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Witajcie w nowym, 
lepszym roku!
Ostatni rok to były niesamowicie twórcze miesiące dla Apple. Na rynku poja-

wiły się nowe tablety, zegarki, komputery oraz długo wyczekiwany Mac Pro.  

Tim Cook wszedł również na zupełnie nową ścieżkę usług streamingowych — otwie-

rając platformę Apple TV+. Uruchomiono także nową usługę dla graczy — Arcade.  

Nie przypominam sobie, aby w jednym roku tak wiele nowych produktów miało 

swoją premierę. Jednak w świecie technologii nie tylko Apple miało bardzo dyna-

miczny czas. W tym wydaniu Mój Mac Magazyn zapraszamy Was do podsumowania 

roku w kilku ważnych branżach. Zaprosiliśmy do analizy roku 2019 ekspertów 

z dziedziny muzyki, biznesu, rozrywki, inteligentnego domu oraz sieci. W jednym 

miejscu przeczytacie o wszystkim, co było ważne, i o tym, jak będzie wyglądać 

najbliższa przyszłość świata technologii.

Serdecznie pozdrawiam

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

Logitech przy projektowaniu swojej nowej klawiatu-

ry stawia na ergonomię pracy. Specjalnie profilowany 

kształt ma poprawić komfort i zmniejszyć obciążenie 

stawów. Klawiatura dostarczana jest z podkładką, 

której zadaniem jest zapewnienie jeszcze większego 

komfortu podczas pisania. Klawiatura komuniku-

je się z komputerem bezprzewodowo, a żywotność 

baterii przewidziana jest na dwa lata.

www.logitech.com

Logitech ERGO K860

BenQ PV SW321C
Nowy 32-calowy monitor BenQ to propo-

zycja dla grafików ceniących sobie świetną 

jakość obrazu (odwzorowanie palety Adobe 

RGB 99%) i jednocześnie wykorzystujących 

nowe technologie. Monitor posiada złącze 

USB-C do komunikacji z nowymi laptopami. 

Fotografowie docenią wbudowany czytnik 

kart SD pozwalający łatwo przenosić zdję-

cia z aparatu. 

www.benq.eu

Ten hub pozwoli na wygodne ładowanie 

nawet najbardziej wymagających laptopów. 

Wyposażono go w dwa złącza USB-C, z czego 

jeden o mocy 60 W. Urządzenie posiada również 

dwa porty typu USB-A z technologią Quick Charge 

3.0. Urządzenie przychodzi razem ze statywem 

umożliwiającym postawienie go w pozycji piono-

wej, co oszczędza miejsce na naszym biurku.

www.xtorm.eu

Xtorm USB Power Hub

https://www.logitech.com/en-us/product/k860-split-ergonomic-keyboard
https://www.benq.eu/pl-pl/monitor/photographer/sw321c.html
https://www.xtorm.eu/en/all-products/xtorm-usb-power-hub-edge/
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Przegląd aplikacji
Microsoft Edge
Microsoft porzucił Internet Explorera. Na rynku 

pojawił się właśnie Microsoft Edge — oparta na 

zupełnie nowym silniku przeglądarka interne-

towa, której można używać również na macOS 

oraz iOS. Program pozwala na synchronizację 

wszystkich ustawień przeglądarki z wykorzy-

staniem konta Microsoftu. Aplikacja zapowiada 

mocną integrację z pakietem Office 365 i kontro-

lę nad wieloma parametrami bezpieczeństwa.

www.microsoft.com

Ten doskonały program do rysowania na iPadzie 

w piątej wersji otrzymał bardzo ważne narzę-

dzie — możliwość importu pędzli ze zbiorów 

Photoshopa. Każdy z pędzli można dopasować 

do własnych potrzeb lub stworzyć na nowo 

w Brush Studio. Poprawiono obsługę kolorów 

i jeszcze dopracowano wsparcie gestów. Teraz 

stuknięcie dwoma palcami w ekran wywoła 

komendę „Cofnij”, a czterema — ukryje interfejs.

www.procreate.art

Ceniony przez wielu fotografów Photo Mechanic 

otrzymał poważną aktualizację. Program jest 

teraz 64-bitową aplikacją. Znacznie popra-

wiono tworzenie podglądu miniaturek zdjęć. 

Programutomatycznie tworzy metadane zdjęć, 

w tym dodaje teraz informację o geolokacji 

zrobionego zdjęcia. 

www.home.camerabits.com

Procreate 5

Photo Mechanic 6

https://www.microsoft.com/en-us/edge
https://procreate.art/ipad
https://home.camerabits.com/tour-photo-mechanic/
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JAKI APPLE WATCH 
DLA OSOBY 
Z DYSFUNKCJĄ WZROKU?
PIOTR WITEK
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Z uwagi na niedawne zmiany cen różnych modeli Apple Watch ostatnio sporo osób 

pyta mnie o radę, jaki model zegarka od Apple wybrać. A ponieważ sam zaczynałem 

od pierwszej wersji Apple Watch — model Series 5 jest już czwartym smartze-

garkiem tego producenta na moim nadgarstku, postanowiłem skreślić kilka zdań 

z moimi może nie radami, ale przemyśleniami w zakresie doboru Apple Watch dla 

osoby z dysfunkcją wzroku. Na co warto zwrócić uwagę, a co tak na prawdę nie jest 

szczególnie potrzebne słabowidzącym lub niewidomym użytkownikom smartwat-

cha Apple?

Przede wszystkim chciałbym się odnieść do trzech aktualnych dylematów,  

czyli trzech najczęściej zadawanych mi pytań, tj. który model Apple Watch wybrać: 

Series 3, 4 czy jednak 5, jaka wielkość koperty będzie optymalna, oraz czy zdecydo-

wać się na wersję GPS czy Cellular.

Rozmiar  
jednak ma znaczenie
Zacznę od truizmu, że rozmiar jednak ma znaczenie. W tym miejscu oczywiście nie 

będę pisał o osobistych preferencjach, bo ktoś może lubić większe zegarki, komuś 

pasuje mniejszy rozmiar do nadgarstka, a ktoś inny po prostu chce posiadać więk-

szy model.

Jednak dla osób korzystających z programu odczytu ekranu VoiceOver sama wiel-

kość koperty według mnie jest bez znaczenia. Obsługa zegarka za pomocą gestów 

VoiceOver wygląda dokładnie tak samo na modelu 40, jak i na modelu 44 mm.  
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Co więcej, jest dokładnie tak samo wygodna. Zatem parafrazując reklamę: Skoro nie 

widać różnicy, to po co przepłacać?

Różnicy nie zauważą osoby niewidome, ale co z osobami słabowidzącymi? I tu wedle 

moich obserwacji również nie ma żadnej różnicy. Jeśli ktoś widzi na tyle słabo,  

że ma problem z odcyfrowaniem treści na wyświetlaczu o wielkości 44 mm, to na 

o 4 mm mniejszym ekranie będzie miał dokładnie taki sam problem. 4 mm na więk-

szym modelu w przypadku poważniejszej dysfunkcji wzroku nie stanowią żadnej 

realnej różnicy.

Oczywiście możecie być jakimś Waligórą czy innym Łamignatem, postury niedź-

wiedzia grizzly na diecie z McDonald’s, u którego na nadgarstku koperta wielkości 

44 mm będzie wyglądała naprawdę filigranowo. Jednak większość śmiertelników, 

szczególnie kobiet i mężczyzn średniego lub nikczemnego wzrostu, powinna moim 

zdaniem zdecydować się na wybór mniejszego modelu. Sam mam ponad 180 cm 

i model 44 mm jest dla mnie za duży. To jest oczywiście moja subiektywna opinia, 

zresztą spóźniona o jakieś dwa miesiące. Za to teraz już wiem na pewno, że mój 

kolejny Apple Watch będzie mniejszy.

Osobnym, zupełnie obiektywnym czynnikiem mogącym wpłynąć na decyzję, jaką 

wielkość koperty wybrać, może być sam pasek. I nie mam tu na myśli jego długo-

ści. Ona oczywiście ma znaczenie w przypadku naprawdę grubych nadgarstków,  

ale chodzi mi o paletę ich kolorów. Apple założyło, że na mniejsze zegarki decy-

dować się będą głównie kobiety, i w standardowych zestawieniach pasek-zegarek, 

znajdziemy tutaj wiele różnic kolorystycznych pomiędzy modelami 40 a 44 mm.
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Series 3, 4 czy jednak 5?
Model Apple Watch Series 3 został przez Apple bardzo przyjemnie przeceniony. 

Okazuje się teraz, że za niecały 1000 PLN możemy kupić sobie naprawdę super 

smartwatcha. No ale gdzie jest ten haczyk?

Otóż haczyków jest nawet kilka. Ten największy dotyczy procesora. Nie ma co 

się oszukiwać, bo nawet samo Apple przyznaje, że modele Series 4 i 5 działają 

o 50% szybciej niż Series 3. Sprawia to, że ta ostatnia wersja Apple Watch aktualnie 

przeznaczona jest raczej dla osób chcących korzystać ze smartwatcha do mierze-

nia aktywności fizycznych, płacenia Apple Pay i odbierania wiadomości. Wszelkie 

dodatkowe działania wymagać będą od użytkowników sporo cierpliwości.

Oczywiście Apple Watch Series 3 nie ma możliwości wykonania badania EKG, 

a Apple zadbało o kolejne zubożenia, towarzyszące obniżeniu ceny tego modelu. 

Przede wszystkim w pudełku nie znajdziemy osobnej ładowarki, więc kabel zasila-

jący będziemy musieli podłączyć do jakiegoś portu USB lub innej ładowarki, np. od 

naszego iPhone’a. Mocno ograniczone zostały też dostępne zestawy kolorystyczne 

samych zegarków i pasków. Osobiście uważam, że jeśli ktoś szuka jedynie bardzo 

dobrego zegarka do mierzenia aktywności fizycznej i możliwości płacenia nadgarst-

kiem, to powinien zdecydować się na Apple Watch Series 3 w wersji Nike.

A co z modelami Series 4 i 5? Okazuje się, że najnowszy model Apple Watch Series 5 

ma dokładnie taki sam procesor jak starszy Series 4. Oznacza to tyle, że oba działają 
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dokładnie tak samo szybko i dynamicznie. W wydajności nie ma żadnych różnic. 

Ba, nie różnią się nawet czasem działania na jednym naładowaniu. Czym się więc 

różnią? Nowszy model posiada:

 > nowy ekran, który osobie korzystającej z VoiceOver nie przynosi żadnych 

korzyści; docenić go może jedynie osoba słabowidząca lub w ogóle nie mają-

ca problemów ze wzrokiem;32 GB wbudowanej pamięci (dwa razy więcej niż 

Series 4);

 > aplikację Kompas;

 > więcej tarcz i komplikacji;

 > nowe, dodatkowe paski, w tym również skórzane;

 > możliwość wybrania zamiast aluminiowej — stalowej lub ceramicznej koperty.

Osobiście aplikację Kompas uważam za gadżet. Wśród Was jednak mogą znaleźć 

się osoby, którym tylko tego brakowało w Apple Watch i które właśnie sznurują 

buty trekkingowe, aby sprawdzić się w biegach na orientację. Trochę sobie żartuję,  

ale nie do końca. Kompas może okazać się przydatny osobom zupełnie niewidomym 

w utrzymywaniu stałego kierunku przy poruszaniu się na otwartej przestrzeni.

Z kolei inne niż standardowe paski czy koperty to zmiany, za które płaci się ekstra, 

i to często słono. W sumie osobiście nie znam nikogo, kto zdecydowałby się na inny 

model niż taki klasyczny Apple Watch z kopertą aluminiową. Pomijam tutaj oczywi-

ście modele Nike, bo tu znam kilku posiadaczy. Ale one oprócz dodatkowych tarcz 

i pasków również nie mają innych różnic.

Zatem czy warto kupić Series 5? Ja bym — teraz — nie kupił. Gdy przeglądam ceny 

Series 4, nawet u autoryzowanych sprzedawców, to wiem, że mógłbym zaoszczę-

dzić nawet 800 złotych bez uszczerbku na wydajności, funkcjonalności i czasie 

pracy na baterii.
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LTE czy nie?
Zacznijmy od tego, że model Apple Watch LTE, lub inaczej Cellular, umożliwia 

nawiązywanie rozmów telefonicznych bez konieczności połączenia z naszym 

iPhone’em. Czyli telefon zostaje w domu, a my dzwonimy i odbieramy połączenia  

z poziomu zegarka.

Aby to wszystko działało tak jak powinno, musimy posiadać tzw. numer eSIM, który 

jest albo klonem numeru telefonu naszego iPhone’a, albo jest osobnym numerem 

telefonu. Problem polega tylko na tym, że aktualnie taką usługę świadczy w Polsce 

jedynie Orange, a Play i T-Mobile dopiero mgliście zapowiadają jej wdrożenie.  

Jeśli więc obecnie nie posiadasz numeru telefonu w Orange, to albo nie skorzy-

stasz z możliwości, jakie oferuje model Cellular, albo musisz przenieść swój numer  

do Orange, albo wykupić sobie osobny numer telefonu, z którego będziesz korzy-

stać tylko na zegarku.

Ja mam numer w Orange, do którego przeniosłem się od innego operatora właśnie 

po to, aby móc korzystać z Apple Watch Cellular. I teraz w ogóle nie wyobrażam 

sobie, że mógłbym mieć model zegarka bez LTE. Bardzo często wychodzę z domu 

bez telefonu. Wcześniej też chciałem tak robić, ale pozostawała obawa, że nie będę 

miał możliwości np. wezwania taksówki, skorzystania z nawigacji czy odebrania 

jakiegoś ważnego telefonu. Wychodząc z domu, szczególnie w upalne dni, zawsze 

dodatkowo musiałem zabierać ze sobą jakieś plecaki, saszetki czy inne wynalazki, 

żeby mieć gdzie włożyć i nosić telefon. Teraz ten problem dla mnie nie istnieje.
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Tu oczywiście należy  
wziąć pod uwagę indywidualne  
potrzeby i oczekiwania
Jeśli zawsze masz ze sobą torebkę czy plecak, to szkoda pieniędzy, i spokojnie 

wystarczy ci model GPS. Podobnie jeśli na samą myśl o wyjściu z domu bez telefonu 

zaczynają ci się pocić dłonie, odczuwasz niewytłumaczalny niepokój i zaczynasz się 

nerwowo upewniać, że twój najdroższy iPhone jest nadal w zasięgu ręki, to Apple 

Watch Cellular raczej nie jest dla ciebie. Oczywiście nawet on może okazać się przy-

datny, np. gdy zabawa iPhone’em sprawi, że do cna wyczerpiesz baterię swojego 

telefonu, model LTE nadal zapewni Ci kontakt ze światem.

W tym miejscu muszę również zaznaczyć, że posiadanie ekstra numeru eSIM 

dla naszego smartwatcha wiąże się z  dodatkowym kosztem jego utrzymania,  

czyli aktualnie 9 złotych miesięcznie. To również może stanowić argument prze-

ciwko zakupowi modelu Cellular. Jednak osoby z niepełnosprawnością powinny 

dobrze rozważyć, czy poniesienie takich dodatkowych kosztów nie jest warte spoko-

ju i pewności, że w razie jakiejś nietypowej lub niebezpiecznej sytuacji zawsze będą 

mogły wezwać pomoc.
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Podsumowanie
Tak więc reasumując: zwykle polecam zakup Apple Watch w mniejszej kopercie. 

Oprócz niższej ceny mniejsza koperta to mniejsze ryzyko uszkodzenia ekranu.  

4 mm to niby niewiele, ale dla osoby z dysfunkcją wzroku, która nadgarstkiem 

często zahacza o różne obiekty — futryny, poręcze itp., to rzecz warta rozważenia.

Series 3 polecam osobom, którym zależy tylko na kontroli aktywności fizycznej, 

płaceniu Apple Pay i odbieraniu powiadomień. Wolny procesor naprawdę potrafi 

irytować.

Za to całej reszcie polecam Apple Watch Series 4, najlepiej w wersji Cellular, jeśli 

tylko dostrzegają zalety tego rozwiązania. Zeszłoroczny model smartwatcha Apple 

działa dokładnie tak samo wydajnie, szybko i długo jak Series 5, tyle że jest od niego 

sporo tańszy.

Niestety, Apple Watch Series 4 został wycofany z oficjalnej dystrybucji Apple, więc 

najbezpieczniej możecie go teraz kupić u autoryzowanych sprzedawców. A u nich 

towar dostępny jest tylko do wyczerpania zapasów. Dlatego jeśli zastanawiasz się 

nad kupnem któregoś z modeli Apple Watch i chcesz mieć jeszcze jakiś sensowny 

wybór, chociażby kolorów kopert i pasków, to sugerowałbym trochę żwawości przy 

podejmowaniu ostatecznej decyzji.
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PODSUMOWANIE 
ROKU 2019
REDAKCJA MMM
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W tym wydaniu Mój Mac Magazyn chcemy podsumować mijający rok. 

Aby jak najpełniej móc ocenić wydarzenia z ostatnich miesięcy, zaprosiliśmy 

do tego numeru ludzi, którzy najlepiej wiedzą, co dzieje się dziś w świecie 

technologii. Sprawdźcie, co mówią o trendach mijającego roku i co przewi-

dują na nadchodzący nowy rok 2020.

Podsumowanie roku wg Gości
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2019 to rok debiutu  
technologii WiFi 6

Producenci, w tym TP-Link, zaprezentowali szerokie portfolio urządzeń obsługu-

jących nowy standard łączności bezprzewodowej 802.11ax, zwany również WiFi 

6, już w styczniu podczas targów CES w Las Vegas. Pierwsze routery z obsługą  

WiFi 6 trafiły do sklepów kilka miesięcy później. 

Standard 802.11ax jest nie tylko znacznie szybszy od poprzednika. Został zaprojek-

towany tak, aby sprostać wyzwaniom związanym z coraz większą liczbą urządzeń 

łączących się z WiFi oraz ograniczać zakłócenia sygnału powodowane przez inne sieci 

bezprzewodowe w sąsiedztwie. Według raportu przygotowanego przez Organizację 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju do 2022 roku liczba urządzeń podłączonych do 

sieci bezprzewodowej w przeciętnym gospodarstwie domowym wzrośnie z obec-

nych 10 do 50. Każde z tych urządzeń będzie „walczyło” o swoje miejsce w paśmie 

sieci bezprzewodowej. WiFi 6 ma znacznie większą przepustowość od poprzednie-

go standardu, dzięki czemu obsługa tak wielu urządzeń na małej powierzchni nie 

stanowi dla niego problemu.

Marketing manager TP-Link Polska

MACIEJ TURSKI
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Wszystko wskazuje na to,  
że język programowania Swift na do-
bre rozsiadł się w naszych iPhone’ach
2017 był kolejnym rokiem nowości wprowadzanych do tego języka. Wydana w 2017 

roku wersja 5.0 nie pozostawia złudzeń — do Objective-C nie ma powrotu. Ponadto 

tajemniczy projekt Marzipan, który w końcu objawił się pod nazwą Catalyst, otwo-

rzył nowe możliwości dla aplikacji iOS. Przypomnę, że projekt Catalyst ma na celu 

łatwe przeniesienie programu z iPhone’a (iOS) na biurka (MacOS). Opinie są podzie-

lone. Po upublicznieniu część środowiska nie ukrywała swojego rozczarowania. 

Zdecydowanie 2019 nie był rokiem Catalysta. Przyczyn jest wiele, jedną z nich jest 

wiele problemów z najnowszym systemem iOS 13, ale również z ostatnią odsłoną 

systemu Mac OS — Catalina. Szczególnie ta ostatnia sprawiła użytkownikom wiele 

niespodzianek, co z pewnością przyczyniło się do wolniejszego tempa aktualizacji, 

niż oczekiwano. Jeśli chodzi o iOS 13, to wersję z 2019 roku okrzyknięto najbardziej 

problematyczną aktualizacją dotychczas. Gdy się startuje z tego poziomu, w 2020 

może być już tylko lepiej.

Software Engineer of Topology

MARCIN KRZYŻANOWSKI
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A co  
wśród programistów? 
Z mojej perspektywy ostatni rok to przede wszystkim kontynuacja hegemonii języ-

ka JavaScript i wszystkiego, co się z tym wiąże. Na nic utyskiwania wszelkiej maści 

ekspertów na wydajność, na bezpieczeństwo, czy w końcu na poziom skompliko-

wania oprogramowania tworzonego w tym języku — nadal nic nie wskazuje na to, 

żeby JavaScript odszedł w najbliższym czasie w zapomnienie. Jedynym zagroże-

niem dla króla jest nabierający coraz szybszego tempa WebAssembly. W ostatnim 

roku powstało wiele nowych implementacji i zastosowań dla WebAssembly, wraz 

ze wsparciem dla największych przeglądarek internetowych. Wygląda więc na to, 

że rok 2019 był początkiem wielkiej rewolucji, jaka nas jeszcze czeka (tego jestem 

pewien). Różne języki nabywają wsparcie dla tego formatu. Jednym z najciekaw-

szych z tej kategorii jest bez wątpienia Rust. Największe firmy, takie jak Google czy 

ostatnio Microsoft, zauważyły potencjał Rusta i mocno zaangażowały się w rozwój. 

W 2019 ktoś w Microsoft uznał, że najlepiej będzie stworzyć coś nowego na bazie 

Rust i tak też się dzieje. Ciekawe, co wyniknie z eksperymentalnego projektu Verona.

A i tak wszystkie te języki programowania tworzone są w języku C++. Po 30 latach 

jest to nadal język programowania wybierany do zadań specjalnych. W poprzednim 

roku prawie ukończono prace nad najnowszą wersją tego wydajnego środowiska. 

Standard C++20 jest na ukończeniu i wszystko wskazuje, że będzie to kolejna udana 

edycja tego języka. C++ wraca do gry, i ponownie zaczyna konkurować na polu najnow-

szych trendów w programowaniu.

W rozwiązaniach  
typu Enterprise bez zmian
Nadal dużo aplikacji w Java i C#. Tutaj nieprędko coś się zmieni. Są to bardzo dojrza-

łe i dobre środowiska oraz języki programowania, ze wsparciem od największych 

dostawców oprogramowania — może mniej ekscytujące, ale takie są prawa biznesu.

Co jeszcze? O tym dowiemy się w 2020. Zapowiada się ekscytujący rok. Ale bądźmy 

szczerzy: który rok w ostatnim 30-leciu nie był ekscytujący dla programistów?
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W roku 2019  
producenci aparatów 
skupili swoją uwagę na bezlusterkowcachDziś mogą one posiadać rozdzielczość 

nawet 61MP, jak nasz flagowy A7R IV, i rozpoznawać obiekty w kadrze, dobierając 

do każdego zdjęcia odpowiednie parametry. Nowe aparaty fotograficzne są również 

coraz szybsze. Przeznaczony dla fotoreporterów i fotografów sportowych A9 II 

posiada system ustawiania ostrości Fast Hybrid AF, oferuje 20 klatek na sekundę 

oraz czas otwarcia migawki do 1/32000 s.

Sony dostrzega także rosnące zapotrzebowanie na niezawodne i wszechstronne 

aparaty dla twórców wideo w internecie. Doceniają oni małe, poręczne urządze-

nia z odwracanym ekranem, nierzadko dorównujące możliwościami kamerom 

studyjnym. Ponadto należy wspomnieć o rynku akcesoriów fotograficznych, które 

ułatwiają korzystanie z pełni możliwości aparatów. Przykładem może być chociażby 

ostatni uchwyt GP-VPT2BT z bezprzewodowym pilotem, który w jednej konstrukcji 

zamyka funkcjonalność wielu urządzeń. 

Po wieloletnich spadkach rynek foto wreszcie się stabilizuje, a udziały Sony jako 

jednej z nielicznych firm w tej branży rosną, dlatego z dużym optymizmem patrzy-

my na 2020 rok. Rynek smartfonów oczywiście oferuje coraz lepsze rozwiązania dla 

amatorów fotografii, ale zaawansowani użytkownicy i profesjonaliści nadal sięgają 

po coraz mocniejsze aparaty fotograficzne. 

PR Manager Sony Polska

KAMIL KRZYWAŃSKI 
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W 2019 r. rynek  
inteligentnych domów ewoluował

 i weszliśmy na kolejny poziom wykorzystania nowoczesnych urządzeń. Dzięki sztucz-

nej inteligencji urządzenia smart home już nie tylko współpracują ze sobą w ramach 

jednego ekosystemu, ale także dostarczają użytkownikom wielu nowych udogod-

nień. Dziś inteligentne urządzenia domowe rozumieją swoje otoczenie, analizują 

kontekst, w którym są używane, i reagują automatycznie. W rezultacie rozwiązania 

smart home stają się naprawdę „smart” i mogą zautomatyzować niektóre zadania, 

zapewniając użytkownikom większy komfort i bezpieczeństwo.

Technologie sterowania głosem i udoskonalenia w zakresie sztucznej inteligencji będą 

kolejnym motorem napędowym we wdrażaniu rozwiązań smart home. Poprawiają 

one jakość obsługi inteligentnego domu i ułatwiają życie użytkownikom. 

Dzięki systemowi Apple HomeKit nasi klienci mogą tworzyć scenariusze automa-

tyki domowej i używać głosu do sterowania swoim domem. Dokładamy starań, aby 

wszystkich naszych produktów można było używać w ramach ekosystemu dostar-

czanego przez Apple. Mamy podobne podejście do kwestii bezpieczeństwa danych 

i prywatności i te aspekty są dla nas priorytetowe przy tworzeniu produktów.

Fred Potter — założyciel firmy Netatmo

FRED POTTER 
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W ciągu ostatnich dwóch dekad firma Apple podjęła strategiczne decyzje i nawiązała 

współprace partnerskie, które pomagają przedsiębiorstwom zwiększyć wydajność 

pracowników dzięki narzędziom, funkcjom i aplikacjom, które muszą być bardziej 

efektywne niż kiedykolwiek wcześniej. Według prezesa Apple Tima Cooka, Apple 

jest obecne w każdej firmie z listy Fortune 500, a osiem na dziesięć firm pisze 

niestandardowe aplikacje dla swojej działalności. 

Niedawno firma Apple wprowadziła też na rynek systemy operacyjne o wielu funk-

cjach, które są bardzo przyjazne dla przedsiębiorstw. W jednym zestawie systemów 

operacyjnych wprowadzonych na rynek pod koniec 2019 roku Apple udostępniła 

User Enrollment, rozwiązanie, które umożliwia korzystanie z urządzeń osobistych 

w pracy, a także pozwala na lepsze korzystanie z urządzeń należących do organi-

zacji już od pierwszego dnia pracy. Dodano pojedyncze logowanie i rozszerzenie 

środowiska pracy w celu bezproblemowego połączenia z zasobami przedsiębiorstwa 

oraz nowe ramy bezpieczeństwa. Cała ta praca pokazuje, że Apple bardzo poważnie 

podchodzi do wykorzystania swoich rozwiązań przez przedsiębiorstwa. I w tym 

momencie pojawia się Jamf — nasze rozwiązania programistyczne zachowują 

i rozszerzają możliwości wykorzystania rozwiązań Apple, umożliwiając pracow-

nikom korzystanie z urządzeń w taki sposób, w jaki robią to w życiu prywatnym, 

zachowując przy tym prywatność i spełniając wymagania IT dotyczące wdrażania, 

dostępu i bezpieczeństwa. 

główny specjalista ds. technologii w Jamf 

JASON WUDI



PODSUMOWANIE ROKU 2016 2626PODSUMOWANIE ROKU 2019 26

2019 rok w branży gier wideo  
to rozwój serwisów subskrypcyjnych
Do świetnego Xbox Game Passa dołączyło Apple Arcade, które dość mocno prze-

modeluje rynek gier na tę platformę. Za 5 dolarów miesięcznie mamy dostęp do 

ponad 100 tytułów. Oznacza to, że ceny gier spadną. Mało kto da więcej za tylko 

jeden tytuł. Swoją premierę miało też Google Stadia. To kolejne podejście do stre-

amingu gier. Kilka lat temu granie na zdalnych serwerach obiecywało nam OnLive 

i Gaikai. Pierwszy z wymienionych serwisów zaginął w pomroce dziejów, drugi 

kupiło PlayStation i zamieniło w PlayStation Now. Teraz do gry weszło Google z całą 

swoją mocą obliczeniową i centrami danych rozstawionymi na całym świecie. 

Obiecywano nam dużo — możliwość grania na każdym urządzeniu, minimalne 

lagi i świetną jakość grafiki. A jak wyszło? Niestety, jak zwykle. Niemniej jednak 

streaming gier nas czeka. Poza Google Stadia i PlayStation do uruchomienia swojej 

usługi xCloud przygotowuje się Microsoft. 

Walkabout Games

PIOTR GNYP

ZDJĘCIE:
© impactCEE
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Wysokie tempo  
zmian w świecie technologii
 oraz ogólne dążenie do zastosowania jak największej liczby funkcji „smart” w towa-

rzyszących nam na co dzień urządzeniach jest najważniejszym trendem od kilku 

lat. Ta tendencja jest również obecna w branży audio. Wdrażanie najnowszych 

i najwydajniejszych rozwiązań, dominacja urządzeń bezprzewodowych, stosowa-

nie dodatkowego oprogramowania sterującego na smartfonach czy komputerach 

— to już standard w przypadku słuchawek czy systemów mikrofonowych najwyż-

szej klasy, do której zaliczają się produkty Sennheisera. 

To, co wyróżnia rok 2019, to wyraźna zmiana zachowań konsumenckich. Zarówno 

firmy, jak i  zwykli klienci o  wiele częściej sięgają po najlepsze i  najbardziej 

zaawansowane produkty, takie jak np. słuchawki Momentum 3, soundbar AMBEO  

czy inteligentne sufitowe matryce mikrofonowe TeamConnect Ceiling. W efekcie 

przekłada się to na rozwój technologii, doskonalenie istniejących rozwiązań, ale 

przede wszystkim na stałe podnoszenie poprzeczki jakości oraz wzrost oczekiwań 

klientów wobec producentów sprzętu elektronicznego, w tym audio.

Aplauz Sp. z o. o. — oficjalny przedstawiciel marki Sennheiser w Polsce

GRZEGORZ FOTEK

http://sennheiser.pl
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Jak zawsze w gronie redakcji ścieramy się o to, co było najważniejsze w świe-

cie Apple. Tak jak każdy z nas jest inny, tak również całkowicie odmiennie 

spoglądamy na wiele spraw, które działy się w technologii w tym roku. Chcemy 

podzielić się z Wami naszymi przemyśleniami na temat najciekawszych 

produktów, które pojawiły się w kończącym się roku. 

Produkt roku wg Redakcji
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PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

Mac Pro
Apple stworzył ponownie komputer wywołujący pożądanie. I chociaż nie ma co 

liczyć na spektakularny sukces sprzedażowy, to najważniejszy sygnał rozszedł się 

po świecie technologii — Apple potrafi zrobić maszynę zdolną zaspokoić najbar-

dziej wymagających użytkowników. Jego absurdalnie wysoka cena sprawia,  

że jeszcze bardziej nabiera cech „Świętego Graala” — jest pożądany i poszukiwa-

ny, ale nieosiągalny. Przynajmniej dla zwykłego użytkownika, bo cena za nowego 

Mac Pro może sięgnąć nawet astronomicznej kwoty dwustu pięćdziesięciu tysięcy 

złotych. Cookowi udało się stworzyć komputer, do którego wszyscy będą porówny-

wać najbardziej wydajne maszyny. O tym komputerze mówią już wszyscy: zarówno 

eksperci, którzy widzą w nim ogromny potencjał, jak również ci, którzy wytykają 

z drwiną cenę kółek transportowych. Najważniejsze, że Mac Pro stał się symbo-

lem powrotu Apple do sektora „Pro” — zaawansowanych użytkowników, gdzie tak 

naprawdę nie liczy się cena, lecz jedynie stawiane przed sprzętem zadania, które 

potrafi zrealizować.

©
 A

pp
le

http://twitter.com/pemmax
http://fotolia.com
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JAROMIR KOPP

MacBook Pro 16˝
Trudno, abym dokonał innego wyboru. Choć wielu przestrzega przed pierwszymi 

„wydaniami” nowych konstrukcji Apple, to nowy MacBook Pro 16˝ nie jest wielką 

zmianą, ale na tyle dużą, że zasługuje na wyróżnienie, zwłaszcza że komputery prze-

nośne są obecnie najpopularniejsze.

MacBook Pro 16˝ jest pierwszą konstrukcją, na którą prawdopodobnie Jony Ive nie 

miał pełnego wpływu. Jest ciut grubszy od poprzednika, ale w zamian ma lepsze chło-

dzenie, które ma ogromny wpływ na długotrwałą wydajność, i porządną klawiaturę. 

Względem poprzednika nie tylko „powiększono” ekran, ale i liczbę rdzeni, baterię, 

zasilacz, dysk, głośniki i czas pracy bez zasilania. Przy zachowaniu ceny MBP 15˝szes-

nastka oferuje również dwa razy większą pamięć masową (512 GB).

Zmiany może nie są rewolucyjne, ale MacBook Pro zdecydowanie ewoluuje w dobrym 

kierunku i przynajmniej obecnie jest najlepszym wyborem pod względem możliwo-

ści i ceny, jeżeli nie mamy ograniczeń co do wielkości i masy komputera.

© Apple

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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ARTUR JOPEK

MacBook Pro  
Two Thunderbolt 3 2019

Rok 2019 przyniósł nam wiele doskonałych produktów. Wszyscy producenci robili 

wszystko, aby tylko „sięgnąć” nam do kieszeni. W Cupertino również nie próż-

nowano. Ziarno zasiane przez Tima Cooka przyniosło w tym roku obfity plon 

produktów z Makiem Pro na czele. To ważny produkt w ofercie Apple, jednak moją 

uwagę przyciągnęło coś innego. Mianowicie zerwanie z ograniczaniem dostępu do 

najnowszych technologii w tańszych produktach, jak to miało miejsce dotychczas. 

Doskonałym przykładem tej polityki jest zaprezentowany w tym roku MacBook 

Pro TwoThunderbolt 3 i to właśnie on moim zdaniem zasłużył na miano produktu 

roku. Jest wreszcie wyposażony w pasek Touch Bar i procesor, który mimo niskiego 

taktowania (i5 1,4 GHz) potrafi zawstydzić niejedną konstrukcję. Jak się okazuje, nie 

jest to maszyna do pisania i przeglądania internetu, która świadomego użytkowni-

ka zmusza do zakupu komputera z wyższej półki cenowej. To sprzęt, który w pełni 

zasługuje na przydomek „Pro”. Wreszcie najtańszy MacBook to wdzięczna i bardzo 

wydajna maszyna. Ten MacBook to zdecydowany hit tego roku i dobry prognostyk 

na przyszłość.

©
 A

pp
le

http://fotolia.com
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MARIUSZ BUGAJSKI

iPad mini 
Przez ostatnie 12 miesięcy wiele się działo w świecie Apple. Pojawiło się kilka nowych 

produktów, inne zostały zaktualizowane, udostępniono nowe usługi. To wszyst-

ko wydarzyło się w 2019 roku. Mnie najbardziej ucieszyło pojawienie się nowego 

iPada mini, na którego przyszło nam czekać aż cztery lata. Najnowszą generację 

możemy kupić już za 1899 zł, jest to jeden z najtańszych iPadów zaraz po iPadzie 

„edukacyjnym”. Od teraz iPad mini pozwala na korzystanie z Apple Pencil 1 gene-

racji, dzięki czemu urządzenie to zyskało wiele nowych zastosowań, np. podczas 

tworzenia odręcznych notatek czy tworzenia rysunków, które wymagają większej 

precyzji. Podstawowa wersja urządzenia wyposażona została w 64 GB pamięci, a to 

zdecydowanie więcej niż w poprzedniej generacji, kiedy to mieliśmy początkowo 

w podstawowej wersji 16 GB. Długo przyszło czekać na nową generację tego urzą-

dzenia, jednak myślę, że jest to bardzo dobra opcja dla osób, które nie potrzebują 

większego ekranu.

©
 A
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https://twitter.com/sirmarbug
http://fotolia.com
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MATEUSZ PEŁKA

Amazon Echo Dot gen. 3
W prawdzie Amazon Echo Dot gen. 3 został wydany pod koniec 2018 roku, ale kupi-

łem go wiosną 2019. Zawsze uważałem, że Alexa skierowana jest tylko na rynek 

amerykański. Myliłem się. Kiedy odpakowałem ją po raz pierwszy, zobaczyłem mały, 

dobrze zbudowany głośnik, który otoczony jest materiałem przypominającym ten 

z HomePoda. Pierwsze uruchomienie, szybka konfiguracja poprzez aplikację mobil-

ną i Alexa gotowa jest do wykonywania komend. Jej ogromną zaletą jest możliwość 

rozszerzania funkcjonalności poprzez „skille”, które integrują asystentkę z inteli-

gentnym oświetleniem czy usługami muzycznymi — z wyłączeniem Apple Music 

w Polsce, niestety. Alexa urzekła mnie możliwością szeptania, która przydatna jest 

w środku nocy, kiedy wszyscy śpią. Reaguje szybko i potrafi nasłuchiwać na dźwię-

ki włamania, o których powiadomi Cię najszybciej, jak to tylko możliwe. W Polsce 

głośnik kosztuje około 200 zł.

https://twitter.com/m_pelski
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http://lugallery.com
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CAPTURE ONE 20
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


36TESTY

Ostatnie miesiące obfitowały w zaskakująco dużo ciekawych premier aplikacji 

do edycji zdjęć. Tym bardziej wypatrywałem kolejnej odsłony mojego ulubione-

go narzędzia pomagającego mi w obróbce fotografii. W grudniu ukazała się nowa 

wersja programu oznaczona numerem 20. Czy kolejna odsłona programu studia 

Phase One warta jest wydania 159 dolarów za aktualizację?

Nowy silnik,  
większe możliwości
Kiedy patrzyłem na listę zmian w nowej wersji Capture One Pro, czułem rozczaro-

wanie. Naprawdę niewiele się tu wydarzyło na pierwszy rzut oka w porównaniu do 

wersji 12. Phase One rozpieścił mnie poprzednią edycją programu i z ogromnymi 

oczekiwaniami wypatrywałem wersji 20. Co ciekawe, o jednej z najciekawszych 

funkcji, jaką otrzymał Capture One Pro, niewiele się mówi. Dla mnie kluczową 

zmianą jest nowy silnik wywołujący zdjęcia w aplikacji. Daje on możliwości więk-

szego wpływania na ostateczny wygląd kadrów. Najlepiej widać jego możliwości 

po funkcji redukcji szumów, która przynosi zaskakujące efekty podczas pracy 

ze zdjęciami wykonanymi przy dużej czułości ISO. Capture One Pro wprowadza 

także nowe narzędzia do funkcji HDR, pozwalając mocniej kontrolować jasne 

i ciemne partie zdjęć. Tu wszystkie działania podejmujemy z poziomu łatwych  

w obsłudze suwaków.

36RECENZJE 
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Jeszcze łatwiejsza  
kontrola nad barwami
Popularność Capture One Pro zawdzięcza wyjątkowym możliwościom zapanowa-

nia nad kolorami. W nowej wersji oddano nam mocno zmodyfikowane i poprawione 

narzędzie Basic Color Editor. Ten podstawowy menadżer kolorów może stać się 

nieocenionym rozwiązaniem podczas prac nad dopasowaniem przestrzeni barw. 

Twórcy programu zaimplementowali również błyskawiczny sposób zmiany kolo-

rów poprzez przytrzymanie kursora pipety i wykonanie gestu myszą. Ten pomysł 

na pracę z kolorem znacznie przyspieszy naszą pracę.

Inne drobne  
dodatki przyspieszające pracę
Gdy mówimy o poprawie efektywności pracy, zauważmy, że pojawiło się kilka drob-

nych funkcji, bez których już trudno jest mi sobie wyobrazić pracę podczas edycji. 

Pierwszą z nich jest automatyczne przechodzenie do kolejnego zdjęcia po dodaniu 

gwiazdki bądź tagu (Select Next When). Kiedy przeglądamy zdjęcia z sesji, chcemy 
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błyskawicznie wybrać najważniejsze prace. Ta funkcja spełni się doskonale, kiedy 

pracujemy z dużą ilością kadrów. Zmianie uległo również narzędzie Crop. Opcja ta 

doczekała się nowych uchwytów, za które klikamy, aby dopasować kadr. Będziemy 

mogli również zmieniać proporcjonalnie obszar zdjęcia, przytrzymując klawisz alt 

lub shift. Do ciekawszych rozwiązań, jakie pojawiają się pierwszy raz w Capture One 

Pro, należy możliwość kopiowania ustawień warstw z jednego zdjęcia do drugiego. 

To rozwiązanie będzie nieocenione, jeśli chcemy zachować kilka ujęć w podobnym 

klimacie, gdy na jednej warstwie ustaliliśmy gradację kolorów.

Dopasuj menu  
do swoich potrzeb
Lubię Capture One Pro za to, w jaki sposób daje mi możliwość personalizacji menu 

z  narzędziami. Mogę tu tworzyć swoje własne palety narzędzi, umieszczać je  

po prawej lub lewej stronie okna. Z łatwością paletę narzędzi będę mógł przemiesz-

czać w postaci pływającego okna. Do tych możliwości doszło kolejne rozwiązanie 

— przewijane boczne menu. Do tej pory mogłem zwijać i rozwijać menu narzę-

dzi. Dziś w panelu mogę ulokować znacznie większą ilość funkcji i przemieszczać 

się między nimi poprzez przewijanie myszką. Nasz układ zakładek z narzędziami 

możemy zapisać w przestrzeni roboczej — Workspace.
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WITRYNA

CE
CH

YCapture One Pro 20

od 229 $ (aktu. 159 $)

www.captureone.com

 + Nowy silnik Capture One Pro 20
 + Wygodna organizacja narzędzi w menu
 + Ulepszony mechanizm zarządzania 

kolorami
 + Większe możliwości funkcji HDR

 − Aktualizacja bez wielkich 
zmian w funkcjonalności 
oprogramowania

NAZWA

CENA

OCENA

Capture One Pro 20 to zdecydowanie jeden z najlepszych programów na rynku 

do pracy ze zdjęciami. W mojej ocenie nie ma sobie równych. Jego nowy silnik 

znacznie lepiej potrafi odwzorować zmiany tonalne kolorów, co pozwala na łatwiej-

szą edycję fotografii. Jego możliwości skrzętnie wykorzystuje nowy mechanizm 

redukcji szumów, który potrafi wykonać niesłychanie dobrą pracę przy dużych 

ISO. Docenimy również nowe rozmieszczenie funkcji w przewijanych menu i pracę 

z kolorami w edytorze kolorów. 

Samych zmian w odniesieniu  
do poprzedniej wersji  
Capture One Pro nie ma dużo,
co w mojej ocenie nie uzasadnia sporego kosztu aktualizacji. Jednak bez wątpienia 

sam program szczególnie wart jest polecenia, jeśli szukamy dla siebie odpowied-

niego narzędzia do edycji zdjęć.

https://www.captureone.com/en/products/pro
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MACBOOK PRO 16˝ OKIEM 
UŻYTKOWNIKA AIR 2013
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca


Mija już miesiąc, odkąd MacBook Pro 16˝ trafił w moje ręce. Po ponad sześciu latach 

używania MacBooka Air jest to naprawdę ogromny skok. Zmieniło się bardzo wiele, 

od portów, przez technologię ekranu i wbudowane układy, po w tym przypadku, 

oczywiście, wielkość.

Komputer na lata
Mój poczciwy Air i7 z 8 GB RAM nadal nadaje się do większości z moich prac, jednak 

często już dostaje zadyszki. Sześć i pół roku temu zakup takiej konfiguracji był 

dobrym wyborem. Poza koniecznością zmiany komputera motywacją do zakupu 

były nowe technologie zastosowane w Air 2013. Pierwszy raz Apple zamontował 

dysk PCIe, zastosowano też po raz pierwszy Wi-Fi 802.11ac. Dawało to Air przewagę 

nawet nad ówczesnymi MBP (poza ekranem).

Pojawienie się nowego MacBooka Pro 16˝ również zbiegło się z narastającą potrze-

bą wymiany Air, choć nie tak naglącą jak 6 lat temu, gdy MacBook 2007 przestał 

być wspierany. Również nowy MBP16 może pochwalić się kilkoma niestosowany-

mi wcześniej rozwiązaniami. Pojawił się trochę większy ekran, który mieści o 14% 

więcej pikseli. Zastosowano nową klawiaturę, nowy system głośników i mikrofo-

nów, procesor nowszej generacji i nowsze układy graficzne. System chłodzenia 

również jest wydajniejszy. To wszystko niewielkim kosztem rozmiaru i masy wzglę-

dem poprzednika. Jednak najważniejsze są proporcje cenowe. Za te same pieniądze 
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kupujemy komputer z wymienionymi wcześniej udosko-

naleniami, ale i z dyskiem dwa razy większym, bo 512 GB.

Czy aby nie za ciężki?
MacBook Pro 16˝ zaskoczył mnie masą, choć oczywiście 

wiedziałem, że od Air będzie cięższy. Jednak po kilku 

godzinach pracy w mój ulubiony sposób, czyli trzyma-

jąc komputer na kolanach, mogę powiedzieć, że wcale 

nie odczuwa się tego ciężaru. Jedynie mogę zauważyć, 

że jest cieplejszy od Air. Na szczęście niezależnie do tego,  

czy obciążam go naprawdę ciężką pracą (44°C), czy tylko 

piszę tekst (38°C), nie powoduje to dyskomfortu. Podałem 

temperaturę spodu obudowy mierzoną 1/3 od tylnej krawę-

dzi. Jak widać, różnice nie są wielkie, niezależnie od 

obciążenia. Być może latem będzie to bardziej uciążliwe.

Komputer, choć jest o 750 g cięższy od Air (~60%), to bez 

problemu można unieść go jedną ręką, trzymając za róg. 

Obudowa MacBooka Pro bez trudu znosi takie obciążenie.
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Czy aby nie za wielki?
Ekran jest wielki. Po latach spędzonych z 13,3˝ robi ogromne wrażenie, nie tylko 

wielkością. Jednak od razu zaznaczam, że wielki, ale nie za wielki. Jest idealny, 

nawet gdy pracuje się z komputerem na kolanach. Doskonale wypełnia pole widze-

nia. Ma się chwilami wrażenie, że dzięki minimalnym ramkom ekran nie ma końca. 

Pięknie.

Jakość obrazu przy przejściu z rozdzielczości 1440 × 900 (Air nie miał Retiny), 

na 3072 × 1920 i większa przestrzeń na okna i narzędzia zadziwia. Jednak to nie 

wszystko. Głębia kolorów, kontrast i dynamika barw przez te sześć lat bardzo się 

poprawiły.

Czy aby nie za głośny?
Nowe wentylatory są wydajniejsze głównie dzięki zastosowaniu większych otwo-

rów w radiatorze. Dzięki temu względem 15˝ nie jest głośniejszy. Jednak pisząc 

o głośności, bardziej mam na myśli nowy system dźwięku w MacBooku Pro 16˝.

Może gdy jesteśmy oddaleni do MBP16, to dźwięk nie jest zbyt głośny, ale gdy siedzi 

się przy komputerze, trzeba uważać, bo można się przestraszyć, jeśli zapomnimy 

zmniejszyć wzmocnienie.

Głośność nie jest oczywiście wadą, a w połączeniu z zadziwiającą jak na wielkość 

urządzenia dynamiką w sporym zakresie tonów potrafi dosłownie wgnieść w fotel. 
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Dodatkowo dźwięk jest bardzo, ale to bardzo 

przestrzenny. Największe wrażenie zrobił 

na mnie fragment Blade Runnera 2049 

w scenie z kasyna, gdy co chwila włącza się 

nagłośnienie. Niesamowite wrażenie potę-

gi i czystości dźwięku. Jak na notebooka 

oczywiście.

Warto zaznaczyć, że gdy ustawiamy bardzo 

duży poziom głośności, to basy są mniej 

słyszalne, zaczynają mocno przeważać 

tony średnie. Z tak małych głośników nie 

da się wydobyć bardzo głośnego basu 

bez zniekształceń, charczenia czy innych 

nieprzyjemnych efektów, w  tym drże-

nia obudowy. Apple limituje siłę basu, ale 

zapewniam Was, że gdy się jest w odległo-

ści do 2 m od komputera, to nie ma sensu 

ustawiać głośność powyżej 60%, a mniej 

więcej do takiej wartości basy grają „równo” 

z resztą tonacji.

Przy okazji Blade Runnera 2049 należy 

wspomnieć znów o ekranie. W końcu zoba-

czyłem niuanse w kolorach scen tego dzieła.

Solidność
Jak już pisałem, MacBook Pro 16˝ sprawia 

bardzo solidne wrażenie. Nie tylko więk-

szą masą, ale całą konstrukcją obudowy 

i jej zachowaniem. Domykanie i uchylanie 

ekranu działa w  jakiś magiczny sposób. 

Od razu zaznaczę, że w MacBook Air nie 

narzekałem też na obudowę ani „klapę”, 

choć po 6,5 roku zawiasy trochę się wyro-

biły. Być może dlatego, że zdarzyło mu 

się zlecieć z dwóch metrów na drewnianą 

podłogę i raz też dostał krzesłem w pokry-

wę ekranu. Mam nadzieję, że podobne testy 

wytrzymałości nie przytrafią się nowemu 

MacBookowi Pro. Szkoda podłogi.
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Kiepskie wrażenie sprawia kabel zasilający USB-C. Przy idealnym wykonaniu 

komputera wygląda, jakby był z innego, gorszego świata, a z opowieści znajomych 

wiem, że jego żywotność bywa kiepska. Przez sześć lat zamęczyłem dwa zasilacze, 

a w zasadzie ich kable do Air. Obawiam się, że z kablem USB-C do Pro może być 

gorzej. Jednak jest pewna zaleta — w razie problemów wystarczy zmienić przewód, 

a zamienników jest na rynku całkiem sporo.

Wydajność
Dla wielu z Was te informacje mogą być najważniejsze. Niestety moja baza odnie-

sienia jest raczej dość egzotyczna z racji konfiguracji CTO i wieku. Jednak inną nie 

dysponuję, więc i tak opowiem.

Choć wiedziałem, że MacBook Pro 16 musi być i jest szybszy od mojego starego Air, 

nie znałem skali różnicy w wydajności. Pewnie i Wy jesteście ciekawi, choć porów-

nanie — jak wspomniałem — dotyczy dość egzotycznych urządzeń. Aby poznać 

konkretne liczby, wykonałem mój standardowy test iMovie oraz to, co obecnie dla 

mnie najważniejsze: porównanie szybkości kompilacji.

iMovie: w końcu MacBook pokonał iPhone’a!
Testy iMovie, w którym rywalami są komputery i iUrządzenia przeprowadzam już 

od kilku lat. Pierwszy odbył się w 2013 roku. MacBook Air i7, ten, który i dziś stanął 

do walki, przegrał z kretesem z iPhone’em 5s. Sytuacja nie zmieniała się przez 

lata, aż do momentu, gdy w szranki z moim iPhone’em 7 Plus stanął nowiusieńki 

MacBook Pro 16˝ w podstawowej konfiguracji.

Jeżeli zechcecie skonfrontować swoje urządzenia, to projekt testowego filmu można 

pobrać (w wersji dla iMovie iOS) z mojego iCloud Drive. Daje się on zaimportować do iMovie 

dla macOS, a z niego przenieść do Final Cut Pro X.

Oto wyniki:

MacBook Pro 16 :̋ 30 s (36 s w FCPX).

iPhone 7 Plus: 44 s

MacBook Air i7 2013: 167 s (prawie 6 razy wolniej).

Od razu zaznaczam, że walka nie była do końca uczciwa. iMovie używa Apple 

VideoToolbox, czyli zestawu bibliotek, które bez angażowania programisty, zapędza-

ją do kodowania wideo wszelkie dostępne w danym sprzęcie zasoby. W przypadku 

MBP 16 są to: i7, Radeon 5300 i T2. Ten ostatni ponoć jest zmodyfikowaną wersją 

A10 znanego właśnie z iPhone 7 Plus. Dlatego w końcu iMovie przegonił iPhone’a, 

choć w niezbyt imponujący sposób. MacBook Air został „rozjechany” w tym teście.

Inny popularny test dla Final Cut Pro X BruceX Test — 5K mój MacBook Pro 16˝ w podsta-

wowej konfiguracji kończył w 18 sekund.

https://www.icloud.com/iclouddrive/05Cgw37fbN_fpbglXy_gXLHng%2523Test_iMovie_2020
http://www.fcp.co/forum/hardware/18250-brucex-try-this-new-final-cut-pro-x-benchmark
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Kompilacja Make, GCC
To bardzo ważny test dla moich ostatnich poczynań. Choć kompilacja całego projek-

tu nie zdarza się często, to zanim przesiadłem się na MacBook Pro, równała się 

stracie ponad trzech minut. Teraz już nie jest tak źle. Kompilację wykonałem z para-

metrem -j4 dla Air i -j12 dla Pro. Liczba określa, na ile wątków Make ma rozdzielić 

pracę. Przypomnę, że i7 ma po dwa wątki na rdzeń.

MacBook Pro 16 :̋ 56 s

MacBook Air i7 2013: 193 s

Nowy MacBook okazał się niemal 3,5 razy szybszy. To sporo. Bardzo podobna różni-

ca wynikała z danych prezentowanych w GeekBench.

Xcode i ObjC
Jeszcze większa różnica pojawiła się podczas testów szybkości kompilacji w Xcode. 

Jak na moje możliwości dość duży i stary projekt układanki (Lu) Art Puzzle kompilo-

wał się na MBP prawie 4,5 razy szybciej niż na Air. Jeszcze gorzej MBA radził sobie 

z uruchomieniem symulatora.

MacBook Pro 16 :̋ 10 s

MacBook Air i7 2013: 44 s

Xcode i Swift
Tu niestety miałem do dyspozycji tylko maleńki projekcik. Różnica w prędkości 

kompilacji nie jest wielka (2,5 razy), ale może to wynikać z faktu, że MBP nie miał 

się gdzie „rozpędzić”.

MacBook Pro 16 :̋ 7 s

MacBook Air i7 2013: 18 s
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Za to podczas edycji programu w Swift wreszcie Xcode nie zastanawia się po kilka-

naście sekund, czy w kodzie są błędy, teraz odbywa się to niemal na bieżąco.

Czy takie zmiany to wiele jak na sześć lat, musicie ocenić sami. Dla mnie jednak to 

bardzo odczuwalna ulga, choć mam wrażenie, że przez ten czas postęp w proceso-

rach Apple był znacznie większy. Jednak nie zawsze wydajność jest najważniejsza. 

Czasem istotniejsza może być wygoda pracy.

Touch Bar,  
wiedziałem, że to mi się spodoba
Być może mój entuzjazm jest większy, bo jako użytkownik MacBooka Pro 16 nie 

zostałem dotknięty problemem braku fizycznego klawisza ESC. W szesnastce jest 

tam, gdzie być powinien, w formie znanej z „normalnych” klawiatur. W praktyce 

Touch Bar mnie urzekł. Może nie wszystkie jego funkcje są przydatne, ale nawet 

trywialne dodawanie tapbacków w Wiadomościach jest znacznie łatwiejsze, nie 

wspominając o emotikonach. Zaskoczyła mnie ilość programów, które współpracu-

ją z Touch Bar. Czasem jednak, na szczęście rzadko, mam wrażenie, że w niektórych 

aplikacjach to kwiatek do kożucha.

Sterowanie muzyką i filmami, przewijanie, wybór napisów do wideo i ścieżki dźwię-

kowej to naprawdę fajne zadania dla paska. W wielu aplikacjach biznesowych 

i produkcyjnych, w tym Xcode czy Final Cut Pro X, a nawet iMovie, funkcje, które 

pojawiają się na pasku, są bardzo przydatne. Najbardziej zaczynałem doceniać 

Touch Bar po przesiadce na staruszka MacBooka Air, gdy ręka sięgała do paska… 

a  napotykała klawisze funkcyjne. Sporadycznie pasek sprawiał też problemy,  

gdy nie raczył się przełączyć wraz ze zmianą aplikacji.

Niestety spotkało mnie spore rozczarowanie związane z aplikacjami Catalist, czyli 

tymi z iPada. Nawet systemowe, dostarczane przez Apple, nie wspierają Touch Bar. 

Wielka szkoda, bo np. w Dom aż się prosi o użycie paska do zmiany pokojów, stanu 

akcesoriów czy uruchamiania scen.
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Z prawej strony paska znajduje się całkowita (subiektywnie) nowość. Nigdy nie 

miałem komputera z Touch ID. Działa znacznie szybciej i pewniej niż w iPhone’ach, 

choć należy przyznać, że do komputera nie sięga się z mokrymi palcami.

Z ciekawostek warto dodać, że mój stareńki Apple Watch s2 z MacBook Pro reagu-

je wyraźnie (nawet ponad dwa razy) szybciej. Wcześniej myślałem, że za szybkość 

odblokowywania komputera czy „zatwierdzania” hasła w większym stopniu odpo-

wiada zegarek niż komputer. Bardzo prawdopodobne, że to zasługa T2.

Gładzik, czyli czasem  
i wielkość się liczy
Odkąd używam MBA, przestałem korzystać z myszy. Nawet podczas prac graficznych 

wystarcza mi gładzik. Bardzo lubię gładziki, odkąd zobaczyłem pierwszy kompu-

ter z takim następcą myszki, czyli Apple PowerBook 520 w 1994 roku. Najbardziej 

w touchpadach doceniam gesty i te w zasadzie nie zmieniły się przez te sześć lat, które 

są dla mnie punktem odniesienia. Jednak nowy „magiczny” gładzik w PowerBooku 

Pro 16˝ nie dość, że jest wielki, to zamiast ruchomych części stosuje Force Touch. 

Dzięki temu można „klikać” na jego całej powierzchni. To dla mnie bardzo miła 

nowość. Dodatkowo rozpoznaje dwa poziomy nacisku. Normalnie się w nim zako-

chałem, choć to w zasadzie nic nowego.

A! Jeszcze jedna ważna uwaga. Haptyka, która nie tylko sygnalizuje wciśnięcia, ale 

również może być używana do przekazywania informacji, np. w iMovie, gdy prze-

suniemy kursor poza zakres, gładzik informuje nas o tym szturchnięciami w palec.



Klawiatura nożycowa
Niektórzy mogą uznać, że miałem sporo szczęścia. Ominąłem komputery z niesław-

ną klawiaturą motylkową. Z tego powodu moje zachwyty nad ulepszoną wersją 

w MBP16 mogą być mniejsze niż osób ciężko doświadczonych przez motylki. Choć 

moje palce pościerały lakier z klawiszy w MBA, nigdy się na działanie mechanizmów 

jego klawiatury nie skarżyłem. Jednak klawisze w MacBooku Pro 16˝ są wyraźnie 

wygodniejsze. Skok, pewność działania przy umiarkowanym oporze i wyczucie 

„kliku” jest rewelacyjne. Są delikatnie głośniejsze. Mam tylko nadzieję, że po czte-

rech latach nie uda mi się wytrzeć prześwitujących dziurek w klawiszach, a ich 

niezawodność będzie przynajmniej taka, jak w MacBook Air 2013.

Jabłko nie świeci!
Gdy spojrzałem na komputer z drugiej strony, coś mi nie pasowało. Piękne błysz-

czące jabłko jest, ale ciemne! Po dwudziestu latach używania PowerBooków G3, 

iBooków i MacBooków ze świecącym jabłkiem zasmuciło mnie to lekko, ale nie do 

takich zmian Apple już nas przyzwyczaiło.

Wi-Fi
Oba moje komputery mają Wi-Fi standardu 802.11ac (obecnie zwanym WiFi-5), 

jednak MacBook Pro jest o jedną trzecią szybszy od Air. Rozbieżność wynika z tego, 

że standard ac dla 5 GHz przewiduje (tak jak i np. N) różne ilości modułów trans-

misji. Jeden pozwala osiągnąć 434 Mb/s, dwa 867 (to maksymalna prędkość dla Air 

oraz MacBook Pro 13˝ 2x TB), trzy zaś 1300 Mb/s (to wartości osiągane przez MBP 

13˝ 4x TB, 15˝ i 16˝). Warto te parametry wziąć pod uwagę przy wyborze routera lub 
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access pointu, który będzie obsługiwał lokalną sieć. Nie wszystkie standardu „ac” 

pozwalają na transmisję z maksymalną obsługiwaną prędkością. Oznaczenia sprzę-

tu Wi-Fi też bywają mylące. Zazwyczaj podawana przez producentów prędkość 

1200 Mb/s oznacza maksymalnie 867 Mb/s w paśmie 5 GHz (dla „ac”) oraz 450 Mb/s 

dla pasma 2,4 GHz. Warto poszukać urządzeń z przepustowością łączną 1750 Mb/s 

lub większą. Te wartości mają mniejsze znaczenie, jeżeli nie transmitujemy danych 

w sieci lokalnej np. pomiędzy urządzeniami lub lokalnym dyskiem sieciowym NAS. 

No chyba że ktoś jest szczęśliwym użytkownikiem gigabajtowego dostępu do inter-

netu. Trochę szkoda, że Apple nie zdecydowało się na zastosowanie już Wi-Fi 6.

Zauważyłem, że mój MacBook Pro 16 ma pewną przypadłość. Często prędkość 

połączenia potrafi spaść z 720 do ledwie 14 Mb/s. W identycznej sytuacji i miejscu 

MacBook Air łączył się z mniejszą prędkością (~530 Mb/s), za to stabilnie i bez takich 

spadków. Nadal nie wiem, czy winna jest inna konfiguracja anten i ich ułożenie, czy 

inne oprogramowanie modułu Wi-Fi, bo parametry odstępu od szumów i poziomu 

sygnału w MBP są nawet przy tych spadkach lepsze niż w MBA. Jeżeli sprawa nie 

wyjaśni się przez najbliższy miesiąc, trzeba się będzie skonsultować z Apple Care.

Bateria
Jeszcze żaden MacBook nie był wyposażony w tak pojemną baterię. To aż 100 Wh! 

Poprzednik, czyli MBP15 miał baterię około 87 Wh. Jednak nawet gdyby w tej ciut 

większej obudowie zmieściła się jeszcze potężniejsza bateria, to byłby z nią spory 

problem podczas podroży lotniczych. 100 Wh jest górnym limitem pojemności 

baterii litowo-polimerowych dopuszczonych do przewozu w bagażu podręcznym 

drogą lotniczą.

Czy 100 Wh to dużo? A to zależy. MacBook Pro ma procesor o „mocy” w porywach 

do 45 W. Do tego karta graficzna AMD Radeon Pro może pobrać w szczycie kolejne 

55 W. Można wyliczyć, że podczas maksymalnego obciążenia przynajmniej teore-

tycznie bateria może być wyssana w godzinkę. Jednak to raczej tylko teoria. Niestety, 

jeżeli ktoś postanowi wyrenderować film 8k, pracując na zasilaniu bateryjnym,  

to może się ono wyczerpać w 2—3 godziny. To są na szczęście sytuacje ekstremalne.
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Podczas pisania tekstów czy oglądania filmu moc pobierana z baterii oscyluje w grani-

cach 8—15 W. To rzeczywiście pozwala na 10—11 godzin lekkiej pracy. Wszystko 

zależy od sposobu użytkowania. Jednak na dobre 6 godzin można raczej liczyć, 

nawet gdy jest się programistą lub pracuje z grafiką 2d.

Zasilacz
Ten też bije rekordy. 96 W konieczne jest, bo tyle, a nawet więcej może wynieść 

szczytowy pobór mocy CPU i GPU, nie wspominając o energii do ładowania baterii. 

Tu granicą może być technologia, a nie prawo przewozów lotniczych. Specyfikacja 

USB-C przewiduje dostarczanie kablem 100 W mocy i na razie nie zanosi się na 

więcej. Podczas testu renderingu 3D w Blenderze, który używał karty graficznej 

i procesora, udało mi się przekroczyć maksymalną moc zasilacza. Choć podawał 

on 96 W, to przez dobre 30 sekund komputer wspierał się dodatkowy zasilaniem 

z baterii o wartości ponad 30 W. Razem zużywał więc co najmniej 126 W.

USB-C i „dongla”
Jakoś nigdy nie przejmowałem się narzekaniem na skromną liczbę i gamę portów 

w  nowoczesnych MacBookach. Wcześniej i  tak zazwyczaj miałem komputery 

z dwoma portami USB i wyjściami do monitora, które wymagały adapterów. Teraz 

nawet widzę spore zalety obecnych rozwiązań. Prymitywne huby USB-C udaje się 

kupić już za kilkanaście dolarów. Dzięki temu można zrobić sobie zestawy robocze 

— np. do jednego z hubów podłączyć adaptery służące do zasilania i debugowania 

wybranych rodzin mikrokontrolerów i zamiast przepinać kilka urządzeń, zmieniać 

jeden hub z dodatkami.
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Jedyne, czego się obawiam, to trwałość gniazda USB-C, które sprawia wrażenie 

dość delikatnego, jednak nie słychać specjalnie narzekań na awaryjność.

T2
Ponoć ten układ przysparza problemów. Być może, ale z wiekiem już coraz mniej-

sze. Ja jednak cieszę się, że mam komputer z procesorem Apple. Choć nie jest  

to główny CPU, ale to na jego barkach spoczywają bardzo odpowiedzialne zadania.  

Jest kontrolerem dysku i odpowiada za jego szyfrowanie. To on obsługuje mikrofony, 

w tym ich sprzętowe wyłączenie oraz Hey Siri. Obsługa Touch ID i przechowywanie 

najważniejszych kluczy szyfrujących w bezpiecznej enklawie też jest jego zdaniem. 

Teraz dodatkowo pod kontrolą macOS 10.15 Catalina odpowiada za blokadę iCloud 

Apple ID. Do tego dochodzi obsługa kamery Face Time i wspomaganie przy kodowa-

niu wideo, kontrola systemu (SMC) i pewnie jeszcze kilka mniej poważnych funkcji.

T2 może budzić lęk u osób, które nie wykonują kopii danych. Gdy coś się stanie 

z komputerem, to w wielu przypadkach nie będzie sposobu na odratowanie zawar-

tości dysku. Przepadnie wraz z kluczami szyfrującymi zaszytymi w bezpiecznej 

enklawie. Początkowo T2 w roli kontrolera audio sprawił sporo problemów profe-

sjonalnym muzykom, bo nie chciał współpracować z wieloma interfejsami audio 

na USB.

Jednak w moich zastosowaniach T2 daje na razie więcej pożytku niż problemów. 

Bez strat wydajności mogę szyfrować dysk, a choć z kodowania wideo nie korzy-

stam zbyt często, to T2 też znacznie przyśpiesza ten proces, co wykazały testy.
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Stabilność
Niestety muszę przyznać, że pod kontrolą tego samego systemu stareńki Air wydaje 

się bardziej stabilny. MacBook Pro 16˝ kilka razy zachował się nieprzewidywalnie. 

Są to sporadyczne przypadki, ale statystycznie zdarzają się częściej niż wcześniej. 

Jak i chyba we wszystkich innych egzemplarzach, w moim MBP słychać czasem 

„pyknięcia”, gdy odtwarzanie dźwięku jest zatrzymywanie lub przeskakujemy 

między utworami. Apple obiecuje naprawić ten problem za pomocą aktualizacji 

oprogramowania. Mam nadzieję, że przy okazji naprawią też Wi-Fi.

Monitory
Sporadycznie korzystam z monitorów, tym bardziej doceniam wielkość ekranu 

wbudowanego. Jednak warto dodać, że MBP 16 potrafi, jak poprzednicy, obsłużyć 

cztery dodatkowe monitory 4K, a w przypadku monitorów 6K o jeden więcej niż 

15˝, czyli aż dwa.

Drobne wady nie przysłaniają mi dużych, a nawet ogromnych zalet nowego kompu-

tera. Do moich zastosowań MacBook Pro 16˝ jest naprawdę dobrym wyborem i jest 

wart swojej ceny.

WITRYNA

CE
CH

YMacBook Pro 16˝ 

11.999,00 zł

www.apple.com

 + Lepsza wydajność
 + Ekran
 + Klawiatura i system chłodzenia
 + Jeszcze lepszy dźwięk
 + Lepsza konfiguracja w tej samej cenie

 − Grzechy dzieciństwa
 − Ciut mniejsza stabilność

NAZWA

CENA

OCENA

ZDJĘCIA:
apple.com s. 59, 50, 51, 53 
ifixit.com s. 47

https://www.apple.com/pl/macbook-pro-16/
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AIRPODS PRO
ARTUR JOPEK



Apple AirPods  
szturmem wdarły się  
pod nasze strzechy
Wygoda użytkowania i doskonała współpraca z urządzeniami z nadgryzionym 

jabłkiem złożyły się na sukces tego urządzenia. Producent poszedł krok dalej, projek-

tując urządzenie dla bardziej wymagających użytkowników i oznaczając je jako 

model „Pro”. Mimo że od premiery słuchawek minęły dwa miesiące, to nadal są 

one hitem sprzedaży. Nawet w chwili wydania tego numeru czas oczekiwania na 

słuchawki w sklepie wynosi kilkanaście dni. Czy te słuchawki to zwykła kontynu-

acja, prawdziwa przepaść jakościowa czy tylko marketingowa zagrywka mająca na 

celu zwiększenie zysków firmy? Odpowiedź jak zwykle nie jest prosta, poznajmy 

zatem nowe dziecko firmy Apple.

Na rynku jest już sporo urządzeń typu True Wireless. Są lepsze i gorsze produkty 

i różne półki cenowe. Ale tylko urządzenia z chipem H1 pozwalają na fantastycz-

ną wygodę użytkowania ze sprzętem firmy Apple. Tu nas mają. Właśnie dlatego 

wobec AirPodsów Pro miałem ogromne oczekiwania. Upatrywałem w nich prak-

tyczności AirPodsów i jakości brzmienia znanej mi ze słuchawek Beats Powerbeats 

Pro. Przyznam szczerze, że te Beatsy zauroczyły mnie dźwiękowo i niestety tylko 

dźwiękowo. To produkt pomyślany dla uprawiających sport i tam sprawdza się 

doskonale. W codziennym użytkowaniu już mniej. Ogromne, niepraktyczne etui 
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i niewygodny podczas zakładania pałąk na ucho ograniczają ten sprzęt funkcjonal-

nie. Z kolei AirPodsy są praktyczne w każdej sytuacji — rozmowa telefoniczna, film, 

muzyka — i mają doskonałe malutkie etui. Niestety, jakość dźwięku odtwarzanej 

muzyki, powiedzmy sobie szczerze, jest mierna. Gdy pojawiły się na rynku AirPodsy 

w wersji Pro, już wizualizowałem sobie w głowie doskonałe brzmienie Beatsów 

połączone z funkcjonalnością AirPodsów, okraszone odpornością na zachlapanie, 

o funkcji aktywnej redukcji hałasu czy trybie kontaktu z otoczeniem nie wspomina-

jąc. Pomyślałem, idealny produkt dla mnie, dlatego z niecierpliwością oczekiwałem 

wizyty kuriera.

Apple przyzwyczaiło nas do eleganckiego opakowania swoich produktów. W tym 

przypadku również proces rozpakowywania jest bardzo przyjemny. W pudełku 

znajdziemy bezprzewodowe etui ze słuchawkami, zestaw silikonowych gumek 

w rozmiarze S i L (M jest już założony na słuchawki) oraz przewód USB-C > Lightning 

do ładowania. Wreszcie! Wygląda na to, że zapasy magazynowe złącz USB-A powoli 

się w Apple wyczerpują. Etui jest małe i poręczne. Jest nieco większe od tradycyj-

nych AirPodsów, ale nadal wygodne do noszenia choćby w kieszeni spodni. Mniej 

wygodne jest już wyciąganie samych słuchawek z etui. Z uwagi na ich kształt i śliski 

materiał, z którego są wykonane, trudniej je złapać i wyciągnąć. To problem zwłasz-

cza dla osób z dużymi dłońmi. Słuchawki możemy ładować bezprzewodowo za 

pomocą ładowarki zgodnej ze standardem Qi lub tradycyjnie przez złącze Lightning. 

Czas pracy na baterii jest zgodny z deklaracjami Apple; spokojnie wytrzymują ponad 

4 godziny na jednym ładowaniu.
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Same słuchawki wyglądają zdecydowanie lepiej na żywo niż na zdjęciach i renderach, 

gdzie sprawiają wrażenie dużych i nieforemnych. W rzeczywistości wyglądają bardzo 

dobrze. Wystarczy tylko dobrać odpowiedni rozmiar silikonowej końcówki i prze-

stajemy pamiętać, że mamy je w uszach. AirPods są bardzo wygodne i doskonale 

trzymają się na swoim miejscu. Bez względu na rodzaj wykonywanej czynności nie 

mamy, towarzyszącego poprzedniej generacji, stałego lęku, że słuchawka wypadnie 

nam z ucha. To duży komfort zwłaszcza dla osób, które musiały zaopatrywać się 

w opcjonalne gumki zwiększające przyczepność. Dodatkowo słuchawki są odporne 

na zachlapania i pot. To doskonała nowina dla wszystkich osób, które podejmują 

aktywność fizyczną.

Apple zmieniło nieco sposób sterowania słuchawkami. Teraz, by wykonać akcję, nale-

ży nacisnąć na przycisk na końcówce słuchawki. Muszę przyznać, że po wstępnej 

dezorientacji i pewnej niechęci szybko przyzwyczaiłem się do nowego rozwiązania 

i uważam, że jest wygodniejsze i pozwala na większą kontrolę nad urządzeniem.

Kolejną nowością są 
funkcje aktywnej redukcji hałasu oraz tryb kontaktu. Obie działają fenomenalnie. 

W pierwszym przypadku jesteśmy bardzo dobrze odizolowani od dźwięku otocze-

nia. Nie jest to rzecz jasna idealna cisza, ale pozwala skupić się na dźwięku płynącym 

ze słuchawek, a nie na otaczającym nas hałasie. Z kolei tryb kontaktu pozwala nam 

bez wyciągania słuchawek z uszu doskonale słyszeć dźwięki płynące z otoczenia 
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za pomocą zainstalowanych mikrofonów. Doceni to każdy, kto prawie zgubił lub 

upuścił słuchawki wyciągając je z uszu, by usłyszeć jakiś dźwięk. Trzeba przyznać, 

że to bardzo udane i doskonale działające funkcje.

Czas przejść do jednej  
z najważniejszych kwestii
Kwestii dźwięku. Brzmienie AirPodsów Pro możemy ocenić jako poprawne i mogą-

ce się podobać. Wszystkie pasma są dobrze ze sobą zestrojone, lecz żadne nie 

dominuje. Dźwięk płynący z przetworników, choć czysty i klarowny, jest niestety 

nieco bezbarwny. Brakuje mu blasku. Góra jest mocno ścięta, a tony średnie trochę 

wycofane i wypłaszczone. Tracą na tym mocno wokale i instrumenty akustyczne. 

Bas jest szybki, sprężysty i zawsze na czas, ale nie stanowi fundamentu dźwięku 

i czasem brak wspieranej tym zakresem potęgi dźwięku.

AirPodsy prezentują dość szeroką scenę muzyczną, ale jest ona płytka i nie czuje-

my pozycji instrumentów w  przestrzeni mimo ich w  miarę dobrej separacji.  

Nie poczujemy trójwymiarowości sceny i  przyjemnych wybrzmień znanych 

z Beatsów. Porównując je bezpośrednio do podstawowych AirPodsów, mamy do 

czynienia ze znaczną poprawą brzmienia, ale do poziomu reprodukcji dźwięku 

ze słuchawek Beats trochę im brakuje. To, że AirPodsy Pro nie brzmią jak Beatsy, 

nie jest ich wadą. Apple ewidentnie starało się, aby brzmienie słuchawek było jak 

najbardziej uniwersalne, ale przez to staje się trochę „nijakie”. W przypadku rozmów 
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telefonicznych nie ma się do czego przyczepić. W większości przypadków słucha-

wek jakość dźwięku nie zawsze idzie w parze z jakością rozmów. Tu wszystko jest 

idealnie. Trudno znaleźć tak dobrze brzmiący zestaw słuchawkowy.

AirPods Pro kosztują 1249 zł. To dużo i mało. Mało, jeśli porównujemy je do ceny 

AirPodsów z etui ładowanym bezprzewodowo, gdyż dopłacając 249 zł mamy produkt 

o niebo lepszy. Dużo, jeśli patrzymy na cenę przez pryzmat produktu, jakim są 

słuchawki bezprzewodowe. Jeśli już decydujemy się na wybór słuchawek do słucha-

nia muzyki i zależy nam na wysokiej jakości dźwięku, bezwzględnie polecam ich 

posłuchać przed zakupem. Jeśli zależy nam na funkcjonalności chipa H1 i aktyw-

nej redukcji hałasu oraz trybie kontaktu, to nie ma się co zastanawiać. Działają 

rewelacyjnie.

Podsumowując,
Airpodsy Pro to bardzo dobre słuchawki. Są odpowiedzią na wszelkie zastrzeżenia 

w stosunku do podstawowego modelu. Są odporne na zachlapania, nie wypadają 

z uszu, mają fantastyczne rozwiązania technologiczne, dużo lepszy dźwięk i oczywi-

ście przewód z wtykiem USB-C. Jeśli tylko jakość dźwięku byłaby lepsza, mielibyśmy 

do czynienia z produktem doskonałym.

WITRYNA

CE
CH

YAirPods Pro

1249,00 zł

www.apple.com

 + Tryb kontaktu
 + Czas pracy na baterii
 + Gabaryty słuchawek i etui
 + Odporność na zalanie

 − Nieco płaskie brzmienie
 − Niewygodne wyciąganie 
słuchawek z etui

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.apple.com/pl/airpods-pro/
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Każda zmiana przynosi ze sobą wiele wątpliwości. Podobnie jest z pojawieniem się 

w komputerach portów USB-C/Thunderbolt. Mają znacznie lepsze parametry prze-

syłania danych niż poprzednia generacja złącz USB, co powinno zostać przyjęte 

z wyjątkowym entuzjazmem. Mimo to z braku odpowiednich przejściówek, kabli 

i akcesoriów jest to wielokrotnie częściej utrapienie niż oczywista korzyść. Można 

temu zaradzić, zaopatrując się w odpowiedni hub — rozszerzenie do komputera 

posiadające zestaw dobrze nam znanych portów.

Idealnie spasowane aluminium
Green Cell stanął na wysokości zadania projektując takie urządzenie. Już od samego 

początku mamy w ręku ciekawie wyglądający produkt zbudowany z dobrej jako-

ści materiału. Aluminium świetnie komponuje się z materiałem MacBooków Pro. 

Można się bardzo łatwo pomylić i uznać, że ten dodatkowy hub wyszedł z linii 

produkcyjnej razem z komputerem. Nie tylko kolorystyka, ale również dopasowanie 

wymiarów jest niemal idealne. Wysokość huba kończy się na równi z klapą kompu-

tera, a równocześnie świetnie leży on na powierzchni biurka. Dodatkowe wcięcie 

dopasowuje się do zaokrąglonej obudowy laptopa, dzięki czemu pewnie znajduje 

miejsce w złączach komputera bez ryzyka, że coś może się uszkodzić podczas wkła-

dania akcesoriów do portów huba.
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Aż 8 dodatkowych złącz
Znajdziemy tu wszystko, czego potrzebujemy do pracy ze „starymi” wtyczkami.  

Za ten komfort będziemy musieli poświęcić dwa porty Thunderbolt 3 o transferze 

40 Gbps każdy. W zamian otrzymamy jedno złącze o tych samych parametrach 

oraz siedem innych portów: trzy USB-A 3.0 (5 Gbps), USB-C 3.0 (5 Gbps), HDMI 

4K, SD, microSD. Wszystkie kable i przejściówki, z jakich do tej pory korzystali-

śmy, będzie można z powodzeniem używać. Pomimo tak dużej ilości złącz sam 

Green Cell jest niewielkich rozmiarów. Bez problemu włożymy go do plecaka. 

Nie będzie nam również potrzebne dodatkowe zasilanie. Cała potrzebna energia 

pobierana jest z portów komputera. Hub będziemy mogli zastosować w kompu-

terach Apple: MacBook Air 13˝ (2018—2019), MacBook Pro 13˝ (2016—2019),  

MacBook Pro 15˝ (2016—2019).

Mogłoby być szybciej
Z pewnością cieszy fakt, że kupując HUB GC Connect60 mamy aż 8 portów kosztem 

dwóch złącz Thunderbolt 3. Smuci jednak fakt, iż zastosowane złącza nie obsługują 

najnowszych technologii. Port HDMI wyświetli obraz 4K z częstotliwością zaledwie 

30Hz. Złącze to w mojej ocenie jest mało użyteczne ze względu na niskie odświe-

żanie. Oczywiście możliwe jest wpięcie kabla po porcie Thunderbolt i uzyskania 

obrazu 4K w 60 Hz, ale szkoda cennego miejsca na złącze HDMI, którego raczej nie 
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użyjemy. Porty USB-C również posiadają już „brodę” i pozwalają osiągnąć transfer 

rzędu 5 Gbps. To samo tyczy się trzech złącz starszego typu USB. Obecnie stara 

wersja złącz USB A występuje w generacji 3.1 i daje możliwość kopiowania plików 

z prędkością 10 Gbps, a tu zastosowano USB 3.0 o transferze 5 Gbps. W moich testach 

slot kart SD potrafi natomiast odczytywać dane z prędkością 70 MB/s, a zapisywać 

59 MB/s, co także nie jest wynikiem wzbudzającym zachwyt. Oferowane porty mają 

zatem poważne ograniczenia w transferze danych.

Jedno urządzenie  
rozwieje wszystkie obawy, 
jakie możemy mieć co do obsługi nowych portów Thunderbolt. Nie musimy się 

martwić o dodatkowe koszta związane z zakupami nowych przewodów do obsługi 

akcesoriów. Wszystko, czego na co dzień używamy z akcesoriów podłączanych do 

komputera, będzie współgrać dzięki Green Cell HUB GC Connect60. Musimy się 

jednak liczyć z dużymi spadkami wydajności w kopiowaniu danych.

https://greencell.global/pl/inne/3034-green-cell-hub-gc-connect60-8w1-thunderbolt-3-usb-c-hdmi-3x-usb-30-sd-microsd-do-macbook-pro-131516-2016-2019.html
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SONOS BEAM
ARTUR JOPEK



Każdy, kto miał styczność z produktami firmy Sonos, wie, że ma do czynienia nie 

tylko z urządzeniami muzycznymi. To doskonała technologia okraszona eleganc-

kim wzornictwem. Tak jest też w przypadku soundbara tego producenta o bardzo 

prostej nazwie Beam. To minimalizm w czystej formie i technologiczny raj dla fana 

firmy Apple.

Wygląd
Sonos Beam to przewodowy soundbar wyposażony w cztery pełnopasmowe głośni-

ki średnio-niskotonowe oraz jeden wysokotonowy. Są one napędzane przez pięć 

wzmacniaczy impulsowych, po jednym dla każdego z nich. Głośniki są chronione 

elegancką maskownicą pokrytą dobrej jakości tkaniną. Urządzenie nie jest ciężkie 

i waży niespełna 3 kilogramy. Na górnym panelu mieszczą się wygodne dotykowe 

przyciski sterujące i dyskretna dioda informująca nas o stanie urządzenia. Z kolei 

mały grafitowy panel w tylnej części został przez producenta zarezerwowany dla 

połączeń. Umieszczono tam gniazdo zasilające, sieciowe, złącze HDMI oraz przy-

cisk do nawiązywania połączenia. Całość wygląda naprawdę świetnie, a materiały 

są dobrze dobrane i spasowane. Z całą pewnością Beam będzie zdobić każdy stolik 

pod telewizorem i dzięki prostocie będzie przyciągał uwagę. Na koniec warto wspo-

mnieć, że może zostać także zamontowany na ścianie za pomocą opcjonalnego 

zestawu do montażu.
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Konfiguracja
Soundbar Beam do życia potrzebuje połączenia z siecią. Może to być połączenie 

bezprzewodowe lub za pomocą kabla. Przygotowanie urządzenia do pracy jest 

bardzo proste. Wystarczy pobrać aplikację Sonos, dzięki której w prosty sposób 

połączymy nasze urządzenie z siecią domową. Aplikacja pozwala zestroić głośnik 

z warunkami akustycznymi, w którym przyjdzie mu pracować, więc czeka nas 

spacer ze smartfonem po pomieszczeniu. Dzięki temu głośnik ustawiony nawet 

w „trudnym” miejscu lub nieforemnym pomieszczeniu kieruje odpowiednio falę 

dźwiękową. Połączenie z telewizorem za pomocą HDMI wymaga od niego złącza 

HDMI ARC, które pozwala przesyłać sygnał audio. Jeśli nasz telewizor nie posiada 

takowego złącza, nic straconego, bo możemy spiąć dźwięk za pomocą kabla optycz-

nego, który podłączymy do dołączanej do kompletu przejściówki. Dźwięk na Sonosa 

możemy również przesyłać za pośrednictwem AirPlay 2 np. z Apple TV bądź zgod-

nego z tym standardem telewizora.

Raj dla Apple’owca
Sonos od dawna mocno wspiera rozwiązania prezentowane przez Apple. Przede 

wszystkim możemy wykorzystywać wszelkie dobrodziejstwa AirPlay 2 oraz cieszyć 

się natywną implementacją Apple Music. To naprawdę świetna sprawa. W aplika-

cji Sonos możemy podpiąć się do naszego konta i sterować z jej poziomu Apple 

Music. Nie ma potrzeby korzystania do tego celu z AirPlay (mimo zgody na pewne 

straty w jakości) i nie trzeba żonglować kilkoma aplikacjami. Wszystko w jednym.  
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To doskonała funkcjonalność, którą chciałbym widzieć u innych producentów. Brawo 

Sonos. Tak naprawdę brakuje tylko Siri (Alexa już jest, więc kto wie). Aplikacja jest 

bardzo rozbudowana i możemy w pełni sterować urządzeniem, jego brzmieniem 

oraz całym multimedialnym domem w systemie multiroom Sonosa. Oczywiście 

bez problemu posłuchamy internetowego radia lub podepniemy serwery UPnP.  

To jedna z lepiej zaprojektowanych aplikacji, działa stabilnie i jest intuicyjna.

Brzmienie
Niepozorny Beam zaskakuje mocnym basem. Najniższy zakres to pierwszy element, 

na który zwracamy uwagę po uruchomieniu. Wynika to z faktu, iż jest on domyślnie 

„podbity” funkcją w aplikacji. Po wyłączeniu podbicia bas jest ciekawszy, dyna-

miczny i głęboki. Nie schodzi bardzo nisko, ale zupełnie nie odczuwamy niedosytu 

z tego powodu. Dźwięk w wyższych zakresach jest wyrównany i bardzo przyjem-

ny w odbiorze, bez wyostrzeń i nadmiernego gubienia szczegółów. Wszystko to 

tworzy spójny i zarazem klarowny przekaz muzyczny. Głośnik kreuje wrażenie 

stereofonii i wyczuwalną przestrzeń. Praktycznie każdy rodzaj muzyki brzmi na 

nim wystarczająco dobrze, by zapomnieć, że to jeden głośnik. Jednak Beam to nie 

tylko muzyka. 
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Wszak jest to urządzenie stworzone do podłączenia do telewizora i zwłaszcza tu 

sprawdza się rewelacyjnie. Bez względu na to, czy „zepniemy” go przez AirPlay, 

kablem HDMI bądź „optykiem”, potrafi stworzyć we w miarę niedużym pomiesz-

czeniu prawdziwy spektakl. Dialogi brzmią doskonale, a efekty sprawiają bardzo 

namacalne wrażenie bliskiego obcowania z miejscem akcji. Dźwięk możemy także 

regulować w aplikacji za pomocą korektora, więc wszelkie niuanse można jeszcze 

dostroić.

Podsumowanie
Sonos pokazuje nam, że nawet tak mały soundbar może naprawdę dobrze brzmieć 

i doskonale wpasować się w ekosystem Apple. Na dodatek ta jakość nie kosztuje 

majątku. 1899 złotych to niemało, ale pamiętajmy, że dostajemy kompletny zestaw 

audio, który będzie uprzyjemniał nam życie swoim brzmieniem, a w razie potrzeby 

zrobi nam w domu kino i pozwoli w przyszłości stworzyć doskonały system kina 

domowego lub multiroom, dołączając do systemu kolejne produkty. Myślę, że warto 

rozważyć zakup tego soundbara, a już z pewnością go odsłuchać.
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https://www.sonos.com/pl-pl/shop/beam.html
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Tak, idzie nowe. Po pierwsze, chwilowo przeprosiłem się z Bluetooth, ale ta informacja 

z mojego małego prywatnego podwórka jest niczym w porównaniu z przystąpie-

niem Apple do projektu Connected Home over IP. Od razu zaznaczę, że wcale się 

tym nie martwię.

Zacznijmy od prywaty
Na niemal samym początku mojej przygody z HomeKit pod skrzydłami MFi oprócz 

dostępu do bibliotek HK dla układów ESP32 uzyskałem też biblioteki dla bardzo 

popularnych chipów Bluetooth nRF52832/40. Nawet rozpocząłem jeden projekt 

i coś tam zaczęło działać, ale przestało. Moja wiedza o mikrokontrolerach była 

wtedy bardzo maleńka. Teraz już wiem, co robiłem źle, ale wtedy zniechęciłem się 

i porzuciłem Bluetooth na rzecz ESP, z którymi miałem więcej dobrych doświad-

czeń, a i środowisko programistyczne wydawało się łatwiejsze do opanowania 

i tańsze do zorganizowania. Układy, nie dość że niedrogie, to jeszcze do ich progra-

mowania używa się równie tanich i popularnych narzędzi, jak poczciwe adaptery 

USB-UART, a środowisko GCC i Make dość łatwo się na macOS konfiguruje. No i jak 

wiecie, z układami ESP32 i ich rodzinką radzę sobie całkiem dobrze.

Jednak stało się tak, że ktoś poprosił mnie o poradę dotyczącą HomeKit właśnie 

na wspomniane układy „nordyckie”. Ponieważ od momentu mojego zniechęcenia 

upłynęło ponad półtora roku i pojawiły się nowe biblioteki dla nRF52, i to oparte 

o ARK, postanowiłem zmierzyć się z nimi ponownie.
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Tym razem zastosowałem się do zaleceń Nordic Semiconductor i uruchomiłem 

środowisko do programowania SEGGER. Cały „problem” z nRF polega na tym, że aby 

wgrać w nie oprogramowanie, należy używać narzędzi SEGGER j-Link lub takich 

płytek deweloperskich, które j-Link mają wbudowane. Tym razem uruchomienie 

SEGGER Studio dla nRF52 odbyło się bez problemów, a Nordic Semiconductor 

udziela darmowej licencji. Moje stare i tanie narzędzie udające j-Link okazało się 

jeszcze trochę działać. Już po dniu konfiguracji i rozpracowywania jednak całkiem 

dla mnie nowego środowiska udało się uruchomić pierwsze gotowe projekty akce-

soriów dostarczone z bibliotekami HomeKit od Nordic. Niestety okazało się, że mój 

„j-Link”, choć prawidłowo wgrywa oprogramowanie, po 30 sekundach „debugowa-

nia” rozłącza się definitywnie. Z pomocą przyszło nowsze urządzenie, które udało 

się nabyć za mniej niż 100 zł. Ceny profesjonalnych j-Link mających licencje na 

więcej mikrokontrolerów i funkcji, sięgają kilku tysięcy zł. Dla kontrastu adapter 

USB-UART kosztuje kilkanaście zł.

Jednak j-Link daje ogromne możliwości, jeżeli chodzi o odpluskwianie kodu. Z jego 

pomocą np. w SAGGER Studio można wykonywać kod w mikrokontrolerze krok 

po kroku i w miarę potrzeby ręcznie modyfikować zawartość rejestrów procesora. 

To naprawdę potężne, choć niezbyt ładnie wyglądające na macOS narzędzie… gdy 

się je już opanuje. Po następnych dwóch dniach udało mi się uruchomić monitor 

(terminal). Kolejne dwa dni zajęło rozpracowanie oznaczeń wyjść (numerów GPIO) 

na płytce, której używam. Niestety, opisy miały się nijak do numerów, które stosuje 

się podczas programowania w natywnym środowisku nRF52.



73PORADY

Ponieważ włożyłem już sporo czasu i energii w uruchomienie środowiska, to posta-

nowiłem, że spróbuję odtworzyć projekt, który mnie zniechęcił. Postaram się zrobić 

programowalny, bezstanowy przycisk HomeKit na Bluetooth, a potem wrócę do 

dopieszczania protokołów komunikacyjnych w moich bramkach na ESP.

Wracając do spraw ważniejszych
Connected Home over IP to inicjatywa zorganizowana wokół ZigBee Aliance, a zrze-

szająca takich potentatów jak Amazon, Apple i Google. Jej zadaniem jest opracowanie 

protokołów komunikacji, zasad działania i metod certyfikacji dla urządzeń Smart 

Home w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa i poufności. W tym kontek-

ście trochę dziwi udział w grupie Google’a, a może nawet i Amazona. Wygląda na to, 

że i te firmy zrozumiały, że użytkownicy coraz częściej stosują zasadę: „mój dom 

jest moją twierdzą”.

Powstanie inicjatywy Connected Home over IP ogłoszono 18 grudnia 2019. Celem 

projektu Connected Home over IP jest uproszczenie rozwoju dla producentów 

i zwiększenie kompatybilności dla konsumentów. Projekt opiera się na wspólnym 

przekonaniu, że urządzenia inteligentnego domu powinny być bezpieczne, nieza-

wodne i bezproblemowe w użyciu. Opierając się na protokole internetowym (IP), 

projekt ma na celu umożliwienie komunikacji pomiędzy urządzeniami smart home, 

aplikacjami mobilnymi i usługami w chmurze oraz zdefiniowanie konkretnego 

zestawu technologii sieciowych opartych na IP do certyfikacji urządzeń. To infor-

macja z oficjalnych komunikatów.
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Istniejące akcesoria HomeKit będą nadal działać po udostępnieniu nowego proto-

kołu, ponieważ Apple planuje nadal wspierać HAP w komunikacji z akcesoriami dla 

inteligentnych domów w swoim ekosystemie.

Podobne zapewnienia znajdują się na stronie projektu: Czy moje obecne produk-

ty Smart Home nadal będą działać tak jak dzisiaj? Tak. Amazon, Apple i Google są 

zobowiązane do dalszego wspierania konsumentów i ich obecnych produktów.

Niestety, pierwszej próbnej wersji standardu możemy spodziewać się dopiero pod 

koniec tego roku. To wcale nie dziwi, bo czytając i analizując komunikaty pojawia-

jące się na stronach zainteresowanych firm i samego projektu, odnosi się wrażenie, 

że nie zostało jeszcze ustalone, jak grupa robocza ma się do tego zabrać. Najbardziej 

konkretne informacje pochodzą właśnie od Apple. Zresztą nie tylko informacje. 

Apple od razu zabrał się do działania i widać, że chce grać w inicjatywie pierwsze 

skrzypce.

Jeszcze tego samego dnia udostępniono jako Open-Source część bibliotek Accessory 

Development Kit (ADK) Apple. Są to gotowe i przystosowane do pracy na bardzo 

szerokim zakresie mikrokontrolerów biblioteki, pozwalające na szybką budowę 

prostych akcesoriów HomeKit. Ustępują one znacznie tym oferowanym np. przez 

Espressif, ale wymagają o wiele mniej zasobów. Do tej pory dostęp do nich mieli 

tylko deweloperzy i producenci z umowami MFi. Upublicznione biblioteki różną 

się w niewielkim stopniu od tych „zamkniętych”, ale są gotowe do pracy np. na 

Raspberry Pi.

Warto pamiętać, że Apple już kilka lat temu opublikowało opis protokołu HomeKit 

publicznie, do użytku niekomercyjnego. Teraz też o tym przypomina w kontekście 

projektu Connected Home over IP.

Należy zauważyć, że na stronach Google’a dość trudno znaleźć informacje dotyczą-

ce projektu. Z wielkiej trójki tylko Amazon opublikował odpowiedzi na najczęściej 

pojawiające się pytania deweloperów IoT. Jednak niewiele z nich wynika.
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Podsumowując
Apple mocno zaangażowało się w Connected Home over IP. Żadna inna firma mająca 

udział w tym projekcie nie kładzie tak dużego nacisku na bezpieczeństwo i pouf-

ność danych. Dlatego można mieć pewność, że obecne akcesoria, które „dźwigają” 

zgodność z HomeKit, poradzą sobie z nadchodzącym standardem, jeżeli ich produ-

cent przygotuje odpowiedni firmware. Jak nie, to i tak będą działać po staremu.

Grupa zaznaczyła, że nie będzie standaryzować interfejsów użytkownika, a jedynie 

metody komunikacji po IP. Dlatego w obsłudze nie powinno się wiele zmienić. Nadal 

z pewnością sięgającą 99,5% w środowisku Apple będą potrzebne „Centra akceso-

riów”, których odpowiedniki ma też Amazon oraz Google. Apple wyraźnie zaznacza, 

że akcesoria muszą pracować bez konieczności dostępu do internetu, choć mogą 

taki uzyskiwać np. na czas aktualizacji firmware’u. To wymusza pośrednictwo 

„centrów”. Od strony użytkownika wiele się nie zmieni, poza tym, że oprócz akce-

soriów z logiem HomeKit będą mogli korzystać z tych, które przejdą certyfikację dla 

nowego standardu. Tak, akcesoria zgodne z nowym standardem, choć oprogramo-

wanie i dokumentacja zostanie upubliczniona, będą tak jak obecnie HomeKitowe, 

podlegać certyfikacji. Nigdzie nie ma też informacji, czy członkowie grupy nie będą 

mogli nakładać obowiązku dodatkowej certyfikacji, aby akcesoria mogły działać 

z ich ekosystemami.

Na razie wiele więcej ze skromnych informacji już podanych wywnioskować się 

nie da. Możliwe, że czegoś dowiemy się podczas WWDC, choć kalendarz projektu 

Connected Home over IP może być inny. Tak czy siak, dla konsumentów to dobra 

wiadomość, a i deweloperzy powinni być zadowoleni, bo nie będą musieli powie-

lać części kodu odpowiedzialnego za obsługę HomeKit, Amazona i Google Home.  

Za rok powinien wystarczyć jeden.

I tym optymistycznym akcentem pragnę się dziś z Wami pożegnać, do następnego 

odcinka.
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Wielu moich znajomych stale  
zapomina o dobrodziejstwach  
pracy z dodatkowym ekranem, 
jakie przyniósł nowy system operacyjny macOS Catalina. Mowa oczywiście o ekra-

nie iPada. Może okazać się fantastycznym rozwiązaniem dla każdego użytkownika, 

gdyż przestrzeni roboczej nigdy nie jest za dużo. Za tę fantastyczną możliwość odpo-

wiada funkcja Sidecar, o której zdecydowanie warto przypomnieć.

Trzeba jednak zacząć od tego, że niestety nie wszystkie urządzenia pozwalają na 

wykorzystanie iPada jako dodatkowego ekranu. Dotyczy to zarówno komputerów, 

jak i samych iPadów.

W przypadku komputerów Mac są to:

 > MacBook Pro (od 2016 roku),

 > MacBook (od 2016 roku),

 > MacBook Air (od 2018 roku),

 > iMac (od 2016 roku),

 > iMac Retina 27˝ (od 2015),

 > iMac Pro,

 > Mac mini (od 2018 roku),

 > Mac Pro (od 2019 roku).
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Jeśli chodzi o samego iPada, musi to być:

 > iPad Pro

 > iPad od 6. generacji,

 > iPad mini od 5. generacji,

 > iPad Air od 3. generacji.

Ponadto iPad musi mieć zainstalowany najnowszy system iPadOS 13.

Nasz drugi monitor może być podłączony do komputera za pomocą kabla Lightning 

albo USB-C, albo zupełnie bezprzewodowo. Niezbędne jest korzystanie z tego same-

go Apple ID na obu urządzeniach. Sidecar możemy „odpalić” na naszym Macu na 

kilka sposobów:

1. Przez Preferencje Systemowe > Sidecar. Można tam wybrać z rozwijanej listy 

swojego iPada i połączyć go w ten sposób z Makiem.

2. Kolejna metoda to wykorzystanie AirPlay. Po kliknięciu ikony AirPlay w górnej części 

Paska menu iPad powinien pojawić się na liście dostępnych urządzeń. Wystarczy 

kliknąć jego nazwę, a on automatycznie się włączy i zostanie aktywowany jako 

dodatkowy ekran komputera Mac.

3. Skorzystanie z ikony Sidecar w górnej części Paska menu iPad i połączenie z dostęp-

nym urządzeniem.

4. Sidecar można uruchomić również za pomocą zielonej ikony rozszerzania okna. 

Wystarczy przytrzymać zielony przycisk w lewym górnym rogu aplikacji, a wyświe-

tli się możliwość przeniesienia tego okna do iPada.
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Po uruchomieniu Sidecar nasz iPad zachowuje się dokładnie tak jak dodatkowy 

monitor i jego zachowanie możemy ustalić w: Preferencje systemowe > Monitory. 

Tam możemy szczegółowo skonfigurować, jak ma się zachowywać.

Na iPadzie również pojawi się pasek, który pozwoli sterować Sidecarem z pozio-

mu iPada. Z  jego pomocą możemy pokazać (bądź ukryć) na iPadzie Dock, 

wykorzystamy klawisze funkcyjne czy klawiaturę ekranową lub rozłączymy się 

z komputerem. Co ważne, na iPadzie będzie dostępny będzie również pasek Touch 

Bar. Skonfigurować Side car będziemy mogli również w omawianej wcześniej sekcji 

Sidecar w Preferencjach systemowych. Można tam ustawić paski z narzędziami na 

ekranie iPada, ustawić samo wyświetlanie i pozycję pasków na ekranie iPada.

Warto pamiętać, że na ekranie iPada z uruchomionym iPadem możemy korzystać 

z gestów takich jak: przewijanie, kopiowanie, wycinanie, wklejanie, cofanie czy 

„wykonaj ponownie”.

Sidecar może się przydać użytkownikom pracującym z grafiką komputerową.  

Jeśli posiadają oni Apple Pencil i zgodnego z nim iPada, to można wykorzystać tę 

parę prawie jak tablet graficzny z ekranem. To naprawdę działa bardzo dobrze.

Kończąc, zachęcam Was mocno do korzystania z uroków Sidecar. Przede wszystkim 

by ułatwić sobie pracę nie tylko w domu czy biurze, ale także w terenie, gdzie nie raz 

większa przestrzeń robocza może się okazać nieoceniona.
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