wyzwaniem w jej stworzeniu?

PJ: Pomysł narodził się zeszłej zimy, tuż przed świętami, gdy wracałem z pracy, nie 

przyjechały pod rząd trzy autobusy. Postanowiłem więc zaradzić temu problemowi. 

Korzystając z danych udostępnianych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

stworzyłem aplikację pokazującą na żywo położenie pojazdów komunikacji miejskiej 

w przestrzeni publicznej. Cały proces zajął cztery miesiące. Początkowo proble-

mów nie było, gdyż tworzyłem projekt tak samo jak dziesiątki projektów wcześniej. 

Pierwszym wyzwaniem było stworzenie aplikacji na system Android, którego nie 

jestem zbyt wielkim fanem. Chciałem jednak, aby aplikacja w stu procentach odda-

wała komfort działania wersji z systemu iOS.

Cały serwis tworzę sam, więc kolejne wdrażania powodowały nowe wyzwania. 

Do dziś staram się zapanować nad dostępnymi danymi, gdyż moim celem jest 

przekazywanie najdokładniejszych informacji użytkownikowi. Prowadzę w tym 

celu rozmowy, licząc na dalszy rozwój serwisu i zwiększenie dostępu do danych 

publicznych.

PM: Mogłoby się wydawać, że programowanie na platformę iOS w Polsce nie jest 

popularne. A może jestem w błędzie?
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PJ: Tutaj zawsze spotykam się z zaskoczeniem ze strony rozmówców, ale o dziwo 

iOS jest lepszą platformą dla programistów. Efekt ten poparły statystyki oraz aktyw-

ność użytkowników, zważywszy na dwie platformy. Aplikacje na systemy iOS są 

bardziej dochodowe i potrafią być używane bardziej świadomie przez właścicieli 

telefonów. Wersja z systemu zielonego robota ma mniejszą aktywność. Wszystko 

jednak jest efektem skali. Na terenie Warszawy jest znacznie więcej telefonów firmy 

Apple niż w innych częściach kraju, co często daje przewagę podczas prowadzenia 

projektów. Użytkownicy obydwu platform również są zupełnie inni.

Należy jednak pamiętać, że nie osiągnie się sukcesu bez systemu dominującego 

na rynku, jakim bez wątpienia jest system Android. Użytkownicy tego środowiska  

są dla mnie równie ważni i chcę dostarczać im wyłącznie doskonały produkt.

Obecnie na rynku ogólnie brakuje programistów. Branża związana z systemem iOS 

ma jednak dużo większy deficyt pracowników, wynikający z braku osób znających 

to środowisko. Nie ma co się oszukiwać, próg wejścia jest znacznie wyższy niż 

w przypadku innych platform. Mimo tego przybywa zarówno nas, jak i pracodaw-

ców. Na nudę w projektach oraz ofertach nie można narzekać.

PM: Dlaczego wybrałeś programowanie na iOS?

PJ: Programowaniem interesowałem się już od czasów podstawówki. Czytałem 

książki uczące tworzenia stron internetowych, tworzenia gier i aplikacji. Ostatecznie 

jednak przyszedł pamiętny rok 2007, kiedy to wujek przywiózł ze Stanów pierwsze-

go iPhone’a. Rok później udało mi się zarobić, uzbierać i kupić pierwszego szeroko 

dostępnego iPhone’a 3G.
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Dorabiałem sobie po szkole i szybko udało mi się uzbierać na pierwszego Maca 

Mini. Wtedy te komputery nie były tak drogie, a mój upór (i złamana ręka, a za nią 

odszkodowanie) pozwolił spełnić marzenie. Dzięki temu mogę z dumą powiedzieć 

– zacząłem programować od systemu iOS 3.1.2.

Fascynacja środowiskiem i prostotą programowania pozwoliła mi szybko stworzyć 

pierwsze projekty, a po trzech latach rozpocząłem swoją przygodę na rynku pracy

PM: Gdzie szukałeś wsparcia w swoich pierwszych krokach z programowaniem?

PJ: Przede wszystkim Internet i różnego rodzaju fora. Najważniejsza jednak stała się 

znajomość języka angielskiego i analizowanie dokumentacji. Kluczowym aspektem 

były również samouczki w postaci artykułów i filmików.

Programowanie to rozmowa z komputerem, a komunikacja to język. Trzeba dużo 

treningu i samozaparcia, żeby dogadać się z zero-jedynkową maszyną. Po kilku 

tygodniach nie jest to jednak tak trudne jak się większości wydaje;)

PM: Na pewno jesteś bacznym obserwatorem tego, co dzieje się w świecie Apple. 

Ostatnia konferencja WWDC dla programistów, mówiąc kolokwialnie, „namieszała” 

mocno w sposobie tworzenia aplikacji. Co było dla Ciebie najbardziej interesujące 

po tej konferencji?

PJ: Tegoroczna konferencja pozwoliła wykreślić niemal wszystkie punkty z listy 

życzeń skierowanych do Apple. W pewnym sensie wszystkiego będzie należało się 

nauczyć od nowa i nabrać nowoczesnych przyzwyczajeń w pisaniu kodu.

SwiftUI jest tym, czym był pięć lat temu język programowania Swift. Zmienia prze-

starzałą już architekturę tworzenia interfejsu użytkownika w nowoczesny sposób 

modelowania ekranów. Usuwa też największą bolączkę, czyli rozbieżność pomię-

dzy kodem a wizualnym kreatorem interfejsu. Coś, co powodowało podziały wśród 
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programistów (pisanie interfejsu w kodzie albo składanie go w edytorze) zostało 

zastąpione idealnym rozwiązaniem.

Każdy programista iOS doceni również Swift Package Manager, który usuwa znie-

nawidzony przez wielu plik.xcodeproj, który gromadził informacje o projekcie.  

Był on niestety kłopotliwy przy pracy w grupach, gdyż zmiany wprowadzone przez 

dwóch różnych programistów w innych miejscach projektu powodowały często 

konflikty przy łączeniu kodu.

Ostatnią zmianą dotyczącą nas wszystkich jest połączenie iOS-a z macOS, czyli 

umożliwienie pisania cross-platformowych aplikacji na obie platformy. To pozwoli 

odnaleźć nowych klientów, a także zminimalizować koszty programistyczne. Jeden 

uniwersalny kod to również lepsza jakość, a więc zysk dla wszystkich.

Keynote zaowocował wieloma zmianami, które w niedługim czasie zrewolucjo-

nizują podejście do tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne oraz stacjonarne. 

Nowy język programowania, framework UI oraz multiplatformowość po raz kolej-

ny wyznaczą trendy i zmienią branżę. Za tym wszystkim stoi ta sama firma, która 

stworzyła na nowo odtwarzacz muzyki, telefon z ekranem dotykowym, tablet oraz 

programowanie. Takie to nasze Apple – można lubić albo hejtować, ale jedno trzeba 

im przyznać – mają ogromny wpływ na otaczające nas życie.
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PM: Czy swoją przyszłość wiążesz z pisaniem aplikacji?

PJ: I tak, i nie. Na pewno chcę pozostać w branży, ale nie wiem czy jako architekt 

aplikacji, starszy programista, menadżer albo prezes własnej firmy. Mając w prze-

szłości doświadczenie w samorządzie studentów, gdzie byłem przewodniczącym 

Komisji Zagranicznej, spełniałem się również w kontaktach międzynarodowych, 

organizowaniu wydarzeń dla studentów oraz kreowaniu życia dla zagranicznych 

kolegów studiujących na naszej uczelni. Może w pewnym momencie życia posta-

nowię powrócić do organizacji szeroko otwartych na międzynarodową współpracę.

To wszystko zależy od tego, jak świat będzie się zmieniał w najbliższych latach 

i jaki wpływ będzie miało to na mnie i moich bliskich. Jestem otwarty na wszystko, 

a przede wszystkim na rozwój osobisty.

PM: Z analizy sprzedaży aplikacji w sklepie Apple wynika, że najbardziej popular-

ne są gry. A Ty nad jaką nową produkcją pracujesz?

PJ: Obecnie intensywnie rozwijam aplikację Zaraz Jadę. Już niedługo wydam dużą 

aktualizację dodającą wiele potrzebnych funkcji.

W planach są kolejne aplikacje, również gry. Gdy tylko pojawi się okazja, zdecydu-

ję, w co warto zainwestować czas i pieniądze. Wiem jedno – nie można stanąć ani 

na chwilę. Należy iść do przodu i realizować marzenia. Przede wszystkim z uśmie-

chem na ustach!
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UCZULONY NA JABŁKA
COŚ SIĘ RUSZYŁO
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Premiera Maka Pro „tarka do sera” 
była jak powiew świeżej bryzy po gorącym i wilgotnym letnim dniu. No dobra, 

może przesadzam, ale nareszcie znów zobaczyliśmy produkt Apple, który miażdży 

konkurencję i jest może nie przełomowy, ale na pewno nowatorski.

W lipcu doświadczyliśmy kolejnej pozytywnej zmiany. Ujednolicenie oferty 

MacBooków i obniżka cen to wiadomość nieoczekiwana, ale bardzo dobra. Kiedy 

niedawno zastanawiałem się, co bym zrobił, gdybym był obecnie zmuszony zmie-

nić komputer, to miałem problem. Dzisiaj bez zastanowienia wybrałbym najsłabszą 

wersję MacBooka Pro i zwiększył dysk do 256 GB. Zarówno parametry, jak i cena 

są do zaakceptowania.

Odnoszę wrażenie, 
że w Apple wreszcie coś się ruszyło i długo oczekiwane zmiany zaczynają wypływać 

na powierzchnię. Z niecierpliwością czekam teraz na premierę nowych iPhone’ów, 

żeby zobaczyć, czy i w tym obszarze będzie odrobinę taniej. Myślę, że tak.

Wydaje mi się, że Apple słucha swoich użytkowników, ale ponieważ firma ta stała się 

ogromną korporacją, każda zmiana zajmuje niesamowicie dużo czasu. Większość 

miłośników Apple czy osób najzagorzalej komentujących poczynania tej firmy 

zaczynała swoją przygodę z jej produktami około 15 lub więcej lat temu. Wtedy była 

apple.com
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to niszowa firemka, produkująca sprzęt dla profesjonalistów i drogi odtwarzacz 

MP3 (ktoś jeszcze pamięta iPoda?).

Dziś Apple jest światowym gigantem, produkującym ogromne ilości sprzętu. 

W związku z tym każda najmniejsza zmiana, choćby jednej śrubki, pociąga za sobą 

niesamowite koszty. Nic więc dziwnego, że innowacje w produktach nie są wprowa-

dzane tak szybko jak kiedyś i jak byśmy sobie tego życzyli. Każdy projekt musi się 

zwrócić. Każdy nowy projekt musi też być przetestowany bardzo dokładnie, zanim 

zostanie wdrożony do produkcji.

To wszystko zajmuje czas
Apple nie może sobie już pozwolić na pracę nad nowymi produktami pod piracką 

banderą. Każde nowe urządzenie przechodzi bardzo długi biurokratyczny proces 

akceptacji. Innowacje nie pojawiają się już tak często – bo mogłyby one zachwiać 

ceną akcji w przypadku niepowodzenia i przysporzyć firmie sporo kosztów. W firmie 

nie ma też już Jobsa, który na koszty nie zważał.

Pomimo tego nowości jednak się pojawiają i powoli portfolio Apple zaczyna mieć 

znów ręce i nogi. Nie jest jeszcze idealnie. MacBook Pro nadal posiada awaryjną 

klawiaturę, iPhone jest za drogi na to, co sobą reprezentuje, ale widać, że coś się 

ruszyło i ostatnie zmiany są tylko na lepsze. Oby tak dalej, Apple.



https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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AKTYWNOŚĆ  
NA WAKACJACH
MARIUSZ BUGAJSKI

https://twitter.com/sirmarbug
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Wakacje to nie tylko czas, kiedy można odpocząć przed telewizorem, wyjechać 

z rodziną czy wyciszyć się przy domowych obowiązkach. To też czas, kiedy można 

zadbać o własne zdrowie, spędzając aktywnie wakacyjny czas. Przedstawię trzy 

aplikacje, z których sam korzystam do ćwiczeń, biegania oraz jeżdżenia na rowerze.

Nike Run Club
To aplikacja stworzona przez Nike przy współpracy z profesjonalnymi trenerami 

oraz sportowcami. Pozwala nam na mierzenie dystansu, czasu biegu, spalonych 

kalorii, a także przy pomocy zewnętrznych urządzeń pomiaru tętna w czasie biegu. 

Po skończonym treningu mamy możliwość przeanalizowania osiągniętego rezulta-

tu. Możemy sprawdzić, jak wyglądała przebiegnięta przez nas trasa na mapie, naszą 

prędkość na danym odcinku, a także czasy uzyskane dla kolejnych kilometrów. 

Przed rozpoczęciem treningu mamy możliwość określenia celu naszego biegu. 

Do dyspozycji mamy cztery ustawienia. Pierwszym z nich jest bieg podstawowy. 

W kolejnym ustawiamy dystans, jaki chcemy przebiec. Trzecia opcja – Duration 

odpowiada za bieg przez wyznaczony czas. Ostatnia możliwość to Speed, która 

zaznacza interwały podczas biegu. Aplikacja ta posiada również możliwość wyge-

nerowania planu biegowego po odpowiedzeniu na pięć pytań. Warto zaznaczyć, że 

aplikacja ta jest w pełni darmowa, nie zawiera żadnych dodatkowych opłat oraz jest 

pozbawiona reklam.
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Endomondo
Już kilka lat temu aplikacja ta zyskała w naszym kraju na popularności. Podstawowa 

wersja daje sporo możliwości. Jednak aby mieć dostęp do wszystkich opcji, jakie 

oferuje ta aplikacja, musimy wykupić subskrypcję. Zdecydowaną zaletą jest możli-

wość śledzenia różnych aktywności fizycznych, nie tylko biegania. Po zrealizowanym 

treningu, w aplikacji mamy przedstawione dodatkowe pomiary, takie jak: minimal-

na i maksymalna wysokość, nawodnienie utracone w wyniku aktywności, średnia 

i maksymalna prędkość, średnie i maksymalne tempo. System posiada również 

opcję rywalizacji z innymi użytkownikami. Istnieje możliwość tworzenia lub dołą-

czenia do istniejących już rywalizacji. Rywalizacje polegają na tworzeniu rankingu 

aktywności użytkowników dołączonych do danej rywalizacji na podstawie zareje-

strowanych treningów.
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Nike Training Club
W odróżnieniu od wcześniejszych aplikacja ta skupia się na wykonywaniu ćwiczeń. 

Przygotowane są różne treningi w zależności od wybranej części ciała, którą chcemy 

ćwiczyć, poziomu zaawansowania, posiadanego sprzętu. Treningi możemy pobrać 

na urządzenie, dzięki czemu nie potrzebujemy internetu w trakcie wykonywania 

ćwiczeń. Dodatkowo aplikacja ta posiada możliwość przygotowania planu trenin-

gowego na najbliższe tygodnie.

Podsumowanie
Wakacje to nie tylko odpoczynek i leniuchowanie, to także możliwość zadbania 

o zdrowie fizyczne. Regularne wykonywanie różnych aktywności wpływa korzyst-

nie na wiele czynników takich jak krążenie, sen czy samopoczucie. W utrzymaniu 

regularności ważna jest motywacja, dlatego dzieląc się swoimi wynikami w serwi-

sach społecznościowych, dodaj tag #mmmActivity i dołącz do grona aktywnych 

czytelników Mój Mac Magazyn.
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APLIKACJE NA WAKACJE

REDAKCJA MMM

Wakacje to czas odpoczynku i podróży. Nasze iPhone’y mogą mocno przyczynić się 

do tego, aby ten czas wykorzystać jak najlepiej. Przygotowaliśmy dla Was zestaw 

aplikacji, w które warto wyposażyć się przed ruszeniem w letnią podróż.
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Apple Maps
System iOS jest wyposażony w program Mapy. Dzięki niemu z łatwością 

wyszukasz różne obiekty na świecie, odkryjesz nowe zakątki naszego 

globu lub też wytyczysz szlaki dla Twoich podróży. Wygodna wyszukiwar-

ka pozwoli odnaleźć nie tylko warte odwiedzenia miejsca, ale także sklepy 

oraz punkty usługowe. Mapy są mocno zintegrowane z całym ekosys-

temem Apple. Dzięki nim w Kalendarzu, Przypomnieniach czy w Mailu 

łatwo ustalisz lokalizację powiązaną z wpisem w tych aplikacjach. Będą 

również doskonale funkcjonować na innych urządzeniach z nadgryzio-

nym jabłkiem. Warto wspomnieć tu o współpracy z Apple Watch, dzięki 

czemu będziesz mógł dyskretnie poruszać się po zakamarkach niezna-

nych miast prowadzony haptyką zegarka.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://apps.apple.com/us/app/maps/id915056765
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Google Maps
Tej aplikacji nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Mapy Google pozwolą 

nam dotrzeć na wakacje i pomogą w dotarciu do wielu atrakcji turystycz-

nych. Bez względu na to, czy poruszasz się samochodem, transportem 

publicznym, pieszo czy rowerem, aplikacja wytyczy Ci odpowiednią 

trasę w większości lokalizacji na Ziemi. Poza tym aktualne informacje 

o utrudnieniach w ruchu drogowym, dostęp do map cyfrowych, zdjęć 

satelitarnych czy zdjęć Google Street View, to tylko część ważnych cech, 

które wyróżniają aplikację. W przypadku miejsc z utrudnionym dostępem 

do Internetu możesz wcześniej pobrać określone obszary map do użytku 

offline. Google Maps pomogą Ci także znaleźć hotel, lokal gastronomiczny 

lub punkt usługowy, a w razie potrzeby przychodnię lekarską lub szpital. 

Mapy Google’a to zdecydowanie wakacyjny 

must have.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://apps.apple.com/pl/app/google-maps-transit-food/id585027354?l=pl
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Maps.me
Mapy Google i Mapy Apple to doskonałe aplikacje pozwalające nawigować 

nas w praktycznie każdy zakątek naszego globu. Jednak najlepiej spraw-

dzają się, gdy dysponujemy stałym połączeniem z internetem. Mimo że 

można pobrać pewne obszary do wykorzystania ich poza zasięgiem, to nie 

jest to opcja doskonała, gdyż mocno ogranicza ona funkcje map. Chociaż 

w dzisiejszych czasach nie jest to w większości przypadków problem 

i nawet w egzotycznych miejscach można względnie tanio kupić kartę 

lokalnego operatora. Na szczęście jest alternatywa pozwalającą pobrać 

mapy na nasz telefon. Jest nią Maps.me. Aby skorzystać z map Maps.me, 

musimy pobrać paczki wybranego kraju do pamięci iPhone’a, bez tego nie 

będzie funkcjonować prawidłowo. Po pobraniu wybranych map może-

my mieć pewność, że brak Internetu nie zagrozi nam w dotarciu do celu 

podróży, co najwyżej brak prądu.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://apps.apple.com/app/id510623322
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Splitwise
Z pewnością wyjeżdżacie ze znajomymi na wspólne wakacje. Wspólne 

mieszkanie, zakupy, jedzenie w restauracji czy inne wypady często później 

rozliczyć. A Jak wiadomo wiele przyjaźni kończy się właśnie przez konflik-

ty lub niedopowiedzenia w sferze finansowej. Właśnie dlatego warto 

wcześniej zadbać o te kwestie i zaopatrzyć siebie i znajomych w aplika-

cję do rozliczania wspólnych wydatków, jaką jest Splitwise. Narzędzie  

to pozwala ustalić, kto za co zapłacił, a wszelkie wydatki są następnie 

rozdzielane na osoby współtowarzyszące nam w podróży. Na koniec otrzy-

macie podsumowanie kosztów wraz z przypomnieniami pozwalającym 

szybko uregulować dług. Doskonała aplikacja, nie tylko na wakacje.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://apps.apple.com/pl/app/splitwise/id458023433
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Tunnel Bear VPN
Nie raz wspominaliśmy, jak niebezpieczne bywają publiczne, zwłaszcza 

nieszyfrowane sieci Wi-Fi. Gdy zalogujemy się do takiej sieci, może się 

okazać, że nieuprawnione osoby mogą zbierać informacje o ruchu, który 

generujemy. Na szczęście jest na to dość proste lekarstwo — VPN. Działa 

to tak, że komputer (iPhone, iPad) zestawia z serwerem szyfrowane połą-

czenie, przez które przesyła część lub lepiej wszystkie dane. Dzięki temu 

pośrednicy nie wiedzą nic poza tym, że jest transmisja do jakiegoś serwe-

ra, ale nie podejrzą ani zapytań DNS, czyli adresów stron i usług, z którymi 

się łączymy, ani nie będą mogli zbierać nieszyfrowanych np. za pomocą 

HTTPS danych. Na wakacjach możemy za darmo skorzystać z kanadyj-

skiego dostawcy VPN TunnelBear, który pozwala bezpiecznie korzystać 

z WiFi do limitu danych 500 MB, który możemy powiększyć do 3,5 GB, 

zapraszając do aplikacji inne osoby, lub instalując go na komputerze.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://apps.apple.com/pl/app/tunnelbear-vpn-wifi-proxy/id564842283
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Pogoda na żywo
Pogoda to kluczowy element naszych wakacji. Choć niestety nadal jest 

mocno nieprzewidywalna w dłuższym terminie, to warto zadbać o dobrą 

aplikację do jej prognozowania. Możemy do tego celu wykorzystać natywną 

aplikację Pogoda, ale w App Store znajdziemy całkiem sporo alternatyw-

nych propozycji. Jedną z nich jest Pogoda na żywo. Aplikacja dostarcza 

wielu informacji o bieżących warunkach pogodowych i prognozę dla wielu 

lokalizacji na całym świecie. Miłośnicy meteorologii otrzymają mnóstwo 

opcji konfiguracyjnych, a wszystko to podane w bardzo sympatycznym 

interfejsie. Jest także dostępna wersja na Apple Watch, która pozwala 

nam śledzić pogodę na bieżąco. Pogoda na żywo jest bezpłatna, ale dostęp 

do bardziej szczegółowych danych wymaga opłaty 

subskrypcyjnej.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://apps.apple.com/pl/app/pogoda-na-żywo-prognoza/id749083919?l=pl
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Google Translate
Wakacyjne podróże mogą nas skierować w destynacje o odmiennej kultu-

rze i języku. Wiadomo, że Polak potrafi i dogada się z każdym, ale warto 

czasem wykorzystać w tym celu technologię. Z pomocą przychodzi nam nie 

kto inny jak Google Translate w wersji mobilnej. Ten tłumacz zdecydowa-

nie ułatwi nam życie w podróży, szybko tłumacząc słowa, które napotkamy 

podczas podróży. Pomoże w rozmowach, odczyta pismo odręczne i co 

najważniejsze – przetłumaczy napisy na witrynach sklepowych czy menu 

w restauracjach. Wystarczy przyłożyć aparat do tekstu i zeskanować go, 

a Google natychmiast odczyta go i przedstawi tłumaczenie. To zdecydo-

wanie niezbędna aplikacja dla każdego podróżnika.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://apps.apple.com/pl/app/google-translate/id414706506
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Yelp
Jesteś głodny w podróży? Eksperymenty kulinarne mogą się skończyć 

bardzo źle, dlatego przebywając na zagranicznych wakacjach, nie warto 

ryzykować i skorzystać z bardzo popularnej aplikacji Yelp. Jej siłą napę-

dową jest ogromna liczba recenzji użytkowników, która pozwoli uniknąć 

rozczarowania, a za to skieruje nas do „smakowych perełek” w kraju, który 

odwiedzamy. Yelp pokaże nam lokalizację, godziny pracy, numer telefonu 

oraz niejednokrotnie menu, dzięki czemu możemy być zdecydowani na 

konkretny posiłek jeszcze przed wyruszeniem.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://apps.apple.com/pl/app/yelp-food-services-around-me/id284910350
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Uber
To znany i lubiany nowoczesny sposób na taksówkę, to aplikacja szczegól-

nie przydatna w podróży (nie tylko zagranicznej). Dzięki tej usłudze nie 

musimy „łapać” taksówki bądź szukać postoju — auto przyjedzie do nas 

bez konieczności zamawiania telefonicznego, zwłaszcza w języku, którego 

nie znamy. Możemy szybko zamówić przejazd bezpośrednio w aplikacji, 

po zapoznaniu się z różnymi ofertami i stawkami. Dzięki temu możemy 

uniknąć nagminnego naciągania turystów na dłuższe kursy. Prześledzimy 

lokalizację zamówionego samochodu i bezpiecznie zapłacić za pomocą 

karty kredytowej – bez konieczności posiadania gotówki.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://apps.apple.com/pl/app/uber/id368677368?l=pl
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TripAdvisor
TripAdvisor to niekwestionowany król aplikacji podróżniczych. Oprowadzi 

Cię po praktycznie każdym turystycznym zakamarku świata. Liczba krajów, 

które obsługuje, jest imponująca. Dzięki ogromnej rzeszy użytkowników 

i setkom milionów opinii możesz zostawić opasły przewodnik w domu. 

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w aplikacji, wystarczy wpisać 

miejsce pobytu, a znajdziesz informacje o przelocie czy ofercie noclego-

wej, kulinarnej i oczywiście najlepiej ocenianych atrakcjach. TripAdvisor 

pomoże Ci znaleźć wysoko ocenione miejsca w pobliżu, dzięki czemu 

nie przeoczysz żadnej niczego. Możesz także zadawać pytania dotyczące 

podróży na forach aplikacji lub dodawać własne recenzje. Bez TripAdvisora 

nie warto wyruszać w drogę, tysiące osób nie mogą 

się mylić

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://apps.apple.com/pl/app/tripadvisor-hotels-restaurants/id284876795?l=pl
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Revolut
Wyjazd zagraniczny kojarzy się z wydatkami związanymi z kosztami prze-

walutowania. Mogą one być dosyć dotkliwe, nie wspominając o innych 

opłatach i prowizjach towarzyszącym niektórym produktom bankowym. 

Rozwiązaniem problemów z przewalutowaniem jest usługa Revolut, która 

pozwala na dokonywanie płatności walutowych na całym świecie bez 

żadnych prowizji. Nie musimy kupować walut, wystarczy, że zapewnimy 

środki, a Revolut przeliczy podczas płatności odpowiednią sumę po kursie 

bankowym. Oprócz samych płatności walutowych można przeprowadzać 

także tradycyjne transakcje lub przechowywać środki i co najważniejsze 

dla Apple Usera, wspiera Apple Pay. Płacenie Revolutem w podróży zagra-

nicznej to zdecydowanie najtańszy sposób na robienie zakupów.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://apps.apple.com/pl/app/revolut-beyond-banking/id932493382
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Jak dojadę
Na wakacjach nie jesteśmy skazani jedynie na taksówkę bądź Ubera. Jak 

dojadę powoli nam dotrzeć do celu komunikacją miejską w większości 

większych polskich miast. Ta bardzo przydatna aplikacja, która przyda się 

nie tylko osobom stale korzystającym z transportu publicznego, ale może 

stać się nieocenioną pomocą podczas wakacyjnych wyjazdów. Wystarczy 

wpisać miejsce, do którego chcemy się dostać, a aplikacja przygotuje nam 

odpowiednie opcje podróży. Możemy skorzystać z tradycyjnego opisu oraz 

zobaczyć naszą trasę na mapie. Jak dojadę przewidzi przesiadki i dopasu-

je czas oczekiwania, co jest nieocenioną pomocą zwłaszcza w nieznanym 

mieście. Stale rozwijana baza miast jest też konkretnym argumentem za 

zakupem aplikacji. Polecamy.

Program w App Store

Cena: 23,99 zł

https://apps.apple.com/pl/app/jakdojade-premium/id506760190?l=pl


41TEMAT MIESIĄCA 41TEMAT MIESIĄCA

Mój Mac
Wakacje to idealny moment na nadrobienie zaległości w Apple’owym świe-

cie. Dzięki naszej aplikacji możesz łatwo przeglądać wszystkie dostępne 

wydania Mój Mac Magazynu. Wiele treści wcale nie straciło na aktualno-

ści i warto je sobie przypomnieć. Wszystkie wydania są łatwo dostępnee 

i przejrzyste w nawigacji, a sama aplikacja wykorzystuje nowe rozwiązania 

systemów iOS i jest stale dopracowywana i aktualizowana. Jesteśmy prze-

konani, że udało się nam stworzyć aplikację, która jest dla Was wygodnym 

sposobem na czytanie magazynu i treści z serwisu internetowego. Jeśli 

jej jeszcze nie znacie, sprawdźcie sami, jak doskonale wygląda i działa na 

Waszych urządzeniach.

Program w App Store 

Cena: Bezpłatny

https://apps.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl
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Skype
My Apple Userzy jesteśmy przyzwyczajeni do komunikacji wideo za pomo-

cą Facetime, jednak jak wiadomo, wymaga on, aby obie strony posiadały 

sprzęt Apple. Dlatego przed wyjazdem na wakacje warto wyposażyć się 

również w komunikator Microsoftu. Mimo że Skype kojarzy się głów-

nie z bezpłatnymi połączeniami wideo, oferuje także połączenia głosowe 

ze zwykłymi numerami telefonów (w tym z telefonami komórkowymi 

i stacjonarnymi), co może się okazać bardzo przydatne na wakacjach. 

Stary dobry Skype nadal się rozwija i nie tak dawno został przebudowa-

ny. Aplikacja jest płynna i nie sprawia problemów. Jakość połączeń jest 

w dużej mierze zależna od efektywności łącza internetowego, ale nawet 

z trudnych sytuacji Skype potrafi wyjść obronną ręką.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://apps.apple.com/pl/app/skype-for-iphone/id304878510?l=pl
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SkinVision 
Wakacje, słońce, plaża i różne części ciała narażone na promienie UV. Mu-

simy być bardzo ostrożni, zwłaszcza podczas wakacyjnego leniuchowa-

nia lub aktywności na otwartych przestrzeniach. Przesadne opalanie się 

może niestety powodować zmiany na skórze, w tym groźne nowotwory.

Najlepiej jest zapobiegać, ale gdy już mamy jakieś podejrzane nowo 

powstałe znamiona na skórze, to nie można ich ignorować. Te najbardziej 

niebezpieczne mają wiele cech charakterystycznych, które można rozpo-

znać „optycznie”. Pomoże w tym aplikacja SkinVision, która za pomocą 

AI sprawdzi symptomy i w razie konieczności skieruje zdjęcie zmian do 

dalszych analiz lub odeśle nas do lekarza. Niestety, regularna kontrola 

wielu znamion wymaga wykupienia abonamentu.

Program w App Store

Cena: Bezpłatny

https://apps.apple.com/pl/app/skinvision-detect-skin-cancer/id545293136?l=pl
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http://lugallery.com


45TESTY 45TESTY 45

WAKACYJNE PORZĄDKI  
Z CLEANMYMAC X
PAWEŁ RATAJCZAK
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Ostatnio doszedłem do wniosku, że jestem strasznym bałaganiarzem. Przynajmniej 

jeśli chodzi o komputer. Nie, nie mam na myśli urządzenia, tylko jego zawartość. 

Trudno mi utrzymać jako taki porządek w plikach i programach. Zabranie się do 

sprzątania w systemie zawsze zostawiam na potem. Dłuuuuugie potem...

Niestety, ostatecznie nadchodzi ten czas, kiedy muszę przejrzeć zawartość macOS 

i pozbyć się zbędnych śmieci. Kiedyś używałem do tego celu oprogramowania. Przy 

zmianie Maca na nowy po prostu o nim zapomniałem i z biegiem czasu weszło mi 

w krew robienie porządków „na piechotę”.

Zdajecie sobie sprawę, że nie jest to najlepszy sposób. Na dodatek potrafi nieźle 

zmęczyć, że nie wspomnę o wątpliwej skuteczności i dokładności takiej czynności. 

Dlatego też przypomniałem sobie o programie, który przecież wszystkie te czyn-

ności wykona sam, a na zakończenie zaserwuje jeszcze śmieszne podsumowanie.

Mowa oczywiście o CleanMyMac
Aplikacji o ugruntowanej pozycji, ale przede wszystkim efektywnej i dokładnej 

w swoich operacjach.

Instalując CleanMyMac na nowo, wiedziałem o tym, że najnowsza wersja sporo 

różni się od swoich poprzedniczek, ale przyznam, że nie spodziewałem się takiego 

odświeżenia. Pewnie jestem ostatnią osobą, która zapoznaje się z aktualną wersją 

(w nazwie z X – w trakcie pisania recenzji dostępna jest wersja 4.4.5), ale zawsze 

twierdziłem, że lepiej późno niż wcale.

46RECENZJE | MACOS 
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CleanMyMac X (CMMX) to bardzo piękny program. Nigdy nie można było odmówić 

zespołowi MacPaw designerskiej finezji, ale tworząc tę wersję aplikacji, przeszli 

samych siebie. Oprogramowanie cieszy oko. Jego animowane elementy to co praw-

da wodotrysk, ale doskonale wpisują się w interfejs i nie wyobrażam sobie, by ich 

nie było lub by CMMX wyglądał inaczej.

Nie samym  
designem jednak człowiek żyje,
a  w  tego typu oprogramowaniu, jakikolwiek by on był, jest to tylko dodatek. 

Najważniejszą rzeczą oczywiście jest dbanie o utrzymanie porządku w systemie. 

CMMX wywiązuje się z tego zadania wzorowo, a płaszczyzny, na których działa, 

mogą zadowolić wybrednego użytkownika.

Podstawowym zadaniem aplikacji jest, jak już wspomniałem, dbanie o porządek 

w macOS. Do tego celu otrzymujemy narzędzie o nazwie Smart Scan. Jeden klik 

i mamy jak na dłoni informacje o tym, czy trzeba oczyścić system, o jego kondycji 

i o bezpieczeństwie lub jego braku... Smart Scan to narzędzie kompleksowe, ale 

MacPaw dał użytkownikowi możliwość sprawdzenia szczegółowego raportu skano-

wania przed kliknięciem przycisku „Uruchom” oraz wyboru, które elementy jednak 

powinny pozostać nieruszone.
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Dla lubiących posiadanie pełnej kontroli nad tym, co dzieje się w systemie, i wyko-

nywanie poszczególnych zadań krok po kroku CMMX w swoim menu ma dodatkowe 

opcje. Znajdziemy tutaj raporty i usuwanie śmieci systemowych (np. pamięci 

podręcznej czy dzienników systemowych), śmieci zdjęciowych, załączników mail, 

śmieci iTunes czy kosza.

CleanMyMac  
nie jest co prawda antywirusem, 
ale i na tym polu ma pewne możliwości. Funkcja „Szkodliwe programy” umożli-

wia przeszukanie Maca pod względem złośliwego oprogramowania, np. malware. 

Program zadba również o naszą prywatność, wymazując historię witryn, formula-

rzy, autouzupełnienia, a także historię powiadomień w wiadomościach czy Skypie 

oraz inne ślady aktywności offline i online.

Dzięki CMMX wykonamy także optymalizację i konserwację systemu. Aplikacja poin-

formuje o zawieszonych lub uszkodzonych programach, pozwoli na zarządzanie 

programami startowymi, zwolni pamięć RAM, wyzeruje pamięć DNS, reindeksuje 

Spotlight czy naprawi uprawnienia na dysku. Możliwości tych jest znacznie więcej.

W osobnej sekcji znajdziemy narzędzia dotyczące oprogramowania zainstalowane-

go na Macu. MacOS, mimo że doskonały, potrafi pozostawić po aplikacjach śmieci 

lub same aplikacje posiadają niedokładne deinstalatory. Nie ma jednak problemu. 
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CMMX zrobi to za nas. Wystarczy wskazać aplikację, którą chcemy odinstalować. 

Może zdarzyć się też odwrotna sytuacja. Nie zawsze pilnujemy, by nasze opro-

gramowanie było aktualne. CMMX w sekcji „Uaktualnienia” wskaże nam, które 

programy wymagają aktualizacji. Działa to naprawdę doskonale. Nie potrzeba wcho-

dzić do AppStore, by wykonać aktualizację. Tak na marginesie: aplikacja aktualizuje  

nie tylko te dostępne w AppStore.

Jak myślicie: czym jest Plikoskop? 
Jakieś pomysły? A znacie może program DaisyDisk? Plikoskop to podobne narzędzie 

generujące obraz zajętości dysku przez pliki. Działa to dosyć dobrze. Po przeskano-

waniu systemu uzyskujemy graficzny obraz dysku z podziałem na katalogi i pliki, po 

którym możemy poruszać się w formie klasycznej, katalog w katalogu lub w wirtu-

alnym okręgu, klikając kolejne podkatalogi. W ten sposób łatwo zlokalizować śmieci 

i je ręcznie usunąć. Gdyby tego było mało, CMMX posiada kolejne narzędzie o nazwie 

„Duże i stare pliki”. Opisywać jego przeznaczenia raczej nie trzeba.

Ostatnim elementem aplikacji jest Niszczarka. Po wskazaniu pliku/plików narzędzie 

usuwa je bezpowrotnie, zapewniając wysoką poufność danych. Tutaj także usunie-

my pliki zablokowane przez Findera lub różne procesy.

Na zakończenie zostawiłem trzy rzeczy. Pierwsza to preferencje aplikacji. Wśród 

wielu ustawień na uwagę zasługuje menu pozwalające na wyjątki w pracy CMMX. 
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WITRYNA

CE
CH

YCleanMyMac X

155,00 zł / rocznie

www.macpaw.com

 + Skuteczne oczyszczanie i konserwacja 
macOS

 + Szybkość działania
 + Stabilność systemu po wykonanym 

czyszczeniu

NAZWA

CENA

OCENA

Nie wszystkie bowiem pliki czy katalogi możemy chcieć skanować czy czyścić. 

Drugim elementem jest Asystent, po którego włączeniu CMMX będzie raz po raz 

przypominał nam o konieczności przeprowadzenia konserwacji systemu. Trzecim 

z kolei jest Menu CleanMyMac X usadawiające się w menubarze. Ta miniaplikacja 

monitoruje dysk i pamięć, udostępnia narzędzia do bezpośredniego zwolnienia 

nieużywanych zasobów, pokaże nam zajętość kosza, obciążenie procesora oraz 

transfery sieci.

Ocena CleanMyMac X  
będzie krótka
Czwarta wersja tego programu to oprogramowanie prawie doskonałe. Prawie,  

bo zawsze można coś poprawić i dodać, jednakże choćbym nie wiem jak się upierał, 

to nie ma się do czego przyczepić. Program działa bez błędów i zgodnie ze swoim 

przeznaczeniem. Działa szybko i efektywnie (także efektownie), ale co najważniej-

sze, pozostawia system operacyjny bezpieczny i stabilny. Jeżeli więc planujecie tak 

jak ja wykroić trochę wolnego czasu w wakacje na porządki na Macu, to CleanMyMac 

X zrobi to za Was. Po co się męczyć skoro ma się pod ręką doskonałe narzędzie

https://macpaw.com/cleanmymac
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COMMANDER ONE 2
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Norton Commander  
jest wiecznie żywy
W 1986 roku, gdy zagościł w systemie DOS, wyznaczył pewien trend w zarządza-

niu plikami. Dwa okna obok siebie i łatwość kopiowania danych. Commander One 

2 pielęgnuje ten sam sposób obsługi plików w środowisku macOS.

Jak za starych czasów
Kiedy przesiadałem się z Windowsa na macOS, moim problemem okazał się Finder. 

Już od DOS-a pracowałem na dwóch ekranach obok siebie w menadżerze plików. 

W systemie Apple brak tej możliwości był uciążliwy. Lata przyzwyczajeń wykształ-

ciły we mnie odruch wciskania klawisza F5 podczas kopiowania. Commander One 2 

da nam te same doświadczenia w pracy z plikami jak popularny Norton Commander. 

Dla wielu osób rozpoczynających swoją przygodę z systemem Apple będzie to wyjąt-

kowym ułatwieniem w odkrywaniu nowego środowiska pracy.
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Dodatki  
poprawiające pracę
Nie tylko praca na dwóch widokach folderów obok siebie jest wyznacznikiem wygo-

dy pracy z Commander One. Program posiada wiele dodatków, które znacznie 

usprawniają obsługę plików. Wbudowany Menedżer Procesów pomoże nam kontro-

lować, które programy pożerają zbyt dużo mocy lub przestały działać. Bezpośrednio 

z okna aplikacji będziemy mogli zarządzać montowaniem dysków. Wiele osób 

doceni możliwość wyświetlenia ukrytych plików klikając w jedną ikonę na pasku 

aplikacji. Osobiście najbardziej przypadła mi do gustu możliwość tworzenia listy 

Ulubionych miejsc na dysku. Klikając w ikonę gwiazdy możemy łatwo przemiesz-

czać się pomiędzy folderami wyróżnionymi na liście ulubionych miejsc. Trudno 

też nie wspomnieć o możliwości przejrzenia zawartości iPhone’a. Gdy podłączymy 

telefon do komputera natychmiast zobaczymy jego ikonę jako zewnętrznego nośni-

ka danych. Bez problemu przejrzymy jego zawartość w oknie menedżera plików.
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Pełna  
personalizacja
Wygląd aplikacji możemy wybrać z kilku przygotowanych motywów. Nie zabrało 

kultowego – niebieskiego schematu żywcem wyciągniętego z Norton Commandera 

(lubię takie ukłony w stronę autorów pierwowzoru programu). Dopasujemy do 

swoich preferencji zarówno wygląd, jak i rozmiar czcionki. Kontroli podlegają 

również kolory elementów aplikacji: podświetlenia, zaznaczenia lub tekstu.

Trudno mówić o personalizacji aplikacji bez dopasowania skrótów klawiaturowych. 

Jeśli korzystamy często z programu, to pierwszą rzeczą, jaką przyjdzie nam poznać, 

aby przyspieszyć pracę będzie właśnie wykorzystywanie kombinacji klawiszy  

do wywołania odpowiednich akcji. Commander One 2 pozwala na dowolne dopa-

sowanie komend do naszych wytycznych.

Menedżer 
plików… sieciowych
Dziś nie wyobrażamy sobie, by nie mieć możliwości zapisu plików do cyfrowej 

chmury. Szanujący się menedżer plików musi posiadać tę podstawową funkcjo-

nalność. Commander One 2 pozwoli nam zapisać pliki praktycznie w każdej dużej 

usłudze dyskowej zaczynając od Dropbox, Google Drive czy OneDrive, a na własnym 

serwerze FTP kończąc. Obsługa plików jest tak samo wygodna jak przy kopiowaniu 

czy usuwaniu plików z lokalnego dysku.
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WITRYNA

CE
CH

YCommander One 2

29,99 $

www.mac.eltima.com

 + Obsługa FTP, Dropbox, Google Drive,
 + Duże możliwości personalizacji 

programu
 + Wygodny widok dwóch okien
 + Zarządzanie plikami z telefonu

NAZWA

CENA

OCENA

Za darmo
Z większości funkcji będziemy mogli korzystać całkowicie za darmo. To duży atut 

tej aplikacji. Jest również możliwość zakupu wersji Pro, która rozszerza możliwości 

programu o kompresję plików, wykorzystywanie spersonalizowanego wyglądu oraz 

usługi sieciowe. Jeśli czujesz, że Finder ogranicza twoje oczekiwania co do mene-

dżera plików, to warto sięgnąć po Commander One. Chociaż Finder stał się moim 

podstawowym narzędziem do zarządzania plikami, z przyjemnością sięgnąłem po 

klona Nortona Commandera dla macOS. Wróciły wspomnienia i znów doceniłem 

możliwość przenoszenia plików z jednego okna do drugiego podczas ich kopiowa-

nia. Kto nie lubi zmian swoich przyzwyczajeń z Windowsa (a może nawet DOS-a) 

ten doceni możliwości programu Commander One 2.

https://mac.eltima.com/file-manager.html
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AFFINITY PUBLISHER
ARTUR JOPEK
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Firma Serif powoli buduje  
swoją potęgę na rynku graficznym
Po produktach do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej nadszedł czas na aplikację 

do tworzenia publikacji. Tak długo wyczekiwany Publisher pojawił się już oficjalnie 

na rynku. Czy Adobe i Quark powinny zacząć się bać o swoich klientów?

Affinity Publisher to naturalne 
uzupełnienie Photo i Designera,
 a ich integracja jest doskonale zorganizowana. Można łatwo edytować i obrabiać 

wykorzystywane w Publisherze pliki zarówno wektorowe, jak i rastrowe z pozio-

mu tych aplikacji. To bardzo wygodne rozwiązanie. Sam program ładuje się szybko 

i podobnie jak starsi bracia wygląda bardzo dobrze. Układ narzędzi i umiejscowienie 

paneli są funkcjonalne. Dla osób, które miały styczność z programami do DTP, odna-

lezienie potrzebnej funkcji nie nastręcza większego problemu. Wystarczy spędzić 

kilka godzin z programem, by go poznać i miarę biegle się w nim poruszać. Funkcje 

w menu i panelach są intuicyjne i sposób ich doboru jest logiczny, a w razie potrze-

by możemy go dostosować do naszych potrzeb, łącznie z kolorem okna programu. 

Mankamentem dla części użytkowników może być fakt, iż program nie przemawia 

do nas w naszym ojczystym języku.
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Tworzenie dokumentów  
i praca z programem nie sprawia 
większych problemów
Łatwo przygotujemy nawet wielostronicowy dokument, nadamy odpowiednie 

wymiary, spady. Ustalimy bardzo precyzyjnie style akapitowe dla naszego doku-

mentu. Program zadba nawet o automatyczne usuwanie wdów i sierot z naszego 

tekstu, a stosowanie kerningu i trackingu działa wyśmienicie. Do przelewania tekstu 

również nie można się przyczepić. Jednak sporym problemem dla osób składają-

cych materiały po polsku jest brak obsługi słownikowej naszego języka. Niestety 

producent zapomniał o kraju nad Wisłą i go nie zaimplementował. Wiążą się z tym 

problemy z dzieleniem wyrazów i sprawdzaniem pisowni, można sobie z tym 

radzić, np. korzystając ze słowników Libre Office i kopiując je do plików programu. 

Podczas tworzenia tej recenzji pojawiał się również problem z układaniem tekstu 

podczas justowania po polsku. Kolejnym bardzo ważnym mankamentem Publishera 

jest brak wyszukiwania GREP, które praktyczne dyskwalifikuje program ze składu 

obszerniejszych publikacji, nie można również tworzyć skryptów. Możemy także 

zapomnieć o stworzeniu e-booków w epub, na szczęście eksportowanie plików 

do PDF i tradycyjnych formatów graficznych działa bardzo dobrze. Zakończę te 
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narzekania mniej istotnym, ale bolesnym faktem. Publisher nie spełnił nadziei 

użytkowników popularnego „indyka” i nie jest w stanie zaimportować plików zako-

dowanych w programie Adobe. Musimy więc tworzyć makiety od podstaw. Jeśli 

jednak będziemy tworzyć mniejsze publikacje i pracować w innych programach 

Affinity, wtedy to synergiczne połączenie odwdzięczy się nam bardzo wygodną 

i przyjemną pracą i przede wszystkim doskonałą ceną.

Cena programu Affinity Publisher 
jest zdecydowanie warta omówienia
Jest on wyceniony na jedyne 239,99 zł. To stanowi około połowę ceny subskrypcji 

miesięcznej QuarkXpress lub dwa i pół miesiąca subskrypcji InDesigna! Na doda-

tek firma Affinity oddaje swój produkt w wieczyste użytkowanie, a nie w modelu 

miesięcznych płatności. To bardzo korzystne rozwiązanie z perspektywy użytkow-

nika, gdy się weźmie pod uwagę fakt, że konkurencja nie jest na tym rynku zbyt 

duża. Poza tym Publisher robi to, co trzeba, i bez problemów można przygotować 

w nim projekt publikacji internetu, a nawet do druku bez obaw, że drukarnia na nas 

nakrzyczy. Oczywiście można skorzystać z darmowego Scribusa, ale nie jest on 

zbyt przyjaznym programem (choć skutecznym). Możliwe, że niska cena Publishera 

jest próbą zaskarbienia sobie rzeszy użytkowników czekających na nowe rozdanie 

w branży i wytłumaczeniem braków w stosunku do gigantów mających za sobą 

dziesiątki lat doświadczeń.
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YAffinity Publisher

239,99 zł

www.affinity.serif.com

 + Szybkość
 + Intuicyjny interfejs
 + Doskonała współpraca z innymi aplika-

cjami firmy Serif
 + Duże możliwości konfiguracyjne

 − Brak wsparcia dla języka 
polskiego

 − Brak GREP
 − Ograniczone opcje 
importu

NAZWA

CENA

OCENA

Photo i Designer to fajne programy, 
ale i tak większość ze znanych mi użytkowników, nawet amatorów, po wstępnym 

etapie euforii wróciło na stare „fotoszopowe i ilustratorowo-corelowe” śmieci. Wielu 

zarzekało się, że jak tylko będzie obsługa palety CMYK, to wtedy bez żalu pożegna-

ją Adobe. Siła przyzwyczajenia i przewidywalność efektów zwyciężyła i tego nie 

zrobili. Podobny los może spotkać Publishera.

Podsumowując
Affinity Publisher to w gruncie rzeczy niezła aplikacja, ale ewidentnie stoi na począt-

ku swojej drogi i ma wiele do nadrobienia. Niemniej jednak stoi na tej drodze dumnie 

i stabilnie. Jeśli jej rozwój będzie dynamiczny (i polubi się z językiem polskim) to 

za kilka lat Adobe i Quark będą musiały zrewidować swoje oferty. Dziś nie warto 

szukać w Publisherze alternatywy dla InDesigna czy QuarkXpress to jeszcze nie są 

to aplikacje porównywalne. Jeszcze nie są. Bo wierzę, że tylko kwestia czasu i jeśli 

do tego czasu Serif utrzyma swoją politykę cenową — będziemy świadkami praw-

dziwej rewolucji na rynku. Pozostaje odpowiedź na pytanie, czy warto teraz kupić 

Publishera. Z pewnością tak, jeśli będziemy z niego korzystać do mniej wymagają-

cych projektów, ulotek katalogów, broszur. Do tego celu sprawi się wyśmienicie. Na 

spokojne zastosowanie go do bardziej wymagających projektów musimy poczekać.

https://affinity.serif.com/en-gb/publisher/
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AIRMAIL ZERO  
FOR GMAIL
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Znacie kogoś,  
kto nie ma konta na Gmailu?
Bez wątpienia jest to jedna z najpopularniejszych usług internetowych, dzięki której 

możemy stworzyć darmowe konto e-mail. Inaczej zaczyna wyglądać obsługa tych 

skrzynek pocztowych. Pojawia się coraz więcej aplikacji które za wygodne zarzą-

dzanie pocztą każą nam płacić. Jednak przed wydaniem pieniędzy warto dwa razy 

obejrzeć program nawet jeśli pochodzi od twórców tak lubianego Airmaila.

Szybkość  
ma znaczenie
Trzeba docenić, jak szybko działa ta aplikacja. Każda operacja związana z pocztą 

e-mail odbywa się błyskawicznie. Podobnie jak uruchomienie Airmail Zero. W apli-

kacji czuć lekkość i niewątpliwie jest to ogromny atut programu. Ciekawie wygląda 

przechodzenie pomiędzy wiadomościami, miła animacja z pewnością uprzyjemni 

pracę z pocztą e-mail. Jednak atuty programu na tym się kończą.
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Minimalizm  
na wyrost
Program posiada bardzo ograniczoną funkcjonalność. Jak sama nazwa wskazuje, 

będziemy mogli obsłużyć tylko pocztę Gmail. Cieszy fakt, że jest możliwość pracy 

na wielu kontach pocztowych Google’a. Podczas przeglądania dodamy znaczniki do 

wiadomości lub przeniesiemy je do innych folderów. W obecnej wersji programu 

nie możemy tworzyć filtrów sortujących pocztę ani żadnych innych udogodnień 

pozwalających na przyjemniejsze przeglądanie treści. Podczas komponowa-

nia wiadomości będziemy mogli użyć różnego formatowania tekstu, zmieniając  

ich wielkość czy kolor. Skorzystamy również z szablonów podpisów, które będziemy 

mogli wcześniej przygotować. Wśród bardziej zaawansowanych funkcji, o których 

warto wspomnieć, lokuje się możliwość zablokowania automatycznego wczytywa-

nia obrazków, jakie dodawane są do wiadomości. I na tym kończy się to, co oferuje 

nam Airmail Zero for Gmail.
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Proste aplikacje nie powinny  
oznaczać braku funkcjonalności
Mam nieodparte wrażenie, że Airmail Zero poszedł właśnie tą niezrozumiałą  

dla mnie drogą. Niewątpliwie okrojone możliwości przełożyły się na szybkość, 

jednak próba wyciągnięcia od użytkowników opłat za takie możliwości jest dla 

mnie trudna do zrozumienia. Sam koszt może nie jest zbyt wygórowany — 4,99 zł/

miesiąc lub 47,99 zł/rok ale czy możliwości tej aplikacji warte są tej ceny? Szczerze 

mnie dziwi, że twórcy mający doświadczenie w tworzeniu świetnego programu do 

poczty, jakim jest Airmail 3, wypuścili na rynek tak ograniczony produkt. Nie wiem 

czy „Zero” w nazwie ma nam sugerować jego wartość, jednak powiem szczerze, 

liczyłem na znacznie ciekawszy program od tych programistów.
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YAirmail Zero for Gmail

47,99 zł/rok

www.airmailzero.com

 + Szybkość działania 
 + Obsługa wielu adresów e-mail

 − Wspiera tylko pocztę 
Gmail

 − Mocno ograniczona funk-
cjonalność programu

NAZWA

CENA

OCENA

https://airmailzero.com
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MACBOOK PRO
TWO THUNDERBOLT 3 2019
ARTUR JOPEK
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Jak zdecydowana większość sympatyków produktów Apple, z ogromną rezer-

wą przyjąłem do wiadomości fakt, że Apple wprowadził do oferty MacBooków 

Pro procesor o taktowaniu 1,4 GHz i potencjalnie niskiej wydajności. Uznałem, że  

to kolejny „skok na kasę” i w niższej cenie otrzymamy zdecydowanie niższe para-

metry i ogólnie będzie to krok wstecz i profanacja serii Pro.

I tak właśnie największemu sceptykowi tego rozwiązania przypadł redakcyjny 

obowiązek zrecenzowania tego właśnie sprzętu – nowego MacBooka Pro z proce-

sorem i5 o taktowaniu 1,4 GHz, 8 GB RAM i 128 GB pojemności dysku. Absolutne 

minimum, za które Apple liczy sobie „jedyne” 6499 zł. Czy może na tym pracować 

ktoś, kto robi coś więcej niż podstawowe zadania, czy to tylko maszyna do pisania 

i przeglądania internetu? Odpowiedź, jak się okazało, jest bardzo prosta. Nie uprze-

dzajmy jednak faktów i zacznijmy od początku.

Apple przyzwyczaił nas  
do „cichych aktualizacji”
Bez zbędnego szumu i specjalnych eventów przeprowadza kolejne aktualizacje 

swojej oferty. Tak się też stało i tym razem. Pojawiły się więc nowe modele, a ze skle-

pu zniknął MacBook 12” i starsze MacBooki Air, zaś te nowsze zyskały niższe ceny 

i lepsze ekrany. Więcej na ten temat dowiecie się z mojmac.pl, my zaś skupmy się 
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na najbardziej kontrowersyjnej aktualizacji. Apple zastąpił najtańszego Macbooka 

Pro z dwoma portami Thunderbolt 3 nowym modelem. Różni się od swego poprzed-

nika nowym procesorem 8 generacji Intela i5 8257U o taktowaniu 1,4 GHz, do  

3,9 GHz w trybie Turbo Boost o TDP (czyli Thermal Design Point, czyli ilości ciepła, 

którą system chłodzenia musi odebrać od procesora, by pracować z zadeklarowa-

nym taktowaniem) na poziomie 15 W. Dla porównania procesory z wydajniejszych 

MacBooków mają 28 W TDP. 

Kolejną znaczącą różnicą
jest zastosowanie dotykowego paska funkcyjnego Touch Bar wraz z Touch ID, 

dostępnego dotychczas tylko w droższych modelach. Wybaczcie, ale nie będę 

teraz roztrząsał, czy to dobre czy złe rozwiązanie. Być może Apple powinien dawać 

wybór, czy chcemy zostawić sobie rząd klawiszy funkcyjnych czy zostawić Touch 

Bar. Jedno jest pewne, nie zrobił tego tym razem i usunął z oferty ostatnie modele 

Pro wyposażone w tradycyjne klawisze. Kierunek działania firmy jest więc jasny.  

Dla wielu użytkowników to wielka radość, gdyż mogą korzystać z tej funkcjonalności 

w komputerze dostępnym za niespełna 6500 zł, a nie za prawie 9000. Użytkownicy 

nowego Maca mogą również skorzystać z dobrodziejstw chipa T2 odpowiedzialnego 

za bezpieczeństwo i wspierającego główny procesor w wielu obliczeniach.

Komputer został wyposażony w lepszą wbudowaną kartę graficzną Intela Iris ozna-

czoną symbolem 645 zamiast 640 zastosowanej w MacBooku Pro z 2017 roku. Jest ona 

jednak zdecydowanie słabsza od dostępnej w modelu z czterema portami Thunderbolt 

655. Komputer ma teraz minimalnie większą baterię i obsługuje Bluetooth w wersji 

5.0 (korzystają już z niego najnowsze AirPodsy). Komputer możemy kupić w dwóch 
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wersjach kolorystycznych – Srebrnej i Space Gray – i w dwóch wersjach różniących 

się pojemnością dysku 128 GB za 6499 zł i 256 GB za 7499 zł. Opcjonalnie może-

my wyposażyć komputer w 16 GB pamięci za 960 zł i czterordzeniowy procesor i7 

taktowany zegarem 1,7 GHz z Turbo Boost do 4,5 GHz za 1350 zł. Trochę drogowo, 

ale jest. Na papierze wygląda to całkiem nieźle i za w miarę niewygórowaną, jak 

na Apple, cenę mamy dostęp do najnowszych technologii firmy wprowadzanej do 

linii komputerów przenośnych, boli tylko stosowanie przez inżynierów z Cupertino 

przestarzałych pamięci RAM DDR 3 i ten procesor....

Sprzęt po wyjęciu z  pudełka nie różni się niczym od swojego poprzednika.  

Ta sama obudowa z dwoma gniazdami Thunderbolt 3 oraz zasilacz z przewodem 

USB-C. Dopiero po otworzeniu klapy ekranu zobaczymy różnice w postaci Touch 

Bar i Touch ID. Komputer niestety posiada 3. generację motylkowej klawiatury, 

pomimo deklaracji Apple o wycofaniu się z tej konstrukcji. Jedynym plusem jest 

obligatoryjne objęcie klawiatury programem serwisowym przez 4 lata od zakupu.

MacBook  
błyskawicznie reaguje na komendy
 i nie czuć żadnego spowolnienia. O dziwo, nawet przy dużym obciążeniu komputer 

sprawuje się poprawnie. Niestety owo obciążenie procesora szybko wzbudza do pracy 

wiatraki, a obudowa staje się gorąca, więc praca „na kolanach” jest problematyczna. 
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Poprzednik z 2017 też miał podobny problem, czyli jest to kwestia konstrukcji termicz-

nej, a nie samego procesora. Wyniki testów procesora są szokująco dobre. Komputer 

deklasuje swojego poprzednika, a nawet poprzednią generację czteroportowego 

MacBooka. W popularnym GeekBenchu osiągnął wynik 4647 punktów w teście poje-

dynczego rdzenia i aż 17072 teście wielu rdzeni! Cztery rdzenie pozwoliły w nim 

osiągnąć wynik lepszy prawie o połowę więcej niż 2-portowy poprzednik, a nawet 

4-portowy model z 2017. Jest też szybszy również od i5 w czteroportowej trzynast-

ce z ubiegłego roku. Mało? Proszę bardzo. i5 nowego MacBooka przegoniła nawet 

i7 piętnastki z 2017 roku. Ten procesor to prawdziwy pogromca mitów o możliwo-

ściach niskich częstotliwości. To piekielnie wydajna mała bestia. Doskonale radzi 

sobie także w codziennym użytkowaniu. Nawet renderowanie skomplikowanych 

projektów w Final Cut Pro X nie powoduje zadyszki.

Łyżką dziegciu jest 
niestety prędkość dysku SSDSpodziewałem się tego, zwłaszcza w wersji z 128 

GB, gdyż mniejsze dyski SSD w większości przypadków nie grzeszą wydajnością.  

Tak też było w tym przypadku. Odczyt wynosi jedyne 1241 MB/s, a zapis, o zgro-

zo, 549 MB/s. Dla porównania szybkość dysku w poprzedniku MacBooku Pro 2017 

256 GB wynosi 1858 MB/s dla odczytu, a zapis 648 MB/s, zaś w modelu z 4 portami 

thunderbolt również 256 GB wynosi już ponad 2000 MB/s w obie strony. Trochę 

to boli, ale nie można mieć wszystkiego. Mam nadzieję, że w dyskach o większej 

pojemności możemy się spodziewać lepszych wyników prędkości.



71TESTY 71TESTY

WITRYNA

CE
CH

YMacBook Pro  2019 
Two Thunderbolts 3 

6499,00 zł

www.apple.com

 + Bardzo wydajny procesor
 + Touch Bar
 + Chip T2
 + Uczciwa cena

 − Awaryjny typ klawiatury
 − Stary rodzaj pamięci 
RAM DDR 3
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Niskie taktowanie procesora dawało mi nadzieję na to, że nowy MacBook będzie 

miał jeszcze dłuższe wyniki w pracy na baterii. Akumulator ma pojemność 58,2 Wh, 

co jest wartością nieznacznie niższą od 54,5 Wh w starym modelu. Być może zwięk-

szenie pojemności wiąże się z zastosowaniem Touch Bara oraz zasilaniem układu 

T2. Niemniej jednak wyniki pracy na baterii nie rozczarowują i MacBook przetrwał 

bez ładowania podczas standardowej pracy maksymalnie 9,5 h, ale nic poza tym. 

Jednym słowem, jest dobrze i nie ma na co narzekać, ale spektakularnego wzrostu 

wytrzymałości na baterii nie odczułem.

Cieszę się, że oferta MacBooków stała się wreszcie czytelna i prosta jak za czasów 

Jobsa. Koniec kompromisów i trudnych decyzji. Wybieramy moc w serii Pro albo 

niską wagę i wymiary w serii Air. Nawet najtańszy MacBook Pro Two Thunderbolt 3 

2019 to bardzo wydajna i przede wszystkim niezmiernie atrakcyjna cenowo propo-

zycja komputera od Apple. Jeśli mniejsza liczba portów nie jest dla nas problemem, 

to za rozsądne pieniądze otrzymamy wreszcie MacBooka, któremu nie będzie nicze-

go brakować, a swoją wydajnością zawstydzi niejeden komputer. Ten MacBook to 

prawdziwy hit tego lata i dobry prognostyk na przyszłość.

https://www.apple.com/pl/macbook-pro/specs/
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TELEWIZOR SAMSUNG 49” 
QLED Q60R
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Czy warto dziś kupić Apple TV? Coraz więcej producentów deklaruje, że ich tele-

wizory będą wspierać rozwiązania Apple. Jednym z pierwszych, który wprowadził 

AirPlay 2 oraz aplikację Apple TV do swoich odbiorników, jest Samsung. Linia tele-

wizorów Q60R pozwala oglądać filmy zakupione w iTunes, a dzięki wsparciu dla 

technologii przesyłania dźwięku i obrazu z iPhone’a daje nam niespotykaną wygodę 

odtwarzania multimediów na dużym ekranie.

Wart swojej ceny
Testowany przeze mnie model miał rozmiar 49 cali i był jednym z najmniejszych 

odbiorników z rodziny telewizorów tej linii (największy model ma aż 82 cale). Muszę 

jednak przyznać, że mimo to w średniej wielkości salonie już oferuje komfort podczas 

oglądania filmów. Wąskie ramki wokół odbiornika sprawiają, że jego powierzchnia 

o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli jest w pełni wykorzystana. Mnie zaskoczyła 

grubość tego telewizora. Nieco ponad 59 milimetrów pozwala swobodnie zawiesić 

go na ścianie bez „efektu wystającej półki”. Gdy dołożymy do tego funkcję Ambient 

pozwalającą wyświetlać na ekranie naszą galerię zdjęć, informacje lub inspirujące 

grafiki, telewizor spełni zupełnie nową rolę w wystroju naszego pokoju. Telewizor 

wyposażono we wszystko, co jest nam potrzebne do zbudowania domowego centrum 

rozrywki. Zaczynając od wewnętrznej karty Wi-Fi, poprzez cztery złącza HDMI, dwa 

porty USB i Ethernet, kończąc na optycznym złączu audio. Najtaniej telewizor ten 

znalazłem w cenie 3300 zł, co wydaje mi się bardzo kuszącą propozycją, zważywszy 
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na jego funkcjonalności. Na jakość obrazu również nie będziemy mogli narzekać. 

Czasem miałem wrażenie, że ta ostrość obrazu jest aż nienaturalna. Z pewnością 

do wyświetlanych obrazów ze wsparciem HDR trzeba się przyzwyczaić, ale u osób, 

które nie miały wcześniej do czynienia z takim obrazem, filmy powodować klasyczny 

efekt opadu szczęki. Dla mnie kluczowe w tym sprzęcie jest wsparcie dla technolo-

gii Apple i temu chciałbym poświęcić nieco więcej miejsca.

Samsung i Apple ramię w ramię
Samsung pozytywnie mnie zaskoczył, wślizgując się do ekosystemu Apple. I nie 

mówię tu nawet o przesyłaniu filmów z iPhone’a po AirPlay 2. Linia Q60R otrzymała 
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aktualizację oprogramowania, w której pojawia się program Apple TV pozwalający 

na odtwarzanie filmów kupionych w iTunes. Do niedawna materiały wideo można 

było jedynie oglądać na telewizorach przy użyciu płatnej przystawki. Te czasy minę-

ły i dziś każdy, kto ma konto Apple ID, będzie mógł na ekranie telewizora przeglądać 

swoją bibliotekę filmów, a nawet kupi wybrane tytuły.

Łatwa integracja
Trzeba przyznać, że Samsung stanął na wysokości zadania i razem z Apple nie 

chcieli utrudniać nam życia. Logowanie do własnego konta Apple ID przebiega 

bardzo szybko. Możemy tego dokonać, skanując kod QR lub wchodząc na stronę 

aktywacji i podając odpowiedni kod. Weryfikacja dwuetapowa działa bez zarzutu 

i już po chwili będziemy mogli przeglądać bibliotekę filmów zakupionych w iTunes 

na dużym ekranie telewizora. Nie napotkałem żadnych problemów z podłączeniem 

mojego iPhone’a. Proces wygląda tak samo jak przy każdym innym urządzeniu, 

a sam telewizor pojawia się na liście dostępnych urządzeń gotowych do odtwarza-

nia multimediów.

Nie widzę różnicy
Sama aplikacja Apple TV działa równie dobrze jak na oryginalnym urządze-

niu Apple. Przeglądanie zawartości sklepu odbywa się bez żadnych „przycięć”.  
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Nie poczułem żadnej różnicy w obsłudze tej aplikacji na dwóch różnych urządze-

niach. Tym bardziej że na telewizorze Samsunga mamy dokładnie taki sam rozkład 

pozycji filmowych, kategorii czy informacji o promocjach. Także zarządzanie z pilo-

ta od telewizora jest wygodne i opiera się na tych samych gestach do wywoływania 

funkcji napisów i ścieżki dźwiękowej, jakie znamy z pilota od Apple.

Apple TV  
ma swoje atuty
Posiadanie Apple TV ma jednak swoje zalety. Gdy podłączamy przystawkę telewizyj-

ną Apple do telewizora, jej ikona pojawia się obok innych aplikacji. Samsung zadbał 

tu również o łatwą konfigurację urządzenia. Apple TV wchodzi na duży ekran z możli-

wościami odtwarzania podcastów, grami, muzyką, ale dla fanów filmów szczególnie 

ważne jest iTunes Extra. Znaczna część nowych filmów posiada rozbudowane mate-

riały dodatkowe znane z rozszerzonych wersji filmów sprzedawanych na płytach. 

I tu Apple TV ma dużą przewagę nad tym, co oferuje aplikacja na Samsunga. Warto 

też pamiętać, że przystawka Apple TV od Apple pełni również rolę centrum stero-

wania inteligentnym domem HomeKit, dzięki której możemy tworzyć odpowiednie 

akcje – jak zapalenie światła, gdy zbliżymy się do mieszkania.
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Mam wrażenie, że Apple  
nie wiedziało dokładnie, jak  
sprzedać swoje Apple TV
Kiedy wszystkie wyniki finansowe poległy, dostrzeżono, że sama usługa znacznie 

lepiej daje sobie radę i wnosi coraz większe przychody do firmy. Uwolnienie zatem 

aplikacji i oddanie jej producentom telewizorów było jedyną słuszną decyzją, na 

której skorzystamy my wszyscy. Samsung wdrożył to rozwiązanie do swoich tele-

wizorów znakomicie. Dziś nie mam potrzeby kupowania dodatkowego „klocka pod 

telewizor” do oglądania moich filmów z iTunes, a koszt zewnętrznego Apple TV 

z przyjemnością zamienię na większą przekątną ekranu telewizora.

WITRYNA

CE
CH

YNazwa: Samsung 49” 
QLED Q60R

od 3300 zł

www.samsung.com

 + Świetnie działająca aplikacja Apple TV
 + Możliwość kupowania filmów i przeglą-

dania biblioteki
 + Wygodne logowanie do Apple ID
 + Ciekawa funkcja Ambient

 − Brak wsparcia dla iTunes 
Extra

 − Brak współpracy  
z HomeKit

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.samsung.com/pl/tvs/qledtv-q60r/QE49Q60RATXXH/
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PRZEGLĄD  
PRZEŁĄCZNIKÓW WI-FI. 
CZYLI JAK STEROWAĆ  
ELEKTRYKĄ W DOMU
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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HomeKit jest natywnym systemem inteligentnego domu „pierwszego wyboru”, dla 

użytkownika sprzętu Apple. Jednak choć urządzenia zgodne z HomeKit stają się 

coraz powszechniejsze i tańsze, to nadal nie zawsze są w zasięgu cenowym lub nie 

można znaleźć odpowiedniej dla naszych potrzeb oferty. W takiej sytuacji z odsie-

czą przychodzą tanie i często dobrze wyposażone przełączniki Wi-Fi niekoniecznie 

zgodne z HomeKit.

Cztery różne przełączniki  
o takim samym „sercu”
Dzięki uprzejmości houseiq.pl miałem możliwość przetestowania czterech prze-

łączników Wi-Fi, które, choć pochodzą od kilku producentów i znacznie różnią się 

od siebie kształtem i możliwościami, mają jedną wspólną i bardzo nie tylko prze-

ze mnie pożądaną cechę. Są oparte na układach firmy Espressif ESP82xx. O tym, 

dlaczego układ, który stanowi serce przełącznika, może być tak ważny, dowiecie 

się w części dotyczącej oprogramowania.

Wszystkie przełączniki działają z dedykowanymi aplikacjami dla iOS. Trzy z nich 

współpracują z systemem eWeLink stosowanym przez firmę Itead, a kolejny z Shelly 



80TESTY

Cloud. Do aplikacji jeszcze wrócimy, bo to one są najsłabszą częścią „systemów”.  

Na szczęście i na to jest sposób.

Na początek cechy wspólne testowanych przełączników. Wszystkie łączą się z siecią 

lokalną za pomocą Wi-Fi 2,4 GHz. Z tego powodu musimy upewnić się, że nasz punkt 

dostępowy (router) potrafi obsługiwać jednocześnie oba pasma: 2,4 GHz i szybsze 

dla naszych komputerów oraz innych urządzeń 5 GHz. Oczywiście jeżeli cała sieć 

działa w paśmie 2,4 GHz, to też nie będzie problemu z używaniem wspomnianych 

przełączników. Urządzenia mogą działać w standardzie b, g i n do 150 Mb/s, choć 

akurat prędkość nie ma tu specjalnego znaczenia. Dodatkowo każdy z nich może 

pracować jako punkt dostępowy, co jest istotne podczas konfiguracji. Moduły mają 

też „tajną broń” pod postacią protokołu ESPNOW.

Wszystkie przełączniki są zasilane z 230 V, a w zasadzie to 110 do 240 V i takim 

napięciem mogą przełączać, choć Shelly jest bardziej uniwersalny. Jak niestety 95% 

urządzeń dostępnych na rynku wymagają podpięcia do dwóch przewodów: L (gorą-

cy „z napięciem”) oraz N (neutralny – masa). Tego drugiego często nie uświadczymy 

w puszkach pod przełączniki ścienne, zwłaszcza w starszych instalacjach.
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Sonoff Basic R3
Na pierwszy ogień poszła trzecia wersja urządzenia, od którego zacząłem swoją 

przygodę ze Smart Home, HomeKit oraz programowaniem mikrokontrolerów.

Przełącznik tak jak poprzednik ma stosunkowo niewielkie wymiary, bo 90 × 40 

× 24 mm, ale jest też największym w stawce. Niestety nie zmieści się w większo-

ści puszek, za to łatwo zainstalować go np. na przedłużaczu lub kablu zasilającym 

jakieś urządzenie.

Sonoff Basic R3 może załączać zasilanie dla urządzeń o mocy do 2,2 kW, czyli pobie-

rających maksymalny prąd 10 A. Poza sterowaniem za pomocą aplikacji eWeLink 

można używać wbudowanego przycisku. Służy on również do uruchamiania trybu 

parowania i resetowania urządzenia. Dodatkowy przełącznik fizyczny wymaga już 

ingerencji sprzętowej, i to z użyciem lutownicy oraz najprawdopodobniej mody-

fikacji oprogramowania. Stan pracy sygnalizują dwie diody, niebieska pokazuje 

status urządzenia, np. podłączenie do sieci Wi-Fi lub pracę w trybie parowania (gdy 

mruga). Czerwona świeci się, gdy przekaźnik jest załączony.

Względem poprzednika różni się wygodniejszą obudową składającą się z dwóch 

elementów. Złącza wejściowe są usytuowane z przeciwnych stron przełącznika. 

Aby przykręcić kable, należy zdjąć część obudowy, odkręcić zaciski unierucha-

miające kable i wetknąć oraz dokręcić złącza na kable. Elementy zaciskające kable 

są niewielkie i trzeba się lekko nagimnastykować, 

jednak całkiem solidnie przytrzymują przewód. 

W  obudowie znajdują się otwory pozwalają-

ce na przykręcenie przełącznika do wybranej 

powierzchni. Antena Wi-Fi znajduje się na 

płytce wewnątrz urządzenia, ale zapewnia 

przyzwoity zasięg zbliżony do tego, jakie 

mają nasze iPhone’y.

Sercem urządzenia Sonoff Basic 

R3 jest układ ESP8285, który 

dysponuje wbudowaną pamię-

cią flash o wielkości 1 MB.

Cena to około 38 zł.
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Sonoff mini
To przełącznik będący odpowiedzią na „problem z miejscem”. Jest na tyle mały  

(42 × 42 × 20 mm), że powinien bez trudu zmieścić się w zdecydowanej większości 

puszek podtynkowych, również tych na przełączniki do światła. Tak jak poprzednik 

to maleństwo może sterować mocą do 2,2 KW (10 A) i stan pracy sygnalizuje prze-

świtującymi przez szparę diodami.

Złącza na wszystkie kable są wyprowadzone na jednej krawędzi, mamy tam dwa 

wejścia N (masa), wejście zasilające L (gorący), załączone wyjście L oraz pewną 

niespodziankę. Tą niespodzianką są dwa wyjścia dla zewnętrznego przełączni-

ka. Jeżeli w puszce, w której znajdował się przełącznik ścienny, mamy zasilanie 

(przewody L i N oraz wyjście do sterowanego odbiornika), to do złącz sterujących 

możemy podpiąć przewody załączane włącznikiem i nadal mieć możliwość trady-

cyjnego sterowania światłem. Możliwość podłączenia zewnętrznego przełącznika 

może się też przydać w wielu innych sytuacjach. Podłączone dwa przewody powinny 

być przez przełącznik zwierane. Informacja dla „grzebaczy”. Załączenie powoduje 

zwarcie do masy wyjścia GPIO04 w mikrokontrolerze. Podobnie jak w poprzedniku, 

całością steruje ESP8285 z 1 MB wbudowanej pamięci flash.

Ciekawostką jest również zastosowanie zewnętrznej anteny. Jest ona w postaci płyt-

ki 35 × 10 mm, która umieszczona została na przylutowanym przewodzie o długości 

10 cm. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne zwiększenie zasięgu, zwłaszcza gdy 

przełącznik ma trafić gdzieś głęboko pod kable w puszce ściennej.

Polska cena urządzenia nie jest znana, ale nie powinna przekroczyć 40–50 zł.
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Wi-Fi smart switch
Jest jeszcze mniejszy od Sonoffa mini: 42 × 40 × 20 mm, nie uwzględniając wypu-

stek do przykręcania i wystającego przycisku, które można odciąć, jednak nie ma, 

dodatkowych złącz dla przełącznika. Dodatkowo z obudowy wystaje przycisk. 

W przypadku braku miejsca można go przyciąć, zrównując z obudową. Jeżeli chce-

my podłączyć dodatkowy przełącznik zewnętrzny, to bez lutownicy się nie obejdzie.

Mniejszy rozmiar okupiony został mniejszą mocą maksymalną, którą przełącznik 

steruje. W przypadku obciążeń oporowych to 1000 W (5 A), a w przypadku induk-

cyjnych lub LED lepiej nie przekraczać 200 W. To i tak w większości zastosowań 

całkiem sporo. Antena Wi-Fi jest wewnątrz na płytce drukowanej, ale zasięg pozo-

staje przyzwoity.

Małe rozmiary pozwalają umieścić ten przełącznik wewnątrz wielu urządzeń. U mnie 

bez problemu zmieścił się w osłonie kostki wentylatora sufitowego, a w wentylato-

rze stojącym zmieścił się w nóżce, tam gdzie przełączniki.

Cena około 35 zł
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Shelly 2.5
Na deser zostawiłem prawdziwe cacuszko. Jest to najdroższy z opisywanych prze-

łączników, jednak jednocześnie najmniejszy i mający największe możliwości. Jego 

wymiary to jedyne 39 × 35 × 16 mm z dodatkowo ściętymi dwoma rogami, co ideal-

nie wpasuje go w nawet niewielkie lub mocno zapełnione kablami puszki.

Nie tylko wymiary Shelly są wyjątkowe. Potrafi sterować dwoma obwodami. Każdy 

z nich może przełączać prąd do 10 amperów, co daje moce ponad 2 kW na prze-

kaźnik. To naprawdę imponujące! Nie dość, że maleńkie, to jakby dwa w jednym. 

To nie koniec, bo każdy z obwodów może być sterowany włącznikiem fizycznym. 

I tu jest kolejna ciekawostka. Inaczej niż w Sonoff mini, obwód do fizycznego prze-

łącznika nie ma za zadanie zwierać dwóch wyjść, ale ma podawać napięcie (linię 

L) na wejście. Takie rozwiązanie daje całkiem nowe możliwości.

Jak już wspominałem, problemem przy stosowaniu tego typu włączników Wi-Fi 

jest brak linii neutralnej w zasilaniu. Jednak w niektórych sytuacjach, dzięki możli-

wości sterowania za pomocą pełnego napięcia L, można umieścić przełącznik 

przy odbiorniku. Jeżeli jest to żyrandol, który ma doprowadzone dwa obwody,  

to jednym stale zwartym możemy zasilać przełącznik i całość, a drugim sterować 

przynajmniej jednym z obwodów sprzętowo za pomocą starego przełącznika pozo-

stającego w ścianie.



Kolejną przewagą względem wcześniej opisywanych urządzeń jest możliwość 

sterowania roletami. Najlepiej gdy są to rolety, których napęd sam się wyłącza, gdy 

osiągają skrajne pozycje. Można też zastosować krańcowe przełączniki podpięte do 

Shelly.

Jak widać, to maleństwo ma znacznie większe możliwości przy wyjątkowo 

kompaktowym rozmiarze. Jednak jeżeli myślicie, że dwa obwody ze sterowaniem 

„sprzętowym” to już wszystko, jesteście w błędzie.

Pomiar mocy. Tak, producentowi udało się wepchnąć w obudowę dodatkowy układ 

pomiaru napięcia, prądu, mocy chwilowej, współczynnika mocy i zużycia energii 

każdego z obwodów osobno! Prawda, że to miło?

W przeciwieństwie do poprzedników Shelly może być też zasilany prądem stałym 

o napięciu od 24 do 60 V. Pozwala to na zastosowanie go w obwodach sterujących 

silnikami prądu stałego lub bardziej rozbudowanymi systemami oświetlenia LED.

Na koniec niespodzianki dla „programistów i grzebaczy”. Shelly 2.5 ma wyprowa-

dzone najważniejsze, przy samodzielnym wgrywaniu oprogramowania, piny na 

zewnątrz obudowy. Sercem całości jest ESP8266 z zewnętrzną pamięcią flash 2 MB, 

co również pozwala na implementację bardziej rozbudowanych funkcji.

Cena Shelly 2.5 to około 100 zł
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Oprogramowanie
Jak już pisałem, standardowe oprogramowanie jest najsłabszym elementem opisy-

wanych systemów. Shelly korzysta z aplikacji, która jest nakładką na interfejs webowy. 

Komunikacja z urządzeniem może odbywać się bezpośrednio w sieci lokalnej, ale 

wiele funkcji dodatkowych, jak też sterowanie spoza domu wymaga dostępu do 

internetu i połączenia z serwerami Shelly Cloud. Sam proces parowania również 

nie jest komfortowy, ale to wspólna cecha wszystkich urządzeń bez MFi.

Sonoffy i Wi-Fi mini używają aplikacji bardziej przypominającej przyzwoity program 

na iOS, ale również wiele funkcji wymaga połączenia z serwerami i dostępu do 

internetu. Sposób parowania jest prawie identyczny z Shelly. Przełącznik należy 

wprowadzić w tryb „Punktu dostępowego” i w iPhonie wybrać jego sieć Wi-Fi i się 

do niej przyłączyć. Po podaniu nazwy i hasła do naszej sieci lokalnej (pamiętajmy, 

że musi pracować w paśmie 2,4 GHz) przełączniki łączą się do niej i można zacząć 

z nich korzystać. Ciekawostką jest tryb DIY, który mają oba opisywane Sonoffy. 

Producent zauważył, że w jego przełącznikach namiętnie jest wymieniane opro-

gramowanie, aby można było ich używać we własnych projektach. Teraz wystarczy 

założyć wewnątrz Sonoffa mini lub R3 dostarczoną w opakowaniu zworkę, aby 

przełącznik zaczął pracować jako serwer REST. Pozwala to na przesyłanie do niego 

i odbieranie komend i komunikatów w formacie JSON. Znacznie ułatwia to stworze-

nie własnego systemu sterującego, a nawet podłączenie ich do HomeBridge, czyli 

nieoficjalnego pomostu do HomeKit dla urządzeń niewspieranych, bez znajomości 

programowania mikrokontrolerów.

Shelly podobnie pozwala na sterowanie swoim przełącznikiem za pomocą komend 

MQTT i REST. Według producenta jego przełączniki bez problemu można używać 

z gotowymi systemami automatyki domowej: Domoticz, OpenHAB, Home Assistant 

i innymi.

Na wszystkie urządzenia z ESP82xx dostępne są alternatywne programy wewnętrzne. 

Jest ich wiele, od bardzo popularnego Tasmota przez różne rozwiązania napisa-

ne w Arduino. Większość jest dostępna jako Open Source za darmo i nawet bez 

większych umiejętności możemy je modyfikować. Aby samodzielnie wgrać takie 

oprogramowanie, należy zapatrzyć się w adapter USB-UART. Przeczytacie o tym 

w moim cyklu na mojmac.pl.

Jednak jeżeli nie chcecie bawić się w zmianę oprogramowania samemu, to może-

cie wgranie alternatywnego softu zamówić jako usługę przy zakupie przełącznika 

w houseiq.pl.

Te urządzenia stanowią dobrą alternatywę dla droższych rozwiązań, ale głównie 

dla osób, które nie boją się pewnych eksperymentów i chcą niektóre rzeczy zrobić 

po swojemu. Jednak i ze standardowym oprogramowaniem są użyteczne podczas 

„zwiększania sprytności” naszego domu, jeżeli ktoś nie chce eksperymentować 

z alternatywnym oprogramowaniem.

Sprzęt  

do testów 

dostarczył: 

houseiq.pl

https://mojmac.pl/?s=INTELIGENTNY+DOM+TANIM+KOSZTEM%2C+HOMEKIT
https://houseiq.pl


87PORADY 87

JAK ZOSTAĆ 
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 15
JAROMIR KOPP © Halfpoint

http://twitter.com/macwyznawca
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Wakacje na półmetku, ale wielu  
i tak czeka wypiekami na twarzy,  
aż nastanie wrzesień
i Apple wystosuje zaproszenia na konferencję dla dziennikarzy. Nawet ci, którzy 

czekają na nowości, prawdopodobnie wylegują się teraz na plaży lub korzystając 

z urlopu, remontują dom. Jednak pomyślcie, że programiści i testerzy w Apple nie 

mogą pomarzyć o odpoczynku. Oni mają mnóstwo roboty z usuwaniem błędów 

w nadchodzących systemach oraz stałym ich udoskonalaniu.

O tym, co nowego czeka nas w HomeKit, pisałem w poprzednim numerze. Jednak 

z każdą betą pojawiają się drobne zmiany, również w tej części systemów Apple. 

Na razie na szczęście na lepsze.

Jak być może wiecie, Apple postanowił w iOS 13 w aplikacji Dom grupować usługi 

oferowane przez akcesoria. Jednak zapomniał o tym, że np. jeżeli w urządzeniu są 

dwa gniazdka, to jakoś wypada je rozróżniać. Oczywiście można nadać im nazwy, 

ale co z tego, gdy do bety 4 nie były one często wyświetlane w widoku szczegółów 

akcesorium. Na szczęście poprawki zgłaszane przez testerów zostały wysłuchane 

i piąta beta pokazuje już etykiety nadane usługom pod znaczkami je symbolizującymi. 

Również pojawiła się w końcu ikona termometru zamiast kółeczka z nieczytelnymi 
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cyferkami. Jednak nadal jest trochę do poprawienia, np. problem z listwami, które 

mają więcej gniazdek.

Nie oceniaj systemu, zanim  
nie zostanie wydany oficjalnie
Teraz wracamy do ciężkiego losu dewelopera HomeKit. Choć w dokumentacji nie 

pojawiło się wiele zmian, jeżeli nie zajmujemy się oczywiście kamerami, to zawsze 

przy wprowadzaniu nowych systemów należy zachować czujność. Taką staram się 

wykazywać również ja. Dlatego gdy zauważyłem, że moje akcesoria, które jednoczą 

kilka sensorów i są zasilane z sieci, potrafiły czasem w aplikacji Dom pochwalić się 

komunikatem „Nie odpowiada”, mocno się zaniepokoiłem. Choć pomimo komuni-

katu akcesorium działało, a ostrzeżenie znikało po chwili, to rozpocząłem śledztwo.

Komunikat o braku odpowiedzi pojawiał się niezbyt często, ale niestety nie udało 

mi się powiązać zależności. W logach akcesorium nie widziałem nic niepokojącego. 

Przy okazji udało się wykonać w kodzie sporo porządków. Ponieważ nie znalazłem 

żadnego konkretnego tropu, pozostały eksperymenty. Wyłączyłem część kodu, który 

odpowiadał na zapytania kontrolera (czyli np. iPhone'a używanego do sterowania). 

HomeKit nadal otrzymywał zapamiętane dane, a po chwili dodatkowo aktualne, gdy 

tylko nadeszły odpowiedzi na zapytania wysłane do mostkowanych akcesoriów. 

Okazało się, że akcesoria działały nadal dobrze, a błędów pojawiało się mniej, choć 
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nadal były. Po kolejnej serii prób wyłączania i włączania tego i owego w kodzie most-

ka nie udało mi się uzyskać pożądanego efektu. Musiałem się zadowolić porządkami 

w kodzie i odkryciem, że nie muszę za każdym razem podawać danych, bo robi to 

za mnie biblioteka od Espressif, choć w dokumentacji nie ma o tym słowa.

Po tej bitwie, której  
nie mogłem uznać za wygraną, 
nadeszła piąta beta iOS 13. Moje nieśmiałe podejrzenia, że to wcale nie musi być 

problem akcesorium, były słuszne. Dom w  beta 5 nie pokazywał komunikatu 

o „braku odpowiedzi” pomimo wielokrotnych prób. Wygląda na to, że znów wyka-

załem się zbytnim brakiem zaufania do własnego dzieła, szukając błędów u siebie, 

a nie „z drugiej strony”, choć wielokrotnie się przekonałem o tym, że Apple też  

takie popełnia.
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Pamiętacie moje boje  
z termostatem opisywane w maju?
 Z tego urządzenia jestem naprawdę zadowolony. Działa stabilnie, a jego praca 

przynosi realne oszczędności dzięki precyzyjnej kontroli temperatury wody w bojle-

rze i dostosowywaniu jej do aktualnych potrzeb domowników, dzięki automatyce 

w HomeKit. Jednak męczyła mnie jedna rzecz. Termostat według Apple może być 

wyłączony, grzać, chłodzić lub pracować w trybie automatycznym. To zrozumiałe, 

bo np. w bojlerze grzeje, a np. w lodówce chłodzi. Jednak rzadko trafiają się urzą-

dzenia, w których występują obie opcje, a nawet jeżeli tak, to Apple ma dla nich 

osobną kategorię: klimatyzatory. Dlatego drażniło mnie, że mój termostat stworzo-

ny dokładnie według dokumentacji Apple pokazuje wszystkie cztery tryby pracy 

(wyłączony, ogrzewanie, chłodzenie, automatyczny). Oczywiście, jeżeli użytkownik 

wybrał tryb inny niż „wyłączony” lub „grzanie”, to program go korygował.

Olśnienie nastąpiło, 
gdy u Taty instalowałem głowicę do CO Fibaro. Okazało się, że w aplikacji Dom 

ma ona tylko tryb grzania i wyłączony, czyli jednak można. Po powrocie do domu 

zacząłem kombinować, jak osiągnąć taki efekt i wpadłem na pomysł ograniczenia 

dopuszczanych wartości.
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W HomeKit  
charakterystyki, 
np. temperatura, wilgotność, jasność, tryb pracy mają podany rodzaj (np. liczba 

stało- lub zmiennoprzecinkowa, logiczny), zakres od do i skok, co ile może się 

zmieniać. Już wcześniej musiałem w termostacie zmienić zakres temperatur,  

bo Apple słusznie przewidział od 10 do 30°C, a ja w bojlerze potrzebowałem znacz-

nie większych, od 10 do 85°C. Na szczęście Apple pozwala korygować te ustalone 

w dokumentacji wartości. Taką korektę postanowiłem nanieść na charakterysty-

kę „docelowy tryb pracy” termostatu. Z czterech wartości: 0, 1, 2, 3 odpowiednio 

dla: wyłączony, grzanie, chłodzenie, auto, pozostawiłem dwie 0 i 1. Aplikacja Dom 

idealnie rozpoznała ten zabieg i teraz zamiast „rolki” z wyborem trybów mam tylko 

przycisk „włącz–wyłącz”.

Niestety, jak widać, dokumentacja to nie wszystko i często deweloper HomeKit musi 

się wykazać własną skuteczną inwencją, czego i Wam życzę.
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LINUX NA MACU Z CHIPEM T2
ARTUR JOPEK
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Od 2018 roku chip T2 dba  
o bezpieczeństwo wszystkich  
nowych komputerów Apple
 (z wyjątkiem zwykłych iMaców, tych bez Pro). Układ ten został zaprojektowany po 

to, aby między innymi obsługiwać szyfrowanie dysku, zarządzać Touch ID czy dbać 

o wyłączenie mikrofonu po zamknięciu pokrywy.

Niestety,  
układ T2 zabezpiecza nas także 
przed uruchamianiem innych, „niezaufanych” systemów operacyjnych z dysku 

twardego lub podpiętego dysku zewnętrznego. Jest to kłopotliwe, chociażby dla 

użytkowników Linuxa, systemów z rodziny BSD czy sympatyków starszych wersji 

macOS, gdyż nie cieszą się one zaufaniem Apple.

Na szczęście Apple stworzyło dla swoich komputerów „Narzędzie bezpiecznego 

uruchamiania” dla komputerów Mac z chipem Apple T2, które pozwala uruchomić 
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na nim inny system operacyjny. Jeśli jesteśmy pewni, że chcesz takowy zainstalo-

wać, a jego źródło uznajemy za bezpieczne, wystarczy to narzędzie odpowiednio 

skonfigurować i problem rozwiązany.

Aby dotrzeć do Narzędzia bezpiecznego uruchamiania, należy uruchomić kompu-

ter w trybie odzyskiwania systemu. Włącz komputer, naciśnij oraz przytrzymaj 

Command (CMD) oraz klawisz z literą R. Ta kombinacja uruchomi program Narzędzia 

macOS. Z paska menu wybierz menu Narzędzia, a w nim Narzędzie bezpiecznego 

uruchamiania. Następnie należy wprowadzić hasło administratora.

Te kroki pozwolą na dotarcie  
do ustawień rozruchu systemu macOS
strzeżonego przez chip T2. W oknie programu zobaczymy dwie sekcje. Pierwsza 

odpowiada za ochronę rozruchu i będziemy mogli wybrać rodzaj ochrony. Domyślnie 

system wskazuje na „Pełną ochronę” i możemy zainstalować jedynie oprogramo-

wanie systemowe zaufane dla Apple. Dostępna jest także opcja „Średnia ochrona”, 
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pozwalająca na rozruch systemów niegdyś darzonych zaufaniem przez Apple, 

oraz tryb „Bez ochrony” pozwalający zainstalować dowolny system operacyjny bez 

żadnych restrykcji. Dopiero wybranie tej ostatniej opcji pozwoli zainstalować na 

naszym komputerze dowolną dystrybucję Linuxa czy BSD.

Jeśli do uruchomienia systemu operacyjnego chcemy skorzystać z dysku zewnętrz-

nego, musimy przystąpić do konfiguracji drugiej sekcji programu zwanej „Rozruch 

zewnętrzny”. Tam będziemy mogli pozwolić na uruchomienie systemu operacyj-

nego z dysku zewnętrznego. Zaznaczenie opcji „Pozwalaj na rozruch z nośników 

zewnętrznych” da nam tę możliwość.

Po odpowiednim ustawieniu  
„Narzędzia bezpiecznego uruchamiania” 
wystarczy jedynie uruchomić ponownie komputer, by zmiany weszły w życie. macOS 

nie będzie już stwarzał żadnych przeszkód przed zainstalowaniem innego systemu 

operacyjnego. Pamiętajmy, żeby nie eksperymentować z tymi ustawieniami bez 

realnej potrzeby i przywrócić ustawienia do wartości domyślnych w momencie, gdy 

zrezygnujemy z instalowania innych systemów operacyjnych. Więcej informacji na 

ten temat znajdziemy w dokumentacji Apple: 

https://support.apple.com/pl-pl/HT208330


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