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Nic innego  
nie miało prawa się tu pojawić
Wszyscy, którzy śledzą poczynania Apple, z największą uwagą spoglądają na to, 

co dzieje się we wrześniu w Cupertino. To tutaj już tradycyjnie poznajemy nowy 

telefon, który jest głównym źródłem sukcesu Apple. Dlatego to wydarzenie jest 

tak ważne i skupia na sobie oczy całego świata nowych technologii. Nie chcemy,  

by Wam, Drodzy Czytelnicy, umknęły tak ważne informacje, dlatego na łamach 

nowego wydania kumulujemy wszystko to, co działo się w Steve Jobs Theater.

Serdecznie pozdrawiam

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

Yubico wprowadził pierwsze urządzenie szyfru-

jące działające zarówno ze złączem Lightning, 

jak i USB-C. Klucz autoryzujący pozwala jeszcze 

silniej chronić nasze hasła w sieci z poziomu 

komputera i  iPhone’a. YubiKey jest fizycznym 

kluczem, który będziemy musieli umieścić 

w naszym komputerze lub telefonie, aby móc się 

zalogować do internetowych usług. 

www.yubico.com

YubiKey 5Ci

BenQ PD3220U 
Najnowszy monitor zaprojektowano ze szcze-

gólnym uwzględnieniem potrzeb grafików 

i użytkowników komputerów Apple. 32-calo-

wy ekran IPS 4K 4K (3840x2160) z HDR10 

posiada wysoki współczynnik kontrastu 

1000:1. Monitor jest w stanie wyświetlić 100% 

kolorów z palety sRGB i Rec. 709. BenQ wypo-

sażył swój ekran w aż trzy złącza USB-C (w tym 

dwa Thunderbolt 3).

www.benq.eu

Soundbar AMBEO jest wyposażony w 13 głośników 

klasy high-end, które zadbają o wyjątkowy dźwięk 5.1.4 

i głęboki bas. Głośnik jest kompatybilny z Dolby 

Atmos, MPEG-H i  DTS: X. Dzięki 

technologii Upmix może również 

odtwarzać stereo i 5.1 z oszałamia-

jącym efektem 3D. 

www.en-us.sennheiser.com

Sennheiser AMBEO

https://www.yubico.com/products/yubikey-5-overview/
https://www.benq.eu/pl-pl/monitor/designer/pd3220u.html
https://en-us.sennheiser.com/ambeo-soundbar
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Przegląd aplikacji
Postbox 7
Program wyposażono w  20 szablonów, dzięki 

którym będziemy mogli jeszcze lepiej spersonalizo-

wać wygląd aplikacji. Jeśli do wiadomości chcemy 

dodawać tabele lub cytaty, wówczas będziemy 

mogli skorzystać z funkcji Clips – gotowych kodów 

html pomagających w tworzeniu treści, które łatwo 

umieścimy w naszej korespondencji. Nowa odsło-

na to takze obsługa gestów na gładziku.

CENA: 29,99 $ / rocznie

www.postbox-inc.com

Nowa odsłona aplikacji PDF Expert dla iOS przynosi całkiem 

zmieniony wygląd interfejsu pozwalający jeszcze łatwiej prze-

glądać i tworzyć pliki PDF. Poprawiono wydajność i szybkość 

przeglądania nawet dużych dokumentów. Zoptymalizowano 

silnik programu, co sprawia, że tworzone dokumenty PDF 

są jeszcze mniejsze. Obok możliwości zmiany kolejności 

stron, edycji tekstu i grafik w dokumentach będziemy mogli 

również zabezpieczyć je hasłem.y.

www.pdfexpert.com

Praca z grafiką wektorową na urządzeniach 

przenośnych może być wyjątkowo przyjem-

na. Vectornator 2 pozwoli na wykorzystanie 

wielu zaawansowanych narzędzi w pracy 

z takimi projektami. W ich tworzeniu posłu-

żymy się warstwami, stylami i szablonami, 

użyjemy masek oraz grupowania obiektów.

CENA: Darmowy

www.vectornator.io

PDFExpert 7

Vectornator X

https://www.postbox-inc.com
https://pdfexpert.com/ios


http://czytammm.com/dOrpnW
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APPLE PAY I BEZPIECZEŃSTWO 
ROZMOWA 
Z PIOTREM KONIECZNYM
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Jaromir Kopp: Dziękuję, że znalazłeś czas na wprowadzenie naszych czytelników 

w zagadnienia bezpieczeństwa Apple Pay i płatności bezstykowych.

Niebezpiecznik.pl jest obecnie chyba najlepszym źródłem informacji o cyberbez-

pieczeństwie w Polsce, może nie z powodu liczby wiadomości, ale dzięki zawartej 

w nich wnikliwej analizie problemu. To efekt pozostałych działalności, którymi 

zajmuje się firma?

Piotr Konieczny: Mam nadzieję! Faktycznie, sporo różnimy się od innych redakcji 

w Polsce. W ramach Niebezpiecznika skupiamy praktyków, dla których pisanie to 

trochę „efekt uboczny”, bo na życie zarabiamy, przede wszystkim wykonując testy 

penetracyjne. Upraszczając: włamujemy się do polskich i zagranicznych firm i okra-

damy je z danych oraz pieniędzy. Oczywiście działamy za zgodą Zarządów tych firm, 

co oznacza, że znaczną część wykradzionych pieniędzy musimy potem oddać... 

Takie działania wymagają wiedzy i doświadczenia oraz umiejętności szukania dziu-

ry w całym. To bardzo pomocne przy tworzeniu analiz i artykułów.

Kolejną niecodzienną umiejętnością naszych redaktorów jest to, że w zasadzie każdy 

z nich regularnie prowadzi też szkolenia z bezpieczeństwa, nie tylko dla programistów 

czy administratorów – także dla typowych „pań Halinek” i „panów Henryków”. 

Dzięki temu łatwo przychodzi nam upraszczanie przekazu, ale tak, aby nie stra-

cić jakości merytorycznej. Za cel wzięliśmy sobie tłumaczenie zawiłych niekiedy 

kwestii tak, aby były zrozumiałe nawet dla naszych dziadków:)

https://niebezpiecznik.pl/testy-penetracyjne/
https://niebezpiecznik.pl/testy-penetracyjne/
https://niebezpiecznik.pl/szkolenia/
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JK: Do Apple Pay już zdążyliśmy w Polsce przywyknąć. Jest to już sprawdzona tech-

nologia z pięcioletnią tradycją. Jakie są jej atuty, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo?

PK: Jak to w Apple, wygoda, prywatność i bezpieczeństwo. Ja chyba najbardziej 

doceniam „anonimizację” danych płatnika i to, że w przeciwieństwie do kart zbliże-

niowych iPhone aktywuje tę funkcję jedynie po odblokowaniu telefonu. Czyli nikt 

nie odczyta „przypadkiem” danych z naszej karty na odległość.

JK: Co jest złego w kartach zbliżeniowych?

PK: Ja postrzegam je jako zagrożenie dla prywatności. Część z kart ma w swojej 

pamięci, którą można zdalnie odczytać, zapisane:

 > nasze imię i nazwisko (tylko niektóre karty)

 > swój numer (który powinniśmy uważać za unikatowy identyfikator).

Nie obawiam się tego, że ktoś mnie „okradnie”, bo choć to teoretycznie jest możli-

we, to w praktyce jest bardzo mało realne i do tej pory nie spotkałem się z takim 

atakiem. Natomiast – jako zawodowy paranoik – wiem, że dowolny sklep mógłby 

mnie „śledzić” i budować mój profil klienta w oparciu o to, że zawsze gdy do sklepu 

wchodzę, to w kieszeni mam moją kartę zbliżeniową, z której sklep przy wejściu 

odczytuje identyfikator (zawsze ten sam) i imię i nazwisko.

iPhone tu wygrywa. I to dwa razy. Po pierwsze, nawet jeśli mam go w kieszeni, to nie 

da się z niego odczytać danych karty Apple Pay (telefon musiałby być odblokowany 
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i znajdować się na ekranie płatności – a to zauważę). Po drugie, zgubioną i znalezioną 

kartą zbliżeniową ktoś zawsze może zrobić jakieś niewielkie zakupy. A znalezionym 

iPhone’em mu się nie uda. No i w dzisiejszych czasach szybciej można się zorien-

tować, że zgubiło się telefon niż kartę.

JK: Jak przebiega proces dodawania kart i płatności od strony „technologicznej”?

PK: To dość skomplikowany proces. Wymaga kontaktu naszego telefonu (który odczy-

tuje dane fizycznej karty) z usługami Apple, które z kolei komunikują się z bankiem, 

aby potwierdzić, że taka karta faktycznie istnieje i może być używana w usłudze 

Apple Pay. Po szczegóły odeślę do naszego artykułu, gdzie opisaliśmy tzw. tokeniza-
cję, która taką wymianę danych (i prywatność w stronę sprzedawców) umożliwia: – nad całością 

bezpieczeństwa tego procesu czuwa tzw. „Secure Element” wbudowany w iPhone’a. 

Dzięki niemu m.in. numeru karty (a tak naprawdę reprezentującego go tokenu) 

nie będą w stanie pozyskać inne aplikacje zainstalowane na iPhonie. Nawet gdyby 

próbowały.

JK: Bezpieczeństwo to nie wszystko. O czym dowiedzą się różne instytucje, gdy 

płacimy kartą zbliżeniową, a o czym, gdy płacimy Apple Pay?

PK: Nasz bank dowie się o wszystkim. On wie, że dany token powiązany jest z naszą 

kartą. Apple również zbiera pewne informacje w chwili dodawania karty i jak można 

się domyślić, może je wykorzystywać do „analizy ryzyka” i np. poinformowania 

banku, że dana próba konfiguracji karty jest podejrzana. Apple pozyskuje z naszego 

telefonu np. liczbę wykonanych połączeń telefonicznych, czas, w jakim urządzenie 

https://niebezpiecznik.pl/post/apple-pay-iphone-polska-bezpieczenstwo/
https://niebezpiecznik.pl/post/apple-pay-iphone-polska-bezpieczenstwo/
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było w ruchu. Ponadto do banku Apple może przekazać, gdzie jesteśmy, kiedy doda-

jemy kartę, jeśli usługi lokalizacyjne są włączone, a także poznać nazwisko i adres 

związany z naszym kontem AppleID.

Samo Apple nie przechowuje numeru karty (choć na etapie konfiguracji, w wariancie 

klasycznym, ma do niego dostęp). Firma ma też możliwość pozyskiwania informacji 

o częstotliwości i szczegółach niektórych niekartowych transakcji Apple Pay, aby 

móc wykrywać oszustwa. Tego typu danymi może się dzielić z jednostkami nadzo-

rującymi i regulującymi.

W kartowych transakcjach Apple jednak nie bierze udziału – i jeśli wierzyć polityce 

prywatności – wykonywanie płatności kartowych nie powoduje generowania logów 

po stronie serwerów Apple. Apple nie jest tu pośrednikiem. Nie ma więc też dostę-

pu do tego, co kupujemy, a widoczna na iPhonie historia ostatnich transakcji jest 

wysyłana tylko na nasz telefon i tam przechowywana. Apple nie ma w nią wglądu.

JK: W mojej praktyce (przetestowałem karty kilku banków) rzeczywiście nie spotka-

łem się z wymogiem podawania PIN powyżej ustalonej kwoty. Dla wielu osób jest 

to problem. Możemy je uspokoić?

PK: Bo w przypadku Apple Pay „PIN” podajemy wcześniej, na urządzeniu, a nie 

wpisujemy do terminalu w sklepie. Tym „PIN-em” (czyli czymś, co zna właści-

ciel karty) jest passcode, ale może nim również być coś, co właściciel ma – odcisk 

naszego palca (TouchID) lub rysy twarzy (FaceID). Skoro płatność przejdzie tylko 

na odblokowanym telefonie, to nie ma zbyt wielkiego sensu prosić użytkownika 

kolejny raz o podanie PIN-u, sekundę później. Ciężko jest „nieświadomie” zapłacić 

Apple Payem.
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JK: Wiemy, że nadchodzą zmiany w płatnościach kartami w sklepach i internecie. 

Co o nich sądzisz, bo raczej wpływu na Apple Pay mieć nie będą?

PK: Jeśli coś się będzie zmieniać, to raczej tylko na plus (wygoda) albo na plus 

(bezpieczeństwo).

JK: A co sądzisz o Google Pay?

PK: Uważam, że jest prawie tak dobre jak Apple Pay. Trzeba jednak pamiętać, że imple-

mentacja Google Pay zależy nie tylko od Google, ale czasem również od producenta 

danego smartfona z Androidem. A ci są lepsi i gorsi (kwestia ceny i renomy), nad 

czym Google nie do końca panuje. W iPhonie nie da się zrobić płatności nieodblo-

kowanym, cudzym, znalezionym telefonem. Czy tak samo jest z każdym modelem 

smartfona z Androidem?

JK: Na koniec zapytam o Twoje wrażenia z używania Apple Pay. Dobre to jest?  

Czy może napotkałeś jakieś problemy?

PK: Absolutnie żadnych. Co więcej, nawet karty, które posiadam, a które nie mają 

interfejsu zbliżeniowego – bo o takie zawsze proszę mój bank, aby minimalizować 

ryzyka, o których rozmawialiśmy wcześniej – udało mi się podpiąć pod Apple Pay 

i płacę sobie nimi zbliżeniowo.

JK: Bardzo dziękuję za rozmowę!
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KSIĄŻKA TIM COOK 
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Historia Apple jest szczególnie lubiana przez reżyserów i autorów książek. Tu scena-

riusz czy fabuła napisały się same. Sięgano po nią wielokrotnie, opisując wyzwania, 

z jakimi borykała się firma oraz jej twórcy Steve Jobs i Steve Wozniak. Były to czasy 

wzlotów i upadku Apple. Prawdziwa historia z dreszczykiem, tyle tylko, że ze spoile-

rem – końcowy sukces nie jest zaskoczeniem. Apple jest dziś na szczycie i buduje 

swoją potęgę. Dla wielu osób to, że wiemy, jak ta opowieść się skończyła, może 

wydawać się nudne i zniechęcające. Wówczas warto sięgnąć po najnowszy tytuł 

„Tim Cook. Człowiek, który wzniósł Apple na wyższy poziom”, bo tu koniec historii 

wcale nie jest taki oczywisty, a sprawy poruszane przez Leandera Kahneya wyda-

rzyły się ledwie kilkanaście miesięcy temu. I to właśnie one będą rzutować na 

przyszłość jednej z najbardziej wyjątkowych firm w świecie IT. Na przyszłość, która 

nadal pozostaje niewiadomą.

To nie jest historia Tima Cooka
Biografie to wyjątkowo trudny rodzaj publikacji. Temat staje się jeszcze trudniejszy, 

gdy chcemy ocenić życie osoby, która jeszcze żyje. Leander mnie zaciekawił swoim 

pomysłem na książkę. Historia Tima Cooka to interesujący kąsek dla wielu osób, 

które interesują się historią Apple. Na pierwszych stronach autor odkrywa historię 

szefa Apple, jednak ta opowieść błyskawicznie się kończy kilka stron dalej. Mimo 

to będziemy mieli przekrój przez to, skąd i z jakiego domu wywodzi się Tim Cook. 

Tych kilka początkowych stron książki praktycznie kończy historię Cooka.

Tim (prawie) idealny

17OPINIE
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Miałem nieustanne wrażenie, że Leander chce na każdym kroku zestawiać postać 

Tima z Jobsem. Nie mam pojęcia dlaczego i szczerze mówiąc – delikatnie mnie 

to irytowało. W tym starciu wygrywał Tim, a postać Steve’a skutecznie obrywała, 

tracąc aurę „magii założyciela Apple”. Może nie było to zamysłem autora, a jedy-

nie próbą udowodnienia, że Cook to godny następca ikonicznego Steve’a Jobsa. 

W niewielu miejscach dostrzegłem, aby padały krytyczne słowa na temat głównego 

bohatera – obecnego CEO firmy Apple. Zaburzyło to moją ufność w bezstronność 

przekazu tej publikacji. I właśnie dlatego cieszyłem się, że ta książka w tak małym 

stopniu opowiada historię Tima Cooka, a  jedynie jest tłem dla wydarzeń, jakie 

działy się w ostatnich latach u Apple. Zresztą sam Leander Kahney przyznaje 

w rozdziale „Wzmożony nacisk na różnorodność”, że nie jest to książka o prywat-

nym życiu szefa Apple – „Cook stara się zachować swoje życie prywatne tylko dla 

siebie, a ja uważam, że należy to uszanować”. Tymi słowami autor sam przyznaje, 

że nie jest to biografia Tima Cooka. I już wiem, dlaczego tak mocno rozbudowano 

tytuł książki, bo w mojej ocenie jest to najnowsza historia firmy Apple. I to całkiem  

skrzętnie spisana.

Za kulisami Apple
Jak Apple radziło sobie z zarzutami o łamanie praw pracowniczych? Dlaczego firma 

spierała się z FBI? W jaki sposób doszli do perfekcji w procesie dostaw sprzętu z fabry-

ki do klienta? Te pytania pojawiały się nie tak dawno w mediach. I o tych tematach 
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przeczytamy na kartkach tej książki. Leander Kahney opowiada najnowszą historię 

Apple, której narratorem jest Tim Cook. Znajdziemy tu kilka historii, które zapewne 

umknęły nawet najbardziej bacznym obserwatorom tej firmy. W jednym miejscu 

zgromadzono poważną bazę danych statystycznych na temat wyników finanso-

wych, a także inwestycji, jakie firma poczyniła w ostatnich latach. Wydarzenia, jakie 

znajdziemy w tym tytule, sięgają zeszłego roku. Dzięki temu możemy spojrzeć na 

decyzje podejmowane przez Tima z zupełnie innej perspektywy.

Książka nie stara się odpowiedzieć na pytanie, czy Tim Cook godnie zastąpił 

Steve’a Jobsa. Jest natomiast historią opowiadającą zmagania ogromnej korporacji 

Apple z sukcesem, jaki osiągnął iPhone. Po jej przeczytaniu zupełnie inaczej będzie-

my patrzeć na problemy, z którymi boryka się Apple, a z których istnienia ja jako 

konsument nawet nie zdawałem sobie sprawy. Fajnie, że opowiadane wydarzenia 

miały miejsce w niedalekiej przeszłości. W ciekawy sposób można przeanalizować 

informacje, jakie pojawiały się w mediach, i skonfrontować je z opiniami pracow-

ników firmy Apple. Książka opowiada o tym, że za sukcesem firmy nie stoją tylko 

doskonałe produkty. Zwraca też naszą uwagę na wiele innych aspektów, bez których 

Apple nie odniosłoby sukcesu. Warto zatem sięgnąć po najnowszą książkę Leandera 

Kahneya żeby uchylić kuchenne drzwi firmy i zobaczyć, jak Apple funkcjonuje  

od zaplecza.

Cena: 49,99 zł

WWW: Empik.com

http://www.idz.do/timcook-mojmacmagazyn
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Przyszedł wrzesień, a wraz z nim kolejna, przez wiele osób z ogromną niecierpli-

wością wyczekiwana, nowa wersja systemu operacyjnego iOS, oznaczona liczbą 

13. Na szczęście, po przeanalizowaniu najmłodszego systemu mobilnego od Apple, 

z czystym sumieniem mogę napisać, że tym razem trzynastka nie będzie pechowa. 

W tej wersji pojawiło się sporo zmian i nowości z obszaru dostępności, więc zapewne 

każdy użytkownik o specjalnych potrzebach znajdzie dla siebie coś interesującego.

Poniżej przedstawiam listę zmian i nowych rozwiązań z obszaru dostępności, jakie 

udało mi się znaleźć w najnowszym systemie iOS. Jestem jednak pewien, że nie jest 

to kompletna lista. Dlaczego? Ponieważ co jakiś czas sam trafiam na kolejne uspraw-

nienia i nowe opcje. Myślę, że pełna lista zmian zostanie skompletowana dopiero 

po kilku tygodniach od wypuszczenia oficjalnej wersji, gdy tysiące użytkowników, 

w domowym zaciszu, zajrzy pod każdy bajt i rozłoży ten system na części pierwsze.

Zacznę od tego, że w iOS13 gołym okiem widać, iż Dostępność dosłownie zyskała na 

znaczeniu. Przejawia się to przeniesieniem ustawień dostępności z sekcji Ogólne 

do głównego drzewa ustawień. Wspominam o tym tylko dlatego, aby osoby przy-

zwyczajone do lokalizacji Dostępności w ogólnych ustawieniach nie poczuły się 

zdezorientowane, gdy jej tam nie zastaną.

Jak zwykle najwięcej zmian dotyczy sekcji Widzenie i ustawień programu odczytu 

ekranu VoiceOver.

W opcjach Mowy czytnik ekranu otrzymał możliwość wykrywania zadeklarowa-

nego języka treści, a następnie przełączania domyślnej syntezy mowy na taką, 
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która odpowiadać będzie językowi danej treści. Innymi słowy, od tej pory w sposób 

automatyczny np. polskie aplikacje mogą być odczytywane polskim syntezatorem 

mowy, francuskie francuskim, angielskie angielskim itd.

W opcjach Szczegółowości pojawiła się rozbudowana zakładka Interpunkcja. Poza 

dotychczasową możliwością wybrania odczytu jednej z predefiniowanych grup 

interpunkcji, aktualnie użytkownik może stworzyć sobie własną grupę interpunk-

cji, np. do używania przy korekcie tekstu. Ciekawą opcją jest również możliwość 

eksportu oraz importu takich grup do oraz z iCloud.

W iOS13 wiele funkcji przemianowano. I tak np. opcja Przeczytaj wykryty tekst aktu-

alnie nazywa się Mów wykryty tekst i opisuj obrazki. Przy czym działanie akurat 

tej funkcji się nie zmieniło i nadal odpowiada ona za określanie, czy tekst wykryty 

automatycznie i opisy wizualne rzeczy z fokusem są odczytywane użytkownikowi.

Za to nowe możliwości otrzymało Pismo Braille'a. Wcześniej rodzaj alfabetu braj-

la (polski, angielski itd.) determinowany był poprzez język klawiatury ekranowej. 

W iOS13 odpowiada za to osobna funkcja o nazwie Tabele Braille’a. Domyślnie 
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dodana jest tylko jedna, odpowiadająca językowi systemu. Jeśli użytkownik posiada 

klawiatury ekranowe w innych językach, to w tych samych językach zainstalowa-

ne zostaną Tabele Braille’a. Różnica polega na tym, że nowe tabele można dodawać 

niezależnie od klawiatur ekranowych, a także zmieniać je jednym gestem z pozio-

mu wirtualnego pokrętła, nie przestawiając klawiatury ekranowej.

Dodatkowy smaczek dla osób korzystających z fizycznych klawiatur brajlowskich 

stanowi opcja umożliwiająca zmianę czasu odbicia klawisza. Domyślnie jest to 0,5 s.

Kolejną nowość odnajdziemy w zakładce Dźwięk. Pojawił się tam nowy przycisk 

o nazwie Dźwięki i haptyka. Został on nazwany dokładnie tak samo jak przycisk 

w głównym drzewie ustawień iOS, ale otwiera zupełnie inny zakres ustawień. 

Generalnie w tym wypadku chodzi o dodatkowe dźwięki generowane przez sam 

program odczytu ekranu VoiceOver.

Dotychczas użytkownik miał tylko możliwość włączenia i wyłączenia tych odgło-

sów za pomocą opcji Wycisz efekty dźwiękowe. Aktualnie dla każdej akcji z osobna 

można włączyć lub wyłączyć dźwięk, ale co znacznie bardziej interesujące, można 

również włączyć lub wyłączyć haptykę, a także ustalić jej siłę. W ten sposób osoby 

mające problemy ze słuchem otrzymały dodatkową informację wibracyjną.
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W głównym drzewie ustawień VoiceOver pojawiła się nowa opcja o nazwie Polecenia. 

Za jej pośrednictwem użytkownik zyskał możliwość zmiany standardowo przypisa-

nych gestów i skrótów klawiszowych do praktycznie wszystkich akcji wykonywanych 

za pomocą VoiceOver. Dotyczy to również obsługi takich elementów jak Wirtualne 

Pokrętło, Wejście ekranu Brajla czy nawet Pisma Ręcznego. Według mnie jest to 

najciekawsza zmiana tej aktualizacji.

W tym samym miejscu umieszczone zostały Czynności. Nie są to jednak ustawienia 

dotyczące Czynności dobrze znanych użytkownikom z poprzednich wersji iOS.

Nowe Czynności pozwalają szybko zmieniać grupę ustawień VoiceOver. Może się 

to odbywać przy użyciu pokrętła lub automatycznie, po otwarciu aplikacji lub napo-

tkaniu określonego elementu interfejsu użytkownika. Ustawienia są bardzo bogate 

i umożliwiają naprawdę sporo. Użytkownik np. może tak ustawić sobie VoiceOver, 

aby nadchodzące wiadomości e-mail odczytywane były jednym syntezatorem mowy 

w określonym tempie, a np. wiadomości iMessage innym głosem i z inną prędkością.

W iOS13 wszystkie opcje wprowadzania znaków z klawiatury wirtualnej zostały 

zgromadzone pod przyciskiem Wpisywanie. Pojawiła się tam również jedna nowa 

funkcja: Czas interakcji z klawiaturą. Podobnie jak w przypadku klawiatur brajlow-

skich tu również można regulować ten parametr.

Użytkownicy słabo widzący, korzystający z opcji Zoom, otrzymali teraz możliwość 

sterowania powiększeniem z poziomu klawiatury, a dokładniej mówiąc, skrótów 

klawiaturowych.
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Znane z wcześniejszych wersji systemu Udogodnienia ekranu zmienione zostały na 

Ekran i wielkość tekstu. W tym wypadku to jednak nie tylko sama zmiana nazwy. 

Pod jednym przyciskiem zebrano tutaj wszystkie ustawienia ekranu. W tym miejscu 

pojawiła się również zupełnie nowa, bardzo ciekawa funkcja – Różnicuj bez koloru. 

Jej zadaniem jest wyświetlanie zamienników elementów interfejsu użytkownika, 

które do przekazywania informacji używają wyłącznie koloru. Przykładowo, jeśli 

sukces jakiejś operacji przedstawiony zostanie jedynie za pomocą zmiany kolo-

ru ikony z czerwonego na zielony, to użytkownik otrzyma dodatkową informację 

graficzną anonsującą taką zmianę. Funkcja ta rozwiąże sporo problemów osób 

mających problemy z rozpoznawaniem barw (daltoniści).

W zakładce Ruch znajdziemy dwie nowe opcje. Pierwszą jest Preferuj przejścia 

z przenikaniem. Pozwala ona zredukować ruch narzędzi sterujących interfejsu, 

które zmieniają swoje położenie, pojawiając się i znikając z ekranu.

Drugą nową opcją jest Automatycznie odtwarzaj Video. Jak sama nazwa wskazuje, 

funkcja ta umożliwia wyłączenie automatycznego odtwarzania filmów.

Całkowicie nową funkcją w systemie iOS13 jest Sterowanie głosowe. Umożliwia ona 

sterowanie urządzeniem tylko i wyłącznie za pomocą samego głosu użytkownika. 

Podobna funkcja dostępna jest już od kilku lat dla właścicieli urządzeń pracujących 

pod kontrolą systemu Android, i to w kilku językach. Niestety, żadne z tych dwóch 
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rozwiązań przynajmniej na razie nie wspiera języka polskiego. Aktualnie Sterowanie 

Głosowe w systemie iOS obsługuje jedynie angielski ze Stanów Zjednoczonych.

Za to możliwości samej funkcji są imponujące. Oprócz wbudowanych mechanizmów 

obsługi, bazujących na tych samych etykietach elementów wykorzystywanych 

przez program odczytu ekranu VoiceOver, funkcję można uczyć nowych poleceń 

i słownictwa. Dzięki temu bez dotykania urządzenia np. osoba z porażeniem czte-

rokończynowym jest w stanie nie tylko obsługiwać system w zakresie dotychczas 

udostępnianym przez Siri, ale także modyfikować ustawienia, edytować teksty itp.

Współpracę ze Sterowaniem Głosowym ułatwia nakładka, którą użytkownik może 

sobie włączyć na stałe, a która na ekranie wyświetla podpowiedzi, z jakich komend 

w danym momencie może on skorzystać. Możliwe jest również używanie głoso-

wych skrótów, w działaniu przypominających nieco skróty klawiszowe.

Nowa opcja Apple TV Remote to ukłon w stronę właścicieli Apple TV. Sam bardzo 

często sięgam po telefon, aby podyktować jakąś treść na Apple TV. Od tej pory za 

pomocą fizycznych klawiszy iUrządzenia będziemy mogli również poruszać się po 

menu Apple TV.

W iOS13 pojawiła się także nowa opcja dla osób mających problemy ze słuchem 

– RTT programowe. Działa bezpośrednio z poziomu aplikacji Telefon i pozwala 

nawiązywać oraz odbierać połączenia RTT.

RTT (ang. Real-time Text, tekst w czasie rzeczywistym) to usługa oferująca więk-

szą niezawodność, lepszą obsługę tekstu oraz możliwość jednoczesnego mówienia 

i słuchania w trakcie połączenia. Protokół RTT jest bardziej zaawansowany niż 

wcześniej stosowany TTY (Teletype).



27OPINIE 27OPINIE

Wśród nowości dostępnościowych pojawiły się również i takie funkcje, o których 

nie ma ani słowa w systemowych ustawieniach. Jedną z nich jest informowanie 

użytkownika przez VoiceOver, jaka osoba znajduje się w kadrze aktualnie robionego 

zdjęcia. Dotychczas rozpoznawanie twarzy i ich anonsowanie dostępne było dopie-

ro przy wykonanych i przeanalizowanych przez system fotografiach. Aktualnie iOS 

analizuje widziany obraz w locie i za pośrednictwem czytnika ekranu VoiceOver 

informuje np. użytkownika z dysfunkcją wzroku, komu właśnie robi on zdjęcie. 

Dodatkowo iOS13 poprzez odpowiednie dźwięki i wibracje podpowiada, kiedy iUrzą-

dzenie znajduje się w optymalnym położeniu do zrobienia fotografii. Dzięki temu 

zdjęcia wykonywane nawet przez zupełnie niewidomego użytkownika nie są pochy-

lone w żadną stronę.

Inną nieopisaną nowością jest anonsowanie przez VoiceOver prawdopodobnego 

przeznaczenia niezaetykietowanych przycisków. Jeśli z układu aplikacji i samej 

konstrukcji przycisku wynika, że może on odpowiadać np. za akcję powrotu do 

wcześniejszego ekranu, program odczytu ekranu zaanonsuje go jako „Być może 

– Wstecz”.

Jestem absolutnie pewien, że doniesienia o kolejnych nowościach dostępnościowych 

będą pojawiały się wraz ze wzrostem liczby kolejnych użytkowników instalujących 

iOS13 oraz z czasem upływającym od oficjalnego opublikowania tej wersji systemu. 

A o tych co ciekawszych nowościach na pewno będziemy pisać na łamach Mój Mac 

Magazyn.
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iWork
Szkoła bez dokumentów to nie szkoła, a dokumenty na Maku to przede wszyst-

kim iWork. Ten pakiet oprogramowania powinien w pełni zaspokoić potrzeby 

uczniów. Znajdziesz w nim edytor tekstu Pages, arkusz kalkulacyjny Numbers 

oraz aplikację do tworzenia prezentacji – Keynote. Wszystkie te bardzo przy-

jazne aplikacje są doskonale zintegrowane z systemem macOS oraz pozwalają 

na wygodną pracę w iCloud. iWork to nie tylko macOS. Wszystkie aplikacje są 

dostępne dla systemów mobilnych, dzięki czemu możesz z nich korzystać na 

iPhonie czy iPadzie. Pakiet iWorks jest dostępny tylko dla urządzeń Apple i nie 

ma odpowiedników dla innych systemów operacyjnych, ale w razie potrzeby 

skorzystasz z iWorks w przeglądarce internetowej. Wystarczy, że zalogujesz się 

swoim Apple ID na stronie iCloud.com.

www.apple.com

Cena: Bezpłatny

https://www.apple.com/pl/iwork/
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Scrivener
Program Scrivener to docelowo narzędzie skierowane dla twórców powieści 

i scenariuszy. Jednak jego możliwości są bardzo szerokie i może stać się dosko-

nałym przyjacielem ucznia czy studenta. Scrivener może stać się doskonałą 

biblioteką do przechowywania dokumentów. Z jego pomocą możemy tworzyć, 

katalogować i przechowywać notatki i prace szkolne. Każdy dokument ma biblio-

tekę składających się nań plików i folderów. Możemy je swobodnie zagnieżdżać, 

co pozwala na wygodne zarządzanie całym drzewem plików. Wszystkie z nich 

mogą być oznaczone kolorami lub ikonami. Do plików możemy dodawać notatki 

służące do tworzenia tekstu, odnośniki, metadane i inne elementy wspomagają-

ce pracę nad tekstem. Na koniec funkcje eksportu i kompilacji zapewnią idealny 

finał pracy nad dokumentem. Z pewnością warto przetestować ten program.

www.literatureandlatte.com

Cena: 45,00 $

https://www.literatureandlatte.com
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Notatki
Jeśli często tworzycie notatki, to musicie się koniecznie zaprzyjaźnić z  tą 

darmową aplikacją Apple. Szybka myśl, link, obrazek – warto mieć pod ręką  

te wszystkie informacje. Najlepsze miejsce do gromadzenia tego typu rzeczy 

to program Notatki. To wbudowane w macOS, iOS i ipadOS narzędzie jest, jak  

to zwykle u Apple bywa, intuicyjne i proste w użyciu. Można w nim przecho-

wywać większość zapisków, a nawet rysować i tworzyć skany. Notatki można 

łatwo katalogować, dzięki czemu łatwo mieć w nich porządek, a w razie potrzeby 

bardzo wydajna wyszukiwarka pomoże odnaleźć właściwą informację. Aplikacja 

pozwala dodatkowo tworzyć listy zadań i tabele, a synchronizacja z iCloud zapew-

ni bardzo płynną pracę na wielu urządzeniach połączonych z Twoim kontem 

i udostępnianie plików innym osobom.

Cena: Bezpłatny
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OneNote
Kolejną aplikacją przydatną w codziennych zapiskach jest OneNote firmy 

Microsoft. Warto jej się przyjrzeć, jeśli szukamy tego typu aplikacji. To podobnie 

jak Notatki Apple prawdziwy kombajn do tworzenia cyfrowych notatek. Atutem 

OneNote jest multiplatformowość. Działa w przeglądarce internetowej oraz 

na wielu systemach operacyjnych, w tym macOS i iOS. To w przypadku pracy  

na różnych komputerach i telefonach jest bardzo wygodne. OneNote jest nieco 

bardziej rozbudowany i mniej intuicyjny od konkurenta z Cupertino i posiada 

interfejs rodem z Microsoft Office, co może być dla niektórych użytkowników 

odstraszające. Zdecydowanie warto jednak ten program przetestować, bo może 

się okazać bardzo pomocny w codziennych zmaganiach z notatkami w szkole.

Program w AppStore dla iOS 

Program w AppStore dla macOS 

Cena: Bezpłatny
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Evernote
Ostatnim, tym razem komercyjnym programem do organizacji dokumentów 

i tworzenia notatek jest Evernote. Tu również możemy przechowywać teksty, 

pomysły i zeskanowane dokumenty. Ale Evernote potrafi więcej niż konkurencja. 

Możemy tu korzystać z tagów i linków pozwalających się łatwo przemiesz-

czać pomiędzy tworzonymi przez nas notatnikami. Evernote pozwala obok 

tekstu przechowywać pliki PDF (doskonale sprawdza się również wyszukiwanie 

treści w plikach PDF), obrazki czy notatki dźwiękowe. Program daje nam możli-

wość szybkiego tworzenia notatek z zaznaczonych treści w systemie i pozwala 

również na wysyłanie wiadomości e-mail, które przekształcą się w nasze notatki. 

Z programu można skorzystać za darmo, ale wszystkie dodatkowe funkcjonal-

ności znajdują się w wersji Premium w cenie 11,00 zł za miesiąc.

www.evernote.com

Cena: od 0 zł

https://evernote.com/intl/pl/
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MindNode 5
Szkoła jest kuźnią pomysłów. Niejednokrotnie będziemy musieli coś planować 

i tworzyć skomplikowane projekty. Warto w takich sytuacjach skorzystać z mapy 

myśli. Ona pomoże nam w najbardziej przejrzysty sposób połączyć wszystkie 

pomysły w idealny projekt. MindNode jest wartym polecenia programem do 

tworzenia map myśli. Pozwala na tworzenie powiązanych działań, które będzie-

my wykonywać. Dzięki tak przygotowanemu planowi działań łatwo napiszemy 

projekty tematyczne czy prace semestralne. MindNode to również możliwość 

dodawania dokumentów i notatek do tworzonych projektów. Aplikacja jest 

dostępna także w wersji na iOS, dzięki czemu wszystkie nasze plany będzie-

my mieli zawsze przy sobie. Wszystkie projekty będziemy mogli bez problemu 

przesłać innym użytkownikom MindNode, co przyda się przy realizacji zespo-

łowych zadań czy projektów.

www.mindnode.com

Cena: 189,99 zł

https://mindnode.com
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Unclutter
Przed wyzwaniami roku szkolnego lub akademickiego warto wyposażyć nasz 

komputer w bardzo przydatne narzędzie. Jak wiadomo, podczas pracy z kompu-

terem najczęściej są przez nas używane: pliki, kopiowanie i notatki. Dzięki 

programowi Unclutter będziemy mieli dostęp do tych rzeczy po wykonaniu 

jednego gestu. Wtedy z górnej części ekranu wysunie się obszar, który będziemy 

mogli wykorzystać w naszej pracy. Z dowolnego miejsca metodą przeciągnij-

-upuść skopiujemy pliki, które możemy porządkować w folderach. Również 

ostatnio skopiowane do schowka informacje będą nadal widoczne po lewej stro-

nie. Tutaj również stworzymy szybkie zapiski w osobnych notatkach. Koniec ze 

żmudnym poszukiwaniem najbardziej potrzebnych narzędzi.

www.unclutterapp.com

Cena: 94,99 zł

http://www.unclutterapp.com
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Paste 2
„Kopiuj-wklej” to hasło mocno kojarzące się ze szkołą. Dlatego przedstawiamy 

Wam kolejne narzędzie, które pomoże nam zapanować nad zawartością syste-

mowego schowka. Jeśli często wykonujemy tego typu operacje, z pewnością 

zyskamy w ten sposób mnóstwo czasu. Aplikacja Paste 2 to mocno rozbudowana 

wersja schowka. Program zapisuje wszystkie operacje kopiowania (oczywiście 

można blokować możliwość kopiowania haseł). Dzięki opcji szukania możemy 

odszukać nawet bardzo stare zawartości schowka. Do tego aplikacja ma świet-

nie wyglądający i bardzo czytelny interfejs z podglądem wklejanych treści. 

Dodatkowo program ma możliwość synchronizowania schowka przez iCloud 

i możemy z niego korzystać na wielu komputerach.

Program w AppStore 

Cena: 47,99 zł

https://apps.apple.com/pl/app/paste-clipboard-history-manager/id967805235?mt=12&ign-mpt=uo%3D6
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Self Control
Wakacje się skończyły i czas na intensywną pracę w placówkach edukacyjnych. 

Niestety wakacyjne rozleniwienie powoduje, że poddajemy się pokusie marno-

trawienia naszej energii w trakcie pracy. Przeglądanie stron www bądź portali 

społecznościowych to jeden z przykładów. Dzięki aplikacji Self Control może-

my czasowo zablokować dostęp do odciągających nas od pracy i nauki witryn. 

Aplikacja ma zdefiniowaną listę popularnych wśród użytkowników rozprasza-

czy, ale warto dodać do niej naszą „czarną listę”. Po uruchomieniu programu 

nie będziemy mieli dostępu do wybranych przez nas programów w ustalonym 

przez nas czasie. Dzięki temu szybko wdrożymy się w wir nauki, a rozprasza-

jące nas witryny nie będą już wytłumaczeniem.

www.selfcontrolapp.com

Cena: Bezpłatny

http://selfcontrolapp.com
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Be focused
Gdy już pozbędziemy się rozpraszaczy, warto zwiększyć naszą produktywność. 

Doskonale nada się do tego celu technika Pomodoro, wynaleziona przez Włocha 

Francesco Cirillo. Jej nazwa pochodzi od kuchennego czasomierza w kształcie 

pomidora odmierzającego czas. By uzyskać większą wydajność pracy, należy 

wykonywać zadania w dokładnie określonym czasie – 25 minut, po czym nastę-

puje 5-minutowa przerwa. Dzięki takiemu podziałowi lepiej się koncentrujemy 

na naszej pracy. W skorzystaniu z tej techniki może nas skutecznie wesprzeć 

program Be focused, który pomaga utrzymać wysoką produktywność za pomocą 

stopera odliczającego czas naszej pracy czy nauki. Dzięki aplikacji bardzo szyb-

ko wdrożymy się w istotę działania techniki Pomodoro, a dodatkowo będziemy 

mogli śledzić swoją produktywność dzięki zawartym w aplikacji wykresom.

Program w AppStore 

Cena: Bezpłatny

https://apps.apple.com/us/app/be-focused-focus-timer/id973134470?mt=12


39PRZEGLĄD APLIKACJI 39PRZEGLĄD APLIKACJI

Kalendarz
Beztroskie życie bez kalendarza? Marzenie. W  szkole i  pracy jest on nam 

niezbędny. A ten oferowany za darmo przez Apple jest doskonałym narzędziem 

dla każdego użytkownika, który żyje w wirze wydarzeń. Prosty i przejrzysty 

interfejs pozwoli łatwo zarządzać nadchodzącymi terminami. Do zapisanych 

wydarzeń możemy dodać konkretnie miejsca na mapie. Z Kalendarza będziemy 

mogli z łatwością korzystać na wszystkich urządzeniach firmy Apple z wyko-

rzystaniem doskonałej synchronizacji przez iCloud. Możemy dodać zewnętrzne 

kalendarze, np. Google oraz własne dodatkowe kalendarze, pozwalające pood-

dzielać obowiązki szkolne, zawodowe czy rodzinne.

Cena: Bezpłatny



40PRZEGLĄD APLIKACJI

Fantastical 2
Jeśli okaże się, że Kalendarz Apple jest dla nas niewystarczający, warto spraw-

dzić aplikację Fantastical 2. Podstawową zaletą Fantasticala jest rozpoznawanie 

parametrów dodawanych wydarzeń przy użyciu naturalnej składni. Działa to 

tak: wszystkie parametry dotyczące dodawanego terminu definiujemy w linii 

jego nazwy, na przykład „Wykład z  socjologii 11–12 9.10” zostanie dodane  

9 października w godzinach 11–12 z nazwą Wykład z socjologii. Pozwala to w banal-

ny sposób dodawać wszystkie nasze terminy do pamięci Fantasticala. Program 

oferuje wsparcie dla przypomnień iCloud, konfigurowane widoki kalendarza 

czy okno szybkiego dostępu. Fantastical nie jest tani, ale „czas to pieniądz”, więc 

wydane pieniądze mogą się szybko zwrócić.

www.flexibits.com

Cena: 189,99 zł macOS /

13,99 zł iPhone / 27,99 zł iPad

https://flexibits.com/fantastical
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Dyktafon
Dobry pomysł jest cenniejszy niż złoto. Gorzej, że tak szybko wystarczy jedna 

chwila, by o nich błyskawicznie zapomnieć. Dlatego warto wyrobić w sobie 

nawyk nagrywania na dyktafon wszystkich naszych pomysłów. Nie dość, że nie 

tracimy czasu na wpisywanie ich na niewygodnej klawiaturze telefonu, to potem 

szybko możemy ich odsłuchać i wybrać te godne uwagi. Systemowy Dyktafon 

to bardzo fajna aplikacja, która sprawi, że wszystkie nasze urządzenia staną się 

sprytnymi dyktafonami. Od systemu Watch OS 6 jest już dostępna aplikacja na 

Apple Watch i dzięki niej w biegu, bez wyciągania telefonu z kieszeni możemy 

szybko nagrać ważne informacje lub pomysły, które nagle wpadły nam do głowy.

Cena: Bezpłatny
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Przypomnienia
Systemowe Przypomnienia, które dostajemy za darmo wraz z wszystkimi syste-

mami operacyjnymi firmy Apple, przeszły z najnowszymi systemami prawdziwą 

metamorfozę. Teraz to naprawdę bardzo interesujący program. To w pełni funk-

cjonalna lista zadań. Nowy interfejs i czytelny układ jest ogromnym atutem 

aplikacji. Łatwe i intuicyjne dodawanie kolejnych zadań i list powoduje, że praca 

z programem to czysta przyjemność. Do każdego zadania możemy dodawać 

oprócz daty wykonania także lokalizację, w której otrzymamy powiadomienie 

o tym, że właśnie w tym punkcie globu (albo miasta) mamy coś do zrobienia. 

Sprawdza się doskonale w przypadku załatwiania spraw w wielu miejscach. 

Zadaniom możemy także nadać priorytet ważności i opatrzyć je notatkami. Listy 

możemy współdzielić z innymi użytkownikami. Dzięki temu możemy współ-

pracować przy tworzeniu szkolnych projektów. Przypomnienia to całkiem nowa 

jakość i warto z nich korzystać.

Cena: Bezpłatny
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Trello
Szykuje się grupowy projekt w szkole? To doskonały moment na skorzystanie 

z aplikacji Trello. To tablica z przyklejonymi do niej karteczkami, gdzie każda 

z nich to inne zadanie. Trello wspiera pracę grupową i doskonale się w niej 

odnajduje. Dzięki temu w łatwy sposób kontrolujemy wykonanie zadań i prze-

pływ naszej pracy. Możemy tworzyć karty i listy zadań, którymi łatwo możemy 

operować i dowolnie je edytować. Na dodatek wszystkie zadania na każdym 

etapie realizacji możemy komentować. A wszystko to jest czytelne i bardzo proste 

w użyciu. Trello to aplikacja niezmiernie przydatna i upraszczająca zarządzanie 

zadaniami i z powodzeniem sprawdzi się w szkolnym życiu.

www.trello.com

Cena: Bezpłatny

https://trello.com/
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Pixelmator
Atrakcyjnie wyglądający referat czy prezentacja multimedialna potrzebuje 

dobrych grafik. Dlatego dobry program graficzny to niezbędny standard w szko-

le, ale nie potrzebujemy od razu Photoshopa. Poczciwy Pixelmator poradzi sobie 

z grafiką rastrową i dysponuje bardzo bogatą i prostą w użyciu biblioteką narzę-

dzi oraz efektów. Możliwe jest także używanie ścieżek wektorowych i łączenia 

ich z grafiką rastrową. Praca z warstwami, maskami i dodawanie do nich stylów 

nie jest żadnym wyzwaniem dla Pixelmatora. Obróbka plików graficznych jest 

prosta i bardzo intuicyjna. Pixelmator jest także dostępny na iOS i iPadOS, gdzie 

również można edytować pliki graficzne.

www.pixelmator.com

Cena: 139,99 zł

https://www.pixelmator.com/mac/


https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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NOWOŚCI OD APPLE
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Dla wielu konferencje wrześniowe, czasem zwane „iPhone'owymi”, są najważniej-

szym wydarzeniem związanym z Apple w roku. Inni wyżej stawiają konferencję 

rozpoczynającą WWDC. Jednak jest to spór podobny do rozważań o „Wyższości 

Świąt Wielkiejnocy nad Bożego Narodzenia”. Tak czy siak, 10 września wszyscy, 

którym technologia i Apple nie są obce, czekali na godzinę 19.00. W trakcie konfe-

rencji i po niej opinie były różne. Jedynie inwestorzy byli zgodni. Akcje Apple pięły 

się w górę przez kilka dni.

Było szybko,  
ale nie nudno
Zaczęło się od zabawnego filmu, który w rysunkowych animacjach przedstawiał 

historię urządzeń Apple. Puentą było stwierdzenie „Daj ludziom cudowne narzę-

dzia, a będą robić cudowne rzeczy”.

Niespodzianki pojawiły się zaraz na początku imprezy. Pierwszą, choć nie najwięk-

szą była prezentacja Apple Arcade. Okazało się, że abonamentowy serwis z grami, 

bez reklam i mikropłatności od czasu WWDC wsparło znacznie więcej dewelope-

rów. Ilość logotypów widocznych na slajdzie wzrosła niemal trzykrotnie. Pokazano 

też zwiastuny kilku nowych i bardzo interesujących tytułów. Dobrze zaprezento-

wała się „podwodna” gra studia Capcon. Pojawiły się też tytuły idealne dla dzieci.

Jednak pokaz gier nie był najbardziej ekscytującym momentem. Duże i pozytywne 

wrażenie zrobiła cena usługi: 24,99 zł miesięcznie plus 30-dniowy okres próbny. 
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Tę cenę przekraczają często pojedyncze gry o zbliżonej jakości do szlagierów Apple 

Arcade. Z abonamentu będzie można korzystać bez dodatkowych opłat w chmurze 

rodzinnej. Gier już w dniu premiery ma być znacznie ponad setkę. Premiera zaś 

nastąpi wraz z udostępnieniem iOS 13, czyli 19 września na całym świecie.

TV+
Jeszcze większym zaskoczeniem były informacje o nadchodzącym serwisie VOD 

Apple. Oczywiście niespodzianką nie był sam serwis, bo oficjalnie wiemy o nim od 

marca, ale to, że poinformowano o najważniejszych szczegółach już we wrześniu.

Wiemy, że serwis wystartuje w  setce krajów z  około dziesięcioma serialami. 

Dodatkowo Apple zobowiązało się, że co miesiąc będzie dodawać kolejny. Z przecie-

ków wiemy, że Apple zamówiło już około 40 produkcji, a część z nich jest ukończona. 

Pokazano też po raz pierwszy zwiastun „See” (Widzieć), epickiej opowieści o posta-

pokaliptycznym świecie, w którym wszyscy ludzie stracili wzrok.

I tu znów najmilszym elementem była informacja o cenie. Apple znalazło złoty 

środek pomiędzy wczesnymi plotkami sugerującymi, że TV+ będzie dodawana do 

każdego urządzenia Apple, a późniejszymi mówiącymi o wygórowanej cenie 10$ 

za miesiąc. Okazało się, że abonament będzie kosztował 5 dolarów (24,99 zł z VAT), 
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a do każdego nowego urządzenia Apple zdolnego do odtwarzania TV+ będzie można 

otrzymać roczną subskrypcję za darmo! Oferta jest ważna w ciągu trzech miesięcy 

od aktywacji urządzenia. To naprawdę dobra wiadomość.

Filmy będą oferowane w rozdzielczości 4k i zwiększonej dynamice obrazu Dolby 

Vision, a zdecydowana większość dodatkowo z dźwiękiem Dolby Atmos. Roczny 

abonament będzie przysługiwał do każdej nowej Apple TV, nowo kupionego iPho-

ne’a, iPada, Maca i iPoda Touch. Podobnie jak w przypadku Arcade jedna subskrypcja 

może być dzielona przez wszystkich (do sześciu) członków chmury rodzinnej.

iPad – kolejny miły drobiazg
Parę osób stwierdziło, że to „odgrzewany kotlet”, bo nowa wersja „edukacyjnego” 

iPada nadal jest wyposażona w procesor A10 Fusion. Jednak jest on i tak dwukrot-

nie szybszy od większości popularnych notebooków z Windows. Zwiększono za to 

ekran do 10,2 cala oraz, co ważne, dodano Smart Connector pozwalający na podpięcie 

klawiatur od Apple. Bez zmian pozostała obsługa Apple Pencil pierwszej generacji.

Jego polska cena, choć amerykańska pozostała bez zmian, trochę wzrosła. Obecnie 

w wersji 32 GB kosztuje on 1699 zł z VAT. Jest to o 100 zł więcej. Niestety, miejmy 

to za sobą, wszystkie poza jednym nowe urządzenia w Polsce zdrożały, choć w USA 

utrzymały ceny na poziomie swoich poprzedników. Widocznie Apple już zwietrzył 

nadchodzącą u nas inflację.
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Apple Watch s5
Prezentację nowego zegarka poprzedził wzruszający film opowiadający historie 

ludzi, którym Apple Watch uratował życie lub uczynił je bardziej komfortowym.

Seria piąta zegarków nie jest tak rewolucyjna jak s4. Widać, że Apple rezerwuje duże 

zmiany dla co drugiej generacji. Seria 2 wniosła pełną wodoodporność i dwurdze-

niowy procesor oraz wyczekiwany GPS, s3 już „tylko” modem GSM, za to s4 nową 

formę, większy ekran, EKG, wykrywanie upadków oraz znacznie wydajniejszy 

64-bitowy procesor.

Choć s5 nie ma nowego kształtu ani nowych „prozdrowotnych” sensorów, to ma 

pewną cechę, która może go czynić bardzo atrakcyjnym dla wielu z nas… szybciej 

wypalający się ekran! Ups… to taki żart. Ekran, który jest wciąż włączony! Tak, świe-

ci zależnie od sytuacji mniej lub mocniej, ale stale. Wszyscy, którzy stukali nosem 

w zegarek, gdy nie interpretował on właściwie ruchu nadgarstka (co zdarza się 

na szczęście bardzo rzadko) docenią tę funkcję. Godzinę czy stan treningu można 

dostrzec zawsze. Stałe włączenie ekranu osiągnięto dzięki lepszemu sensorowi 

jasności oraz wykorzystaniu unikalnej cechy ekranów opracowanych przez Apple 

już dla s4. Ekran może zredukować częstotliwość odświeżania do nawet sekun-

dy, czyli sześćdziesięciokrotne. To znacznie odciąża procesor, układy graficzne, 

sterownik ekranu oraz „siatkę” tranzystorów sterujących diodami OLED. Dzięki 

temu nawet ze stale włączonym ekranem Apple Watch s5 działa tak samo długo, 

czyli oficjalne 18 godzin.

Oczywiście konieczne były też zmiany w tarczach i niektórych aplikacjach. Tarcze 

mają dwa warianty, jeden dla trybu aktywnego i mniej szczegółowy, bardziej stono-

wany dla trybu w spoczynku. W tym drugim nie pojawiają się sekundy oraz ich 
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wskazówka, a w aplikacji trening np. nie pojawiają się setne sekund. Jednak wystar-

czy znany ruch nadgarstka lub stuknięcie, aby ekran zaczął pokazywać wszystkie 

informacje w pełnej jasności. Nie wiadomo jeszcze, czy Apple zastosował w tym 

zegarku swój patent umożliwiający programowe zapamiętywanie, które elementy 

ekranu świeciły najdłużej, aby równoważyć obciążenie, jednak i bez tego raczej nie 

należy mieć obaw o trwałość.

Kolejnymi zmianami w Apple Watch s5 jest kompas (magnetometr) oraz 32 GB 

pamięci masowej w każdej z wersji. Pojawił się też jeden nowy, a drugi przywróco-

ny sposób wykończenia obudowy. W Polsce są one niedostępne. Poza aluminium 

i stalą jest wersja z obudową tytanową oraz ponownie z ceramiczną.

Polska cena zegarka sport i Nike w rozmiarze 44 mm bez modemu wzrosła o 100 zł 

do 2149 zł. Wersja z modemem kosztuje 2599 zł z VAT.

iPhone 11
Nasz kolega z redakcji Artur stwierdził, że Apple przeszło na „trzyletni cykl aktu-

alizacji” i wydaje się, że w jego słowach jest sporo racji. Apple co roku dostarcza 

prawdziwym fanom technologii sporo wrażeń, znacznie udoskonalając procesory, 

jednak ci, którzy liczą na bardziej widoczne zmiany zewnętrzne oraz całkiem nowe 

technologie, do tej pory musieli czekać dwa lata. Wygląda na to, że teraz ten okres 

przedłuży się o rok.
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Nowe iPhone’y są naprawdę świetne, zwłaszcza ich… uwaga… najtańszy model, ale 

jeżeli nie patrzy się na plecy i dodatkowe kamery, to wielkich zmian poza nowy-

mi kolorami obudów nie widać. Jednak i tak nowości jest sporo i równie dużo jest 

zagadek. Zacznijmy od środka.

A13 Bionic, choć konkurencja jeszcze nie dogoniła poprzednika, czyli A12, znów 

podniósł poprzeczkę. A13 dzięki technologii 7 nm (N7 Pro) pomieścił aż 8,5 miliarda 

tranzystorów. To sporo więcej względem A12 (6,9 miliarda). Jednak nie zwiększyła 

się ilość jednostek obliczeniowych (dwie wydajne „błyskawice” i cztery oszczędne 

„grzmoty”), a Neural Engine nadal ma 8 rdzeni. Część tranzystorów została zużyta 

na nową jednostkę, składającą się z dwóch rdzeni, przyśpieszającą obliczenia na 

macierzach. Podczas konferencji nazwano tę część A13 „akceleratorem maszyno-

wego nauczania”. Te zmiany pozwoliły na przekroczenie po raz pierwszy bariery 

biliona operacji na sekundę.

Kolejną nowością w A13 jest „Machine Learning Controller”. Zadaniem tej jednostki 

jest optymalizowanie obciążenia oraz wybór najbardziej wydajnej w danym momen-

cie dla danego modelu „AI”, jednostki obliczeniowej. Model może zostać skierowany 

do przetwarzania na CPU, GPU lub Neural Engine. Co więcej, wszystko odbywa się 

samo, bez dodatkowego zaangażowania programistów, którzy modele i obliczenia 

AI nadal przygotowują po staremu.

Zmiany zaowocowały zwiększeniem wydajności względem A12 (wg danych przedsta-

wionych podczas konferencji) o 20%, co może nie oszałamia, ale zostało to uzyskane 

przy zmniejszeniu zużycia energii do 30%. Rozkłada się to na 15% w Neural Engine 

i po 40% CPU i GPU.
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A13 Bionic stanowi również podstawę dla nadchodzącej funkcji przetwarzania 

obrazu „Deep Fusion”, która wykorzystuje uczenie maszynowe do fotografii przy 

słabym i średnim świetle. Ta funkcja będzie dostępna dopiero wraz z iOS 13.1. 

Prawdopodobnie wszystkie iPhone’y są wyposażone w 4 GB pamięci RAM, choć 

pierwotnie mówiło się o 6 GB w wersjach Pro.

iPhone 11 Pro i Pro Max
Flagowe modele iPhone'ów zostały wyposażone zgodnie z oczekiwaniami w trzy 

obiektywy. Nowością jest obiektyw nazwany przez Apple „ultraszerokokątnym”. 

Pozwala on na dwukrotne, optyczne oddalenie się od obiektów. On jako jedyny z trójki 

jest pozbawiony stabilizacji optycznej. Wszystkie mają rozdzielczość 12 megapikseli. 

iPhone dzięki nowemu procesorowi i dodatkowemu ultraszerokokątnemu obiek-

tywowi oferuje więcej trybów portretowych, w tym działające ze zwierzętami oraz 

przedmiotami. Również filmowanie zostało udoskonalone. Ciekawostką jest tryb 

nagrywania stereo z zoomem audio. Oznacza to, że jeżeli zwiększamy powiększe-

nie, to dźwięk jest nagrywany „węziej”, wyciszając mikrofony boczne, a zwiększając 

czułość mikrofonu przy aparatach. Aparaty wraz z aktualizacją iOS 13.1 otrzymają 

nową funkcję robienia zdjęć przy bardzo słabym oświetleniu. Przykłady wyglądają 

nadzwyczaj dobrze. Niestety jest też zmiana na gorsze. Wszystkie iPhone’y zostały 

pozbawione mojej ulubionej funkcji 3D Touch. Ekrany nie zmieniły rozmiarów ani 

rozdzielczości, za to mają większą dynamikę (kontrast) oraz nową nazwę: Super 

Retina XDR.

Tym razem również mocnemu udoskonaleniu uległa kamera TrueDepth. Ma ona 

większą rozdzielczość 12-megapiksela oraz pierwszy raz potrafi nagrywać w zwol-

nionym tempie. Apple już ukuło na to termin „slowfie”. Zapowiada się niezła zabawa.
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To nie jedyne zmiany. Według Apple 11 Pro działa o 4 godziny dłużej niż Xs, a 11 Pro 

Max aż o 5 godzin dłużej względem poprzednika. To naprawdę sporo. Dodatkowo 

w zestawie pierwszy raz Apple odważył się dodać szybką 18-watową ładowarkę oraz 

kabel Lightning-USB-C. Nowy jest też sposób wykończenia szklanego tyłu obudowy. 

Jest on satynowy. Doszedł też do wyboru kolor zielony.

Polskie ceny za podstawową konfigurację z 64 GB pamięci masowej to 5199 zł za 

wersję 5,8˝ oraz 5699 zł za 6,5˝.

iPhone 11, choć to nie flagowiec, to wydaje się najciekawszą nowością potwierdzają-

cą, że Apple potrafi wyciągać wnioski i korygować ceny. Jest to jedyny nowy produkt, 

który w Polsce potaniał względem poprzedników. Na wersję 64 GB wystarczy wydać 

3599 zł z VAT. To mniej niż za iPhone’a XR, który był względem Xs znacznie uboższy.

Otóż iPhone 11 nie ustępuje zbyt mocno wersjom Pro. Oczywiście dla tych, którzy 

na ekran LCD nie chcą nawet spojrzeć lub drażnią ich grubsze ramki, nie będzie 

atrakcyjny. Jednak jeżeli ktoś jest oszczędnym fanem technologii, to na pewno się 

nie zawiedzie.

W środku znajdziemy ten sam procesor co w wersjach Pro. Również trafił do niego 

nowy ultraszerokokątny aparat. Pozwoliło to na zaoferowanie wszystkich dostęp-

nych w wersjach Pro trybów portretowych i filmowania! Oczywiście optyczny 

zoom nie jest dostępny, ale rekompensuje to brak innych ograniczeń. Taka sama jak 

w Pro jest też kamera „slowfie” oferująca identyczne funkcje, w tym powiększenie 

kąta widzenia, gdy iPhone obrócimy poziomo. Nie jesteśmy pozbawieni również  

zoomu audio.



55TEMAT MIESIĄCA

Poza ekranem i wielkością są też inne różnice. W zestawie nie znajdziemy szybkiego 

zasilacza, tylko 5-watowy. Kabel też jest ze standardowym gniazdem USB. Jednak po 

dokupieniu szybkiej 18-watowej lub mocniejszej ładowarki iPhone 11 będzie ładował 

się tak samo jak Pro. Względem XR pracuje o godzinę dłużej na jednym ładowaniu.

Niestety podczas konferencji dowiedzieliśmy się też niezbyt przyjemnych rzeczy. 

Pierwszy raz powstał tak wielki bałagan z aktualizacjami. iOS 13 trafi do użytkow-

ników 19 września. iPadOS 13 dopiero 30 września wraz z iOS 13.1. Użytkownicy 

Apple Watch s1 i s2 na watchOS 6 będą musieli poczekać „do jesieni”. Inni dostaną 

aktualizację też 19 września. Maki poczekają na nowy system „do października”.  

Nie dość, że powstał bałagan, to dodatkowo z systemów znikają zapowiadane wcze-

śniej udogodnienia np. te związane z iCloud.

Będąc przy temacie znikania. Nie zobaczyliśmy na konferencji lokalizatora od Apple. 

Nowe iPhone’y nie mają również funkcji „odwrotnego ładowania”, czyli nie mogą 

dzielić się swoją energią np. ze słuchawkami, choć według plotek odpowiedni sprzęt 

jest w nich zabudowany, ale wyłączony programowo. Dowiedzieliśmy się za to 

o nowym układzie U1, którego zadaniem jest komunikacja szerokopasmowa. Od iOS 

13.1 będzie ona stosowana do szybszej i kierunkowej transmisji AirDrop pomiędzy 

iPhone’ami 11 (Pro), a w przyszłości U1 ma prawdopodobnie pomagać w znacznie 

precyzyjniejszej lokalizacji „breloków” Apple i nawigacji wewnątrz budynków.

ZDJĘCIA:
apple.com
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WANDERLUST  
– PODRÓŻ TWOJEGO ŻYCIA
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Spoglądam za okno. Dziś będzie trudno wyściubić nos. Pada. Nie pozostaje nic inne-

go jak sięgnąć po wyjątkową historię, która przeniesie mnie w odległe, ciepłe kraje. 

Ręka ląduje na książce położonej na biurku obok nocnej lampki. Delikatnie przesu-

wam ją dłonią, by wyciągnąć spod niej iPada. Wczoraj nie mogłem się oderwać od 

opowieści, jaką skrywa Wanderlust. Gra inna niż wszystko, co do tej pory znałem. 

Gra, której sercem są wyjątkowe opowieści.

Interaktywna przygoda
Wanderlust to trzy opowieści przypadkowo spotkanych podróżników: kobiety 

z Portugalii o imieniu Adila, Martine z Niemiec oraz Tomka. Podczas nieoczekiwa-

nego spotkania opowiedzą historię, która najbardziej odmieniła ich życie. To będzie 

podróż, w której nasi bohaterowie będą się dzielić swoim doświadczeniem w pozna-

waniu zwyczajów, ludzi oraz kuchni egzotycznych miejsc. A będziemy wspólnie 

zwiedzać odległe kraje od Azji, Ameryki Południowej, Antarktydy po Francję i Polskę. 

Autorzy gry pozwolą nam wchodzić w interakcję z sytuacjami, jakie przydarzą się 

naszym podróżnikom. W naszej gestii będzie, co zabierzemy w podróż, w jaki sposób 

będziemy się przemieszczać i czego skosztujemy na kolację. Każda rozmowa i nasza 

odpowiedź będzie kreować inną ścieżkę poznawania napotkanych postaci. Każda 

jednak historia będzie się czytać jak najlepsza książka odkrywająca pilnie strzeżo-

ne tajemnice.



59RECENZJE 

Zwolnij.  
Zatrzymaj się chociaż na chwilę
Nie ma wielu podobnych tytułów do Wanderlust. Wprowadza ona nowy rodzaj 

rozgrywki, nazwany przez autorów „slow gaming”. Jeśli spodziewasz się próby 

dla swojego refleksu lub celnego oka, to takiego typu rozrywki tu nie znajdziesz. 

Wanderlust jest bardziej interaktywną książką, w którą zanurzasz się i przeżywasz 

rozterki bohaterów. Każda sekwencja gry i rozdziały opatrzone są intrygującymi 

zdjęciami często wykonanymi przez autorów gry. Doskonale uzupełniają one klimat 

rozgrywki nie pozwalając oderwać się od iPada. Chociaż ten tytuł jest dostępny na 

wiele platform, w tym iOS i macOS, to jednak dla mnie idealnym miejscem rozgryw-

ki jest iPad, z którym mogę wygodnie rozciągnąć się w fotelu, przy gorącej kawie 

i zwiedzać najdalsze zakątki świata. Bez pośpiechu.

Gwarancja  
wyjątkowej historii
Cały rdzeń gry opiera się na fabule. Za historię odpowiadają panowie: Jacek Brzeziński 

i Artur Ganszyniec. W dużej mierze klimat, jaki pojawił się w najpopularniejszej 

polskiej grze – Wiedźminie, jest ich zasługą. Precyzyjnie przygotowane dialogi 

potrafią nas przenieść na ścieżki naszych bohaterów. Często opowiadane historie 
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 + Wyjątkowa historia
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są oparte na doświadczeniach z podróży samych autorów, którzy dzielą się z nami 

emocjami, jakie towarzyszyły im w podróżach. To, jak budowana jest opowieść, 

w jaki sposób kreowani są napotykani ludzie, nie pozwoli nam oderwać się od 

Wanderlust.

Wanderlust to wyprawa  
na koniec świata i w głąb siebie
Jest wyjątkową formą gry, która sprawi, że przeniesiemy się na każdy kontynent 

globu. Dla mnie jest to interaktywna książka, którą czyta się wyjątkowo ciekawie, 

tym bardziej że sami decydujemy o zachowaniu naszych bohaterów. Ta gra będzie 

też wymagała od nas skupienia uwagi, podobnie jak świetna powieść przygodowa, 

która chce wyrwać nas z ponurej codzienności życia.

https://wanderlust.voyage/
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YAZIO  
— KALORIE POD KONTROLĄ
MARIUSZ BUGAJSKI

https://twitter.com/sirmarbug
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Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, ile dziennie dostarczasz swojemu 

organizmowi kalorii? Powstało wiele aplikacji służących do tego, aby nie musieć 

wszystkiego liczyć samemu. Jedną z najbardziej znanych jest MyFitnessPal, jednak 

ten artykuł jest o zupełnie innej aplikacji – Yazio.

Aplikacja ta została napisana przez 
niemieckich programistów, 
którzy bardzo dbali o estetyczny wygląd oraz prostotę dodawania danych. Na począt-

ku września wygląd aplikacji został przebudowany, teraz główny widok jest jeszcze 

bardziej czytelny. W porównaniu z innymi aplikacjami ta prezentuje zdecydowa-

nie lepszy poziom wizualny. Podczas pierwszego uruchomienia użytkownik musi 

odpowiedzieć na kilka pytań, które umożliwią wyliczenie dziennego zapotrzebowa-

nia kalorycznego. Aplikacja nie wymaga założenia konta, jednak jeżeli chcemy, aby 

wprowadzane przez nas dane były synchronizowane, należy założyć konto poprzez 

formularz dostępny w aplikacji. Po skończeniu konfiguracji możemy już przystąpić 

do dodawania posiłków. Dodatkowo aplikacja może zapytać nas o dostęp do danych 

zdrowotnych, takich jak trening, kroki, woda i wiele innych. Mamy również możli-

wość połączenia Yazio z aplikacjami treningowymi: Fitbit, Garmin oraz Polar Flow. 

Dane pobrane z tych aplikacji umożliwiają uwzględnienie zwiększonego zapotrze-

bowania kalorycznego na podstawie danych treningowych.
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Aplikacja  
posiada dwa typy kont: 
podstawowy oraz Pro. W wersji podstawowej użytkownik ma możliwość dodawania 

posiłków, które dzielą się na cztery kategorie: śniadanie, obiad, kolację oraz prze-

kąski. Drugie śniadanie zawsze dodaje do sekcji śniadanie. Dodatkowo użytkownik 

może oznaczać ulubioną żywność, tworzyć własne posiłki, jak również przepisy. 

Przepisy można oznaczyć jako publiczne, dzięki czemu inni użytkownicy będą 

mogli z nich skorzystać. Lista z ulubioną żywnością oraz tworzenie własnych posił-

ków bardzo usprawniają dodawanie ich do dziennego bilansu. Poza tym aplikacja ta 

w wersji podstawowej umożliwia kontrolowanie ilości wody przyjmowanej w ciągu 

dnia.

Użytkownik ma również możliwość wykupienia na rok konta Pro za 110 zł. Jednak 

często można trafić na promocyjną cenę. Opłacenie okresowej subskrypcji daje użyt-

kownikowi dodatkowe funkcjonalności. Mamy dostęp do przepisów tworzonych 
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przez społeczność aplikacji. Kolejną ważną funkcją aplikacji, jaką dostajemy w wersji 

Pro, jest możliwość korzystania z inteligentnego coacha, dzięki któremu może-

my wybrać plan posiłków na jakiś czas. Po wybraniu planu możemy przystąpić  

do przeglądania przepisów. Do każdego posiłku aplikacja tworzy dla nas listę 

zakupów, dzięki czemu wygodnie możemy robić zakupy. Kolejną zaletą posiada-

nia subskrypcji jest możliwość dodawania notatek związanych z samopoczuciem 

w danym dniu. Opcja ta pojawiła się w ostatniej aktualizacji.

Istnieje wiele aplikacji 
pozwalających kontrolować dostarczane naszym organimom kalorie, jednak Yazio 

wyróżnia się przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Nie jest wymagane, jak wspo-

mniałem, posiadanie konta, jednak jest to zdecydowanie wygodniejsze ze względu 

na synchronizację danych. Podstawowa wersja pozwala swobodnie kontrolować 

kaloryczność, zaś subskrypcja odkrywa przed użytkownikiem wiele udogodnień. 

Częste obniżki ceny za konto Pro potrafią skusić i zachęcić do zmiany dotychcza-

sowych przyzwyczajeń żywieniowych, do czego Was zachęcam.

WITRYNA

CE
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YYazio

Bezpłatny | 110 zł/ rok

www.yazio.com

 + Przejrzysty interfejs
 + Wygodne wprowadzanie posiłków
 + Synchronizacja danych bez subskrypcji
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https://www.yazio.com
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PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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NetNewsWire był jednym z pierwszych programów, jakich używałem do śledzenia 

informacji pojawiających się na kilku stronach internetowych. Nie musiałem prze-

klikiwać się przez witryny internetowe, ponieważ jedna aplikacja umożliwiała mi 

gromadzenie najważniejszych dla mnie treści i łatwy do nich dostęp. Od 2002 roku 

był to bez wątpienia jeden z lepszych programów na rynku do czytania informacji, 

z którego dobrodziejstw również ja korzystałem. Program okazał się na tyle cieka-

wy, że Brent i Sheila Simmons w 2005 r. sprzedali go. Dzieje tej aplikacji są dość 

burzliwe, bo przechodziła ona z rąk do rąk, aż po kilku latach stała się darmowym 

czytnikiem wiadomości w równie dobrym wydaniu, jak jego pierwsze wersje.

Informacje pod ręką
Jednym z moich największych wyzwań jest próba dotarcia do wszystkich informacji 

z ulubionych stron w sieci. Co jakiś czas na liście odwiedzanych witryn pojawiają się 

nowe tytuły i próba zapanowania nad wszystkimi treściami, jakie mnie interesują, 

wydaje się karkołomna. Dlatego aplikacje takie jak NetNewsWire są dla mnie praw-

dziwym lekarstwem na uporczywe klikanie po stronach internetowych. Większość 

serwisów generuje kod RSS – informację o  nowych publikacjach na stronie. 

I tu właśnie NetNewsWire radzi sobie doskonale z czytaniem tych treści i skutecz-

nie dostarcza mi je w oknie swojej przeglądarki.

66RECENZJE | MACOS 
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Szybki i prosty
Czego oczekuję od czytnika informacji? Przede wszystkim szybkości i pewności 

działania. Tutaj NetNewsWire jest niepokonany. Jeśli chcę śledzić treści pojawiają-

ce się na jakiejś stronie, wystarczy, że kliknę ikonę plusa (New Feed) i wprowadzę 

tam adres serwisu internetowego. Program sam pokaże, czy jest w stanie obsłużyć 

treści z tej witryny. Nie spotkałem się do tej pory, aby jakikolwiek kanał informacji 

(RSS) został źle odczytany. Program natomiast działa błyskawicznie i doskonale 

radzi sobie z podglądem wiadomości publikowanych na stronach. Sama synchro-

nizacja informacji również przebiega bez najmniejszych problemów, co daje mi 

pewność, że nowości pojawiają się dokładnie w tej samej chwili co publikacje na 

stronach www.

Zachować porządek
Systematycznie śledzę prawie sto stron internetowych. Muszę również wśród tych 

serwisów zachować odpowiedni porządek. Zrobię to w NetNewsWire, tworząc 

foldery i umieszczając w nich odpowiednie serwisy. Łatwo mogę przenosić kana-

ły pomiędzy folderami poprzez przeciąganie ikon reprezentujących odpowiednie 

strony internetowe. Program ma zdefiniowane również trzy filtry (Smart Feeds): 

wiadomości, jakie dziś zostały opublikowane (Today), wszystkie nieczytane  

(All Unread) oraz oznaczone gwiazdką (Starred). Każdą ważną dla nas informację 

będziemy mogli oznaczyć gwiazdką i pojawi się ona właśnie w grupie Starred, dzięki 
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czemu z łatwością do niej trafimy bez konieczności przeszukiwania wszystkich 

wiadomości. Działa oczywiście funkcja „szukaj”, jednak nie daje nam ona możli-

wości zdefiniowania parametrów wyszukiwania, co może utrudnić odnalezienie 

konkretnej informacji. Dlatego oznaczanie gwiazdką ważnych dla nas treści jest tak 

wygodne w codziennym użytkowaniu.

Zawsze  
można chcieć więcej
Program nie jest przeładowany funkcjami. Z jednej strony to jego ogromny atut,  

bo działa błyskawicznie i nie wprowadza dodatkowego zamieszania. Czasem jednak 

chciałoby się mieć możliwość dodania kilku funkcji, które jeszcze bardziej poprawi-

łyby wygodę pracy. Mnie najbardziej brakuje rozbudowanej funkcji wyszukiwania. 

Wspominałem już o tym wcześniej. Gdybyśmy do możliwości definiowania rozbu-

dowanych zapytań mogli dodać opcję tworzenia Smart Feedów, które pokazywałyby 

zdefiniowane przez nas treści, byłoby idealnie.

Autorzy zapowiadają, że NetNewsWire będzie ciągle się rozwijał. I co ważne, ma 

być nadal darmowy. Dla mnie już dziś stał się głównym narzędziem pozyskiwania 

informacji z sieci. Program jest szybki, łatwy w obsłudze i dostarcza mi tego, czego 

od niego oczekuję – najważniejszych treści bez konieczności przeczesywania poje-

dynczych witryn internetowych.

https://ranchero.com/netnewswire/
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MONITOR PHILIPS 329P9H 
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Producenci coraz śmielej sięgają po nowe złącza USB-C w swoich monitorach.  

Dla użytkowników Apple jest to świetna wiadomość, gdyż laptop wyposażony w taki 

port może równocześnie ładować komputer i przesyłać wideo do zewnętrznego 

ekranu. A gdy będziemy mogli jeszcze korzystać z komunikacji wideo przy zamknię-

tej klapie laptopa i mieć jasny ekran o rozdzielczości 4K, to komfort pracy może 

nas wyjątkowo zaskoczyć. Te udogodnienia zapewni nam monitor Philips z linii 

Brilliance 329P9H.

Philips zadbał o to, aby po wyjęciu monitora z pudełka można było go podłączyć do 

każdego komputera. Znajdziemy tu zatem przewody: USB-C, kable HDMI, DisplayPort, 

USB-C do A. Ruchoma głowica da nam możliwość swobodnego ruchu monito-

rem. Nie będziemy musieli mocować się z nim podczas zmiany położenia ekranu. 

Wyważenie i przeciwwaga ekranu świetnie się sprawuje. Monitor może pracować 

w pozycji pionowej, a sam obrót możemy wykonać w dowolnym kierunku. Philips 

miło mnie tu zaskoczył. Jego logo znajdujące się przy dolnej krawędzi będziemy 

mogli ukryć, odchylając je za ekran. Dzięki temu na naszym biurku będzie widniał 

ładny, schludny ekran bez dodatkowych oznaczeń. Cały urok może zaburzać jedy-

nie stopa, która wygląda dość odpustowo. Wykończenie monitora nie zachwyca. 

Plastik zbyt lekko ugina się w okolicy łączenia z wyświetlaczem. Te nie najlepsze 

wrażenia znikają podczas pracy. Sam ekran i jego cieniutka ramka prezentują się 

bardzo dobrze, a jakość wyświetlacza sprawi, że naszą uwagę skupimy na tym,  

co jest na ekranie.

71TESTY



72TESTY

Monitor w jakości 4K
Philips przygotował naprawdę dobrze świecący 

32-calowy ekran. Rozdzielczość 3840 × 2160 daje 

nam dużą przestrzeń do pracy przy zachowaniu 

dobrej jakości szczegółów. Dzięki wykorzysta-

niu matrycy w  technologii IPS kąt widzenia 

bez utraty ostrości wyświetlanego obrazu jest 

wyjątkowo duży. Monitor wyposażono w kilka 

funkcji, które pomogą nam w zachowaniu kilku-

godzinnego komfortu pracy przed ekranem. 

Będziemy mogli skorzystać z  trybu LowBlue 

zmniejszającego ilość niebieskiego światła lub 

Flickref Free, opcji usuwającej migotanie ekranu. 

Monitor obsługuje 87% gamutu barw Adobe RGB.  

Ten niepełny zakres był widoczny podczas testów 

na przejścia tonalne barw, gdzie dostrzegalne były 

pionowe pasy barwne. W zastosowaniach profe-

sjonalnych będzie mieć to znaczenie, jednak przy 

codziennym użytkowaniu nie dostrzeżemy tych 

niedogodności. Monitor bardzo równomiernie 

świeci, dając przy tym żywe i świetnie wygląda-

jące kolory.
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Jeden port USB-C to za mało
Monitor wyposażono w bogaty zestaw złącz. Na tyle obudowy znajdziemy DisplayPort 

1.2, dwa złącza HDMI oraz cztery USB 3.1 i złącze słuchawkowe. Philips nie zapo-

mniał również o złączu ethernetowym LAN (10M/50M/1G). Jednak użytkownicy 

komputerów z nowym złączem USB-C mogą czuć niedosyt. Monitor wyposażono 

tylko w jedno złącze tego typu. Dość mocno ogranicza to możliwości pracy, kiedy 

będziemy przechodzić na nowy standard portów. Gdy podłączymy nasz laptop 

do monitora, nie ma sposobności podpięcia dodatkowego akcesorium na USB-C  

do Philipsa. Większym jednak problemem jest niemożność wpięcia drugiego moni-

tora i pracy na dwóch ekranach pracujących po USB-C. Dostarczone złącze ma 

również ograniczenia co do funkcji zasilania urządzeń. Laptop podłączony do tego 

portu będzie ładowany mocą 65 W, co chociażby przy komputerach MacBook Pro 

z ekranem 15˝ nie jest nominalną wartością zasilania. Razem z tymi komputerami 

mamy zasilacze 87 W. Szkoda, że zapomniano również o gniazdach USB na boku 

monitora, co znacznie ułatwiłoby podłączanie chociażby dysków do komputera.
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Nieintuicyjne menu
Z  tyłu, po prawej stronie umieszczono 

przyciski do włączania monitora i nawigo-

wania po menu. Niestety proces poruszania 

się po funkcjach monitora nie należy do 

przyjemnych. Chociaż na ekranie wyświe-

tlają się podpowiedzi, który przycisk 

należy wcisnąć, aby aktywować funkcję,  

to jednak nie pokrywa się to z fizyczną obec-

nością przycisku z tyłu monitora. Efektem 

jest nagminne włączanie innego klawi-

sza, przez co wielokrotnie wychodziłem 

z menu sterowania. Samo rozłożenie funk-

cji w menu jest intuicyjne i nie powinniśmy 

błądzić w poszukiwaniu interesujących nas 

elementów. Sprawę niewygodnego stero-

wania rozwiązują poniekąd dwa klawisze, 

do których możemy przypisać najważniej-

sze opcje nastaw ekranu, takie jak: jasność, 

źródło sygnału czy głośność. Dzięki tym 

dwóm przyciskom będziemy mogli błyska-

wicznie dotrzeć do najważniejszych opcji.
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Wbudowana kamera
Nie spodziewałem się, że ten dodatek do monitora tak bardzo się przyda. Chociaż 

kamera wbudowana w monitor posiada zaledwie 2 MP, to jako narzędzie do komu-

nikacji doskonale spełnia swoją funkcję. Bez obaw można teraz zamknąć klapę 

laptopa i pracować na zewnętrznym monitorze. macOS bez problemów rozpoznał 

dostępność kamery i z powodzeniem umożliwia skorzystanie z niej, chociażby 

w aplikacji Skype. Dla osób pracujących zdalnie i często korzystających z komuni-

katorów to akcesorium będzie wyjątkowo ciekawym dodatkiem.

Nowy monitor Philipsa pozwoli nam wygodnie pracować, ponieważ oferuje dobrą 

jakość obrazu i pełną kontrolę nad położeniem monitora. Ilość złącz, jakie oddaje 

nam do dyspozycji model 329P9H, również zaspokoi wybrednych użytkowników, 

chociaż tu brak drugiego portu USB-C może stanowić problem dla osób z nowymi 

komputerami. Sprzęt świetnie sprawdzi się w domowym zaciszu, gdzie nie będzie-

my wymagać od niego pełnego odwzorowania barw Adobe.

WITRYNA

CE
CH

YPhilips 329P9H

od 3499,00 zł

www.philips.pl

 + Wbudowana kamera internetowa
 + Dobra jakość obrazu 4K
 + Przyzwoity zakres przestrzeni bar 

Adobe RGB 87%
 + Łatwa kontrola wychylenia ekranu

 − Nieprzyjazne nawigowa-
nie po menu

 − Tylko jeden port USB-C

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.philips.pl/c-p/329P9H_00/brilliance-monitor-lcd-ze-zlaczem-dokujacym-usb-c/
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ICY BOX  
IB-1817M-C31
ARTUR JOPEK
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W dobie popularności szybkich dysków SSD na złączu M.2 coraz częściej zdarza 

się, że przydałoby się móc odczytać zawartość takiego dysku na innym komputerze. 

W przypadku, gdy będziemy chcieli wykorzystać dysk SSD NVME jako dysk przeno-

śny i podłączać go do dowolnego komputera, trzeba zakupić odpowiednią kieszeń. 

ICY BOX IB-1817M-C31 niemieckiej firmy RaidSonic jest właśnie takim urządzeniem 

i obsługuje szybkie dyski wykorzystujące protokół NVM Express na złączu M.2 

M-Key. O tym, jak zrobić sobie samodzielnie dysk zewnętrzny, przeczytacie w tym 

numerze w dziale porad, a teraz skupmy się na bohaterze naszej recenzji.

W pudełku oprócz instrukcji znajdziemy pełen komplet montażowy. Aluminiową 

obudowę, płytkę z gniazdem M.2 i USB-C, płytkę odprowadzającą ciepło wraz z taśmą 

termoprzewodzącą, plastikową zaślepkę obudowy, dystanse pod dysk, komplet 

śrubek (jest nawet zapas) a nawet malutki wkrętak. To jeszcze nie koniec, bo produ-

cent dodał do kompletu także miękki aksamitny woreczek i dwa przewody. Jeden 

USB-C, a drugi USB-A, podłączymy więc nasz dysk również do starszych urządzeń. 

Niczego tu nie brakuje i sam byłem zaskoczony dbałością producenta nawet o tak 

drobne szczegóły.

Sama kieszeń ICY BOX
jest wykonana z jednego kawałka grubego solidnego aluminium w kolorze bardzo 

zbliżonym do MacBooków Space Gray. Jeśli takowego posiadacie, będzie idealnie do 

niego pasował. Obudowa pełni funkcję radiatora i odprowadza ciepło wytwarzane 

podczas pracy dysku. Posiada wewnątrz otwórz z szynami, do którego wsuwamy 
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płytkę z dyskiem. Sam montaż dysku na płytce i doklejenie płytki odprowadzającej 

ciepło nie nastręcza żadnych trudności i jest dobrze opisany w instrukcji obsługi. 

Po wsunięciu płytki przykręcamy plastikową zaślepkę i już możemy używać dysku. 

W sumie to nie mam żadnych zastrzeżeń do wykonania ICY BOX IB-1817M-C31.  

No dobrze, mam jedno, a może nawet dwa. Zaślepka mogłaby być również alum-

iniowa, a obudowa mogłaby być ozdobiona mniejszą ilością napisów i oznaczeń. 

Należy też pamiętać, że szybkie wymiany dysków w obudowie są nieco utrudnione 

z uwagi na zastosowanie taśmy termoprzewodzącej. Wymieniając dysk w obudo-

wie, należy ją wymienić (nie ma zapasu w zestawie).

Obudowa jest wyposażona  
w gniazdo USB-C,
 do którego, jak wspomniałem, dołączone są dwa różne przewody USB do komuni-

kacji z komputerem i niebawem iPadem. Dodatkowo jest na niej także przełącznik, 

który pozwala zabezpieczyć dysk przed zapisem. Wystarczy go przestawić, a nasze 

dane nie zostaną przypadkowo nadpisane. Dyskretna dioda informuje o stanie 

dysku i to wszystko, ale w sumie to tylko obudowa na dysk.

Wspominałem o odprowadzaniu ciepła, gdyż jak wiadomo, dyski SSD (a NVME 

zwłaszcza) mają tendencję do mocnego nagrzewania się. W zależności od modelu 

przy mocnym obciążeniu mogą osiągać nawet 100 stopni Celsjusza. Pomijając już 

fakt, że przy tak wysokich temperaturach ich wydajność jest ograniczana, warto 
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WITRYNA

CE
CH

YICY BOX IB-1817M-C31

177,00 zł

www.raidsonic.de

 + Wykonanie
 + Wydajność
 + Komplet akcesoriów

 − Plastikowa zaślepka
 − Kłopotliwa wymiana 
dysków

NAZWA

CENA

OCENA

zadbać o komfortowe warunki dla naszego ICY BOXA i zapewnić mu dobre warun-

ki do odprowadzania ciepła. Mimo solidnej obudowy zamontowany w nim przeze 

mnie dysk SSD NVME Samsunga zmuszony do intensywnej pracy potrafił bardzo 

mocno rozgrzać obudowę.

Wydajność, jaką nam proponuje zestaw ICY BOX, to prędkości sięgające 1GB/s 

w zapisie i odczycie danych. Zamontowany dysk pozwalał na osiągnięcie 1200 MB/s 

przy zapisie i 1800 MB/s przy odczycie. Można więc osiągać prędkości zbliżone  

do możliwości standardu USB 3.1 gen 2, czyli laboratoryjne 1250 MB/s. Nie można 

tu również na nic narzekać, gdyż czy chcemy, czy nie chcemy, ogranicza nas zasto-

sowany standard.

Podsumowując
ICY BOX IB-1817M-C31 to produkt wysokiej jakości. Został wykonany z dobrych 

jakościowo materiałów i oferuje dobre osiągi. Zadbano o wszystkie elementy, które 

mogą być potrzebne podczas montażu i pracy z dyskiem, więc jeżeli potrzebujecie 

praktycznej i wytrzymałej obudowy na dysk SSD NVME, to z pewnością nie zawie-

dziecie się na tym produkcie.

https://raidsonic.de/pl/standards/searchresults.php?we_objectID=5676#properties
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THULE GAUNTLET SLEEVE
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Ochrona komputera przed uszkodzeniami mechanicznymi to prawdziwe wyzwanie 

dla firm. Thule specjalizuje się w produkcji cenionych samochodowych bagażni-

ków dachowych. Wymagania i warunki pracy są podobne – bezpieczeństwo rzeczy 

i zmaganie z niedogodnościami podróży. Na tej bazie doświadczeń firma Thule 

stworzyła najnowszą odsłonę etui dla laptopów – Gauntlet Sleeve.

Bo liczy się bezpieczeństwo
Thule jak niewiele firm na świecie zna się na tworzeniu lekkich i wytrzymałych 

materiałów. Od lat stosuje je w swoich produktach, a dziś oferuje nam ochronę 

laptopa w wyjątkowo ciekawej postaci. Pokrowiec Gauntlet Sleeve został wykonany 

z formowanego wtryskowo poliuretanu. To trwały i elastyczny materiał. Skorupa 

etui została tak zaprojektowana, żeby absorbować potencjalne uszkodzenia mecha-

niczne umieszczonego w niej laptopa. Sam materiał w dotyku jest przyjemny i nie 

ma się wrażenia, że używamy topornego pokrowca. Materiał jest ciekawie wypro-

filowany, z karbowaną powierzchnią nadającą etui niebanalny wygląd.

Przemyślane detale
W środku znajdziemy przyjemną, czarną wyściółkę, dzięki której powierzchnia 

naszego laptopa nie zarysuje się. Jest ona bardzo miękka i nie ma możliwości, aby 

cokolwiek zarysowało obudowę komputera. Muszę przyznać, że Thule idealnie 
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spasował etui z MacBookiem Pro. Mój dwunastocalowy komputer nie ma najmniej-

szej możliwości przesunięcia się w tym pokrowcu. Podoba mi się, w jaki sposób 

zadbano też o inne detale w konstrukcji. Suwak po dłuższym okresie używania 

okazał się świetnym elementem pokrowca. Duże uchwyty pozwalają na wygodne 

otwieranie etui, nawet gdy będziemy w terenie bez możliwości wygodnego położe-

nia komputera na stole. Sam suwak również wydaje się bardzo solidny i nie sprawiał 

żadnych kłopotów w codziennym użytkowaniu. Kolejnym detalem, na który zwró-

ciłem uwagę, jest nieco podniesiona krawędź wyściółki. Wykonuje ona dwa zadania 

– chroni przed upadkiem na krawędź, ale równocześnie zabezpiecza przed zaryso-

waniem obudowy naszego laptopa poprzez poruszający się suwak. Cała konstrukcja 

wydaje się dobrze przemyślana i spasowana. Brakło dosłownie jednego drobnego 

detalu, żebym stwierdził, że jest to pokrowiec idealny.

Kiedy projektanci 
chcą przesadzić w ergonomii
Jedna rzecz zaskoczyła mnie w budowie tego pokrowca. I dziwię się, że nikt w Thule 

nie wpadł na to, że drobny detal może być tak mocno irytujący. Już w pierwszej chwi-

li spotkałem się z nieprzyjemnym mankamentem tego akcesorium. Gdy włożyłem 
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komputer do pokrowca i trzymając go na kolanach, chciałem szybko coś zanotować 

w laptopie, okazało się, że nie mogę odpowiednio odchylić klapy komputera, aby 

wygodnie patrzeć na ekran. Dwa boczne paski, które zapewne mają chronić przed 

całkowitym otworzeniem się etui. Jeśli chcecie używać komputera umieszczonego 

w tym etui… nie ma takiej możliwości. Domyślam się, że projektanci chcieli uchro-

nić nas przed „opadającą” na kolana pokrywą Thule Gauntlet Sleeve, jednak w tym 

przypadku jest to zupełnie zbędna troska.

Thule stworzył bardzo fajne etui, które daje nam pewność, że nasz laptop bezpiecz-

nie dotrze do celu podróży. Poliuretanowa skorupa jest solidna i będzie stanowić 

świetną ochronę. Zadbano tu o wygląd, oferując etui w kolorach czarnym, bordo-

wym i niebieskim (mój ulubiony). Thule Gauntlet Sleeve ma praktycznie wszystko, 

czego należy oczekiwać od tego typu akcesoriów. Ma nawet ciut więcej, niżbyśmy 

chcieli, ale wstążki powstrzymujące mocniejsze odchylenie ekranu możemy popra-

wić przy użyciu nożyczek.

WITRYNA

CE
CH

YThule Gauntlet Sleeve

od 215,00 zł

www.thule.com

 + Bezpieczna konstrukcja z poliuretanu
 + Ładny wygląd
 + Doskonale dopasowany do MacBooka 

Pro
 + Wygodny i trwały suwak

 − Brak możliwości korzy-
stania z komputera w etuiNAZWA

CENA

OCENA

https://www.thule.com/pl-pl/pl/laptop-cases/laptop-cases/thule-gauntlet-macbook-sleeve-13-_-3203972
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PURO 
SLIM POD
ARTUR JOPEK
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Słuchawki bezprzewodowe bezceremonialnie wkradły się do naszego technologicz-

nego świata i skradły serca użytkowników nie tylko sprzętu firmy Apple. Niestety, 

ceny tego typu urządzeń nie należą do najniższych i nie każdy dysponuje budże-

tem, który pozwoli na zakup AirPodsów czy Beatsów Pro. Różni producenci starają 

się więc wypełnić średnią półkę cenową i dostarczyć dobry sprzęt klientom, którzy 

z różnych przyczyn nie decydują się na droższe rozwiązania. Jedną z takich firm 

jest Puro.

Marka Puro  
nie jest anonimowa 
na naszym rynku i z pewnością jest Wam znana z produkcji wysokiej jakości akceso-

riów do telefonów i tabletów firmy Apple. Tym razem pokusili się o wyprodukowanie 

słuchawek bezprzewodowych, które nazywają się SLIM POD.

W zestawie znajdziemy parę bezprzewodowych słuchawek, etui zasilające o pojem-

ności pozwalającej na 3-krotne ładowanie słuchawek oraz przewód micro USB 

– USB-A. Słuchawki są blokowane w etui za pomocą magnesów i nie musimy się 

martwić, że przez przypadek nam wypadną. Każda słuchawka ma swoje miejsce 

w etui i nie zostanie „przyciągnięta przez magnes” do nieodpowiedniego wyżłobie-

nia. Samo etui jest wykonane z błyszczącego tworzywa i wygląda bardzo ładnie, ale 

niestety jest podatne na zarysowania i nic na to nie poradzimy, taka uroda materiału. 

Niemniej jednak wygląda dobrze i robi dobre wrażenie. Z prawej strony znajdziemy 

gniazdo micro USB do ładowania, a obok niego dioda sygnalizująca stan urządzenia.
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Wykonanie i wygląd samych słuchawek nie budzi zastrzeżeń. Tworzywo użyte do 

ich wykonania jest przyjemne w dotyku i solidnie spasowane. Trudno oceniać sam 

design, gdyż niewątpliwe wzorowano się na produkcie kalifornijskiego producenta. 

Niemniej jednak Puro wypracowało swój własny styl i słuchawki naprawdę mogą 

się podobać.

Puro Slim Pod  
dobrze leżą w uszach
 i nie musimy obawiać się ich przypadkowego wypadnięcia, a dodatkowe silikonowe 

nakładki trzymają je dobrze w uszach nawet podczas treningu (producent zapew-

nia wodoszczelność na poziomie IPX5, więc pot i delikatne zmoczenie na deszczu 

nie powinno być dla nich krytycznym wyzwaniem). Nie odczuwałem dyskomfortu 

nawet po kilku godzinach ciągłego słuchania. Wpływa na to z pewnością praktycz-

nie nieodczuwalna waga słuchawki. Nieraz łapałem się na tym, że sprawdzałem, 

czy wciąż mam je w uchu.

Słuchawki Puro łączą się z naszymi urządzeniami za pomocą Bluetooth i obsługują 

wersję 5.0 tego protokołu. Połączenie jest więc stabilne i bezproblemowe, podobnie 

jak parowanie z naszymi urządzaniami. Nie zawodzi również czas pracy słucha-

wek Puro. Mimo niewielkiej wagi i wielkości, a co za tym idzie – akumulatorów,  
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bez problemu wytrzymują nawet dłużej niż deklarowane 4h i łatwo je później podła-

dować. Słuchawkami sterujemy za pomocą dotyku, co jest bardzo fajne i wygodne. 

Trzeba wszakże poświęcić chwilkę na przestudiowanie instrukcji obsługi i wyczu-

cie dotyku, tak aby precyzyjnie sterować urządzeniem. Po prostu trzeba się 

przyzwyczaić.

Słuchawki  
brzmią całkiem nieźle
jak na swój przedział cenowy. Bas nie jest może bardzo głęboki, ale przyjemny 

i rytmiczny. Wysokie tony również są poprawne i nie powodują dyskomfortu. Jedynie 

wyższa średnica może nieco drażnić i uwypuklać niedoskonałości realizacji. Boli 

też fakt, że niestety Puro Slim Pod nie wspierają kodeka aptX, bo mogłoby to wpły-

nąć na lepszą jakość reprodukowanych dźwięków.

O ile muzyki słucha się dosyć przyjemnie na Slim Pod’ach, o tyle muszę się przy-

czepić do rozmów telefonicznych wykonywanych za pomocą produktu firmy Puro. 

Niestety, tu nie ma przyjemności ani dla rozmówcy, ani rozmawiającego. Dźwięk 
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 + Jakość wykonania
 + Dobra bateria
 + Wygodne silikonowe nakładki

 − Nieco płaski dźwięk
 − Jakość dźwieku podczas 
rozmów telefonicznych 
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CENA
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zarówno z mikrofonu, jak i słuchawek jest średniej jakości, nieco przytłumiony 

i przyciszony. Oczywiście nie jest to dramatycznie niska jakość, da się przez nie 

rozmawiać, ale wystarczy hałas wzmożonego ruchu ulicznego i jest już zdecydo-

wanie gorzej.

Podsumowując
Puro Slim Pod to bardzo przyjemny produkt, który zapewnia nam pełną wolność 

podczas słuchania naszych ulubionych dźwięków, rozmów telefonicznych, a nawet 

obsługi Siri. Żadnych kabli i pełna swoboda, na dodatek wygodne, lekkie i wykona-

ne z materiałów dobrej jakości. Nie ma produktów bez wad i Slim Pod również je 

posiada, ale te niedoskonałości rekompensuje niewygórowana cena i o tym należy 

pamiętać. W tej półce cenowej Puro jest produktem, który nie rozczarowuje.

https://puro.com.pl/puro-slim-pod-true-wireless-stereo-earphones-5-0,3,145838,280582
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Dzisiejszy odcinek zainspirowany został smartgniazdkami, które przez kilka tygo-

dni były dostępne w sieci Biedronka. Ten tani drobiazg zmusił mnie do sporego 

wysiłku nie tylko intelektualnego. Ale po kolei.

Większość akcesoriów HomeKit i innych „smart” jest oparta na stosunkowo prostych 

mikrokontrolerach. Chodzi oczywiście o koszty oraz zużycie energii. Te układy poza 

procesorem muszą mieć pamięć, w której zapisany jest program, jaki wykonują, oraz 

potrzebne informacje. Te pamięci Flash są też często jedynymi dostępnymi maga-

zynami danych gromadzonych podczas pracy. Choć są układy, które dodatkowo 

posiadają łatwą w zapisie i dość trwałą pamięć EEPROM, to jednak najpopularniej-

sze chipy jako pamięć nieulotną mają właśnie opisywany Flash. Co to ma wspólnego 

z gniazdkami z Biedronki? Już wyjaśniam.

Jak wiecie, buduję wiele własnych urządzeń od podstaw, jednak tych zasilanych 

z sieci jeszcze nie odważyłem się sam konstruować. Bazuję na tanich gotowych 

przełącznikach, w których zmieniam oprogramowanie na zgodne z moim syste-

mem. Dlatego gdy tylko dowiedziałem się, że „rzucone” do Biedronki smart gniazdka 

są oparte na jednym z moich ulubionych układów: ESP8285. Z miejsca wsiadłem 

na rower, aby zakupić dwa, z nadzieją, że jak jeden popsuję, to choć drugiego nie 

zgubię. Okazało się, że gniazdka poza całkiem estetyczną i kompaktową obudową 

oraz przyjazną ceną (40 zł) mają jeszcze jedną atrakcyjną cechę. Są wyposażone 

w pomiar mocy.



91PORADY

Niestety rozebranie ich wiąże się z użyciem znacznej siły i pozostawia pewne mini-

malne ślady na obudowie. Co więcej, aby przeprogramować układ, konieczne jest 

dolutowanie w bardzo małej przestrzeni przewodów lub użycie dużej lutownicy, 

aby rozebrać całość jeszcze bardziej. Jednak dla chcącego nic trudnego.

Następnie należało przeprowadzić śledztwo, gdzie (do których wyjść kontrole-

ra) producent podpiął poszczególne elementy jak przekaźnik załączający prąd, 

diodę, przycisk. Jednak największą zagadką był wspomniany układ pomiaru mocy. 

Wcześniej nigdy się za takowy nie zabrałem.

W sieci dostępne były jedynie biblioteki do podobnego układu, który był stosowany 

w popularnych Sonoffach Pow. Jednak jedynie w wersji dla Arduino. Postanowiłem 

samodzielnie przerobić jedną z  nich na wersję w  czystym C oraz działającą 

z natywnym SDK ESP8266 NON-OS. Z racji łatwiejszego dostępu trenowałem na 

wspomnianym Sonoff Pow. Po dwóch dniach już miałem pozytywne efekty i całkiem 

wiarygodne pomiary.

Tu mała dygresja. Apple nie przewidział w HomeKit, w zdefiniowanych usługach 

i charakterystykach, pomiaru mocy. Dlatego w aplikacji Dom nie zobaczymy zużycia 

prądu ani „woltów”. Producenci akcesoriów z takimi funkcjami muszą definiować 

własne charakterystyki i obsługiwać je w swoich aplikacjach. Ja na razie w ramach 

eksperymentów podszywam się pod akcesoria Eve, bo napisanie własnej aplikacji 

z racji innych obowiązków muszę dołożyć.

Sam pomiar mocy to niestety nie jest wszystko. Dane o zużyciu energii i chwilowej 

mocy, napięciu oraz natężeniu nie są tym, co przy analizie kosztów energii przydaje 

się najbardziej. Zdecydowanie lepiej mieć statystyki z dłuższego okresu podzielone 
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np. na godziny. Dodatkowo gromadzona w urządzeniu informacja o zużytej energii 

uleci, gdy wyłączone zostanie ono z prądu lub przytrafi się przerwa w zasilaniu.

Na szczęście miałem już opracowane lekarstwo przynajmniej wspomagające zapa-

miętywanie łącznego pomiaru zużytej energii.

Jak być może wiecie, nie wszystkie, ale zdecydowana większość gniazdek ma funk-

cję zapamiętywania ostatniego stanu. Brak takiej możliwości bywa bardzo irytujący. 

Tej sztuki nie opanowały np. żarówki Ikea, które po zaniku zasilania włączają się, 

nawet gdy wcześniej były wyłączone. Dlatego już na samym początku pracy nad 

moim systemem do smartgniazdka i oświetlenia pomyślałem nad odpowiednią 

funkcją. Teraz pewnie zastanawiacie się, co w tym trudnego.

Pamięci Flash stosowane w tego typu urządzeniach, zresztą jak większość innych, 

mają określoną trwałość. Ich komórki można zapisywać zależnie od technolo-

gii, producenta i stosowanych rozwiązań od 10 do 100 tysięcy razy. Jeżeli wydaje 

Wam się to dużo, to policzcie, ile razy można coś włączyć i wyłączyć oraz zapisać 

tego stan w ciągu np. 5 lat. Przyjmując wytrzymałość 50 000 cykli, wychodzi na to,  

ze stan można zapisać raz na godzinę. Trochę mało. Teraz wyobraźcie sobie, że 

chcecie zapisywać dane o zużyciu energii np. raz na minutę, aby nie stracić wiele 

w razie zaniku zasilania czy innych nieprzyjemności. Pamięć Flash najprawdo-

podobniej siądzie po paru miesiącach jeśli nie tygodniach. Jednak jeżeli dane do 

zapisania nie są zbyt wielkie, to mam na to sposób.

Najpopularniejsze pamięci Flash do mikrokontrolerów są zorganizowane w 4-kilo-

bajtowe sektory. Odczytywać można pojedyncze 32-bitowe słowa z dowolnego 

(dzielącego się przez 4 bajty) adresu. Jednak zapis jest znacznie bardziej skompli-

kowany. Przed zapisem pamięć trzeba oczyścić. Niestety, najmniejszym obszarem, 

który można wyczyścić, jest właśnie sektor składający się z 1024 32-bitowych słów 

(4096 bajtów). Po wyczyszczeniu składa się on z samych jedynek. Na szczęście 
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zapisywać można już pojedyncze 4 bajtowe (32-bitowe) słowa. Podczas zapisu 

ustawiane są tylko zera. Jako cykl liczona jest procedura kasowania, czyli po wyka-

sowaniu mamy 4096 bajtów do dyspozycji.

Co zrobić, aby nie zamęczyć pamięci? Wystarczy po wyczyszczeniu zapisywać dane 

pod różnymi adresami i znów czyścić pamięć dopiero po wykorzystaniu całego 

sektora. Dzięki temu np. zużytą energię lub inne dane można zapisywać co minutę 

przez wiele (ponad 10) lat. Jak się to robi?

Ważne, aby posługiwać się wielokrotnościami 4 bajtów, najlepiej dzielącymi bez 

reszty 4096. W moim przypadku posługuję się 8 lub 16 bajtami. Pierwszy to tak 

zwana „magiczna” liczba, po której rozpoznaję, że trafiłem na dane. Potem jest 6 

lub 14 bajtów informacji i na końcu suma kontrolna. Można ją pominąć przy mniej 

ważnych informacjach.

Podczas zapisu funkcja szuka pierwszej pustej lokalizacji, wyszukując ciąg 8 lub 

16-bajtowy składający się z samych jedynek. Robi, to skacząc co ustalony blok (8 lub 

16 bajtów w moim przypadku). Jeżeli trafi pod adres, który jest wolny, zapisuje tam 

porcję przekazanych danych uzupełnionych sumą kontrolną. Jeżeli wolne miejsce 

nie zostanie znalezione, to przed zapisem wybrany sektor pamięci jest kasowany.

Odczyt jest prostszy. Tym razem zaczynając od końca obszaru pamięci, funkcja szuka 

pierwszego wystąpienia magicznego bajta, pomijając wolne obszary. Odczytuje go, 
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sprawdza sumę i zwraca. Oczywiście każdy zapis powinien zostać poprzedzony 

odczytaniem wcześniejszej porcji danych, zwłaszcza jeżeli modyfikujemy tylko 

część z nich.

W bardzo podobny sposób można zapisywać np. rejestr pomiarów. W takim przypad-

ku konieczne są dwa sektory pamięci Flash. Po zapełnieniu jednego zapis przechodzi 

do następnego i dopiero gdy drugi się wypełni, pierwszy sektor zostanie wymazany. 

Dzięki temu wpisy mieszczące się w jednym sektorze zawsze są do dyspozycji. Tak 

można co godzinę zapisywać dane z pomiaru energii, napięcia i prądu i przecho-

wywać je przynajmniej z ostatnich 10 dni.

Oczywiście zwiększając ilość używanych sektorów, możemy zwiększyć wielkość 

lub częstotliwość zapisywanych danych.

Jeżeli komuś z Was może się mój pomysł przydać, to opublikowałem funkcje na 

moim Githubie MacWyznawca. Zapraszam do używania i poprawiania!

Wracając do gniazdka z Biedronki: choć jego producent zastosował odmienny układ 

i – co gorsza – zmodyfikował zalecane w dokumentacji rezystory, to po kilkunastu 

próbach udało mi się go rozpracować i skalibrować. Niestety, gdy chciałem uzupeł-

nić kolekcję, towar zniknął już ze sklepów, a szkoda.

https://github.com/MacWyznawca/writeFlashESP
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JAKI DYSK  
ZEWNĘTRZNY DO MACA
ARTUR JOPEK
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Dyski twarde  
w naszych komputerach 
niejednokrotnie nie grzeszą nadmierną pojemnością, a wielkość danych, które 

agregujemy na dyskach, stale wzrasta. By choć połowicznie rozwiązać problem, 

warto mieć pod ręką zewnętrzny dysk twardy, najlepiej zbudowany na podstawie 

pamięci flash, czyli popularny SSD. Teraz, korzystając ze spadku cen dysków tego 

typu, warto sprawić sobie sprzęt wyposażony właśnie w taki napęd. Dzięki prędko-

ści, jaką może osiągać, będzie idealny do szybkiego nagrywania kopii zapasowych 

Time Machine, magazynu danych czy instalacji oddzielnego systemu operacyjnego 

macOS lub Linuxa, czy Windowsa.  

Decydując się na zakup zewnętrznego dysku, możemy wybrać kompletne urzą-

dzenie lub zakupić dysk oraz obudowę (kieszeń) do dysku i zmontować go sami. 

Zaletą drugiego rozwiązania jest możliwość łatwej rozbudowy w przyszłości. Wybór 

obudowy na dysk również nie jest prosty, gdyż tu również staniemy przed kolej-

nymi dylematami i nie jest to tylko kwestia designu czy wyboru konkretnej marki, 

tylko typu dysku i standardu przesyłu danych, który determinuje osiągane pręd-

kości. Na ogół do wyboru mamy dwie opcje: USB 3.1 generacji 2, który pozwala na 

szybkość transferu na poziomie do 10 Gb/s, czyli do 1250 MB/s, oraz Thunderbolt 

3, pozwalający na transfer aż do 40Gb/s (5000 MB/s).
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By osiągać  
szczytowe prędkości, 
musimy zakupić odpowiedni dysk. Tradycyjny 2,5-calowy dysk SATA osiągnie 

maksymalne prędkości zapisu i odczytu do ok. 550 MB/s. Wyższe prędkości wyci-

śniemy z szybkich dysków PCI wykorzystujących złącze M.2, które w zależności 

od standardu osiągają zawrotne prędkości do 3500 MB/s. Są małe, lekkie i wygod-

ne, ale różnią się długością i znowu natkniemy się na różne standardy gniazd: 

wolniejsze dyski B Key oraz B+M Key, korzystające z SATA i PCIe x2, oraz najszyb-

sze M Key obsługujące PCIe x4. Kupując dysk i kieszeń, należy sprawdzić zgodność 

gniazd. Gniazda to nie wszystko. Najszybsze dyski na rynku obsługują protokół 

NVM Expres (NVME), a nie AHCI. Kieszeń również musi być z nim zgodna i o tym 

należy pamiętać podczas zakupów. Jak pewnie się domyślacie, ceny obudów różnią 

się w zależności od prędkości i obsługiwanych dysków. Kieszenie USB do dysków 

2,5-cala kupimy już za 20–30zł, wolniejsze kieszenie na dyski M.2 B-Key lub B+M 

Key to wydatek rzędu 70–100 zł. Ceny kieszeni na dyski NVME zaczynają się od 160 

zł, a Thunderbolt 3 to już koszt minimum 500 zł.  
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Co zatem wybrać?
 Jeśli posiadamy w komputerze Thunderbolt 3 i nie ogranicza nas budżet, to nie ma 

się co zastanawiać i warto zainwestować właśnie w ten standard. Będziemy cieszyć 

się wyższą prędkością i sprzęt posłuży nam dużej. W przypadku dysków na złączu 

USB A lub C ograniczają nas możliwości standardu USB 3.1 generacji 2 i nawet jeśli 

skorzystamy z kieszeni obsługującej NVME i wsadzimy tam dysk pozwalający osią-

gnąć prędkości rzędu 2000–3000 MB/s, to i tak w praktyce nie uzyskamy więcej 

niż 1000 MB/s. Zakup takiej kieszeni ma sens jedynie w przypadku, gdy posiadamy 

używane dyski tego typu i chcemy je do czegoś pożytecznego wykorzystać. Zatem 

kompletując kieszeń z dyskiem pod USB, nie warto przepłacać i kupić wolniejszy, 

ale większy dysk M.2. Będzie praktyczny i wygodny, a braki w szybkości odczują 

tylko wymagający użytkownicy. Życzę powodzenia w zakupach.



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