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Nowa generacja WiFi
w Twoim domu
Router WiFi 6 AX1500
Archer AX10

Prędkość transmisji
do 1,5 Gb/s w dwóch
pasmach

Ultra niskie
opóźnienia

Trzyrdzeniowy
procesor 1,5 GHz

4 Gigabitowe
porty LAN

Podłącz więcej urządzeń
dzięki OFDMA
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NA WSTĘPIE
OPINIE

Bierzemy się
za wiosenne sprzątanie
Przynajmniej raz w roku warto poświęcić trochę czasu na pielęgnację naszego
komputera. Intensywnie korzystamy z jego możliwości, instalujemy i usuwamy
aplikacje, pobieramy rozmaite pliki z sieci. To wszystko zostawia po sobie ślad
w systemie. Gdy patrzę po miesiącu na swoje biurko, widzę jedynie chaos. Zazwyczaj
lądują tam wszystkie pliki, nad którymi pracuję, i dopiero gdy znika całkowicie
ulubione zdjęcie tła biurka, wiem, że to już czas na porządki. W tym numerze Mój
Mac Magazyn chcemy pomóc Wam w utrzymaniu macOS w dobrej formie. Każda
maszyna, aby dobrze działała, musi być naoliwiona i zadbana. System operacyjny
także odwdzięczy się nam szybkością działania i niezawodnością, jeśli poświęcimy
chwilę na wyrzucenie śmieci z jego zasobów.
Serdecznie pozdrawiam
Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

INFORMACJE

TP-Link Tapo C100
Kamera pozwala rejestrować obraz w jakości Full
HD. Przy użyciu aplikacji na iOS oraz Android
będziemy otrzymywać powiadomienia o wykrytym ruchu. Tapo C100 ma wbudowany moduł
alarmu pozwalający aktywować sygnał dźwiękowy. Tryb nocny umożliwia rejestrację obrazu
w całkowitej ciemności na odległość 9 metrów.
Wykorzystując kartę microSD, będziemy w stanie
zapisać nawet 384 godziny materiału wideo.
www.tp-link.com.pl

Curve SE
Wystarczy drobna zmiana położenia laptopa, żeby
praca na nim była znacznie wygodniejsza. Nowy
stojak dla MacBooka firmy Twelve South pozwoli
na korzystanie z laptopa w bardziej ergonomiczny sposób, co daje przy okazji lepsze parametry
chłodzenia oraz zostawia więcej miejsca na biurku. Wyjątkowy wygląd tego akcesorium znajdzie
zapewne wielu zwolenników.
www.twelvesouth.com

Green Cell AirJuice
Nowa, bezprzewodowa ładowarka dostarcza
energię z mocą aż 15 W. Pozwoli to znacznie szybciej naładować telefon. Metalowa
obudowa świetnie prezentuje się na każdym
stole, a certyfikat Qi WPC daje nam gwarancję
wysokiej jakości produktu. AirJuice wyposażono w nowe złącze USB-C, a na obudowie
znajduje się dioda sygnalizująca status pracy
urządzenia.
www.greencell.global
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PRZEGLĄD
APLIKACJI
MACOS
Przegląd aplikacji
Affinity Photo 1.8
Nowa aplikacja tego doskonałego programu
do edycji zdjęć otrzymała wiele znaczących
usprawnień. Między innymi dodano obsługę
inteligentnych obiektów z Photoshopa. Program
pozwoli nam również na tworzenie szablonów
dokumentów, których możemy użyć później do
tworzenia nowych, podobnych obrazów. Potężną
zmianą jest obsługa wtyczek, jak chociażby tych
od DxO — Nik Collection.
www.affinity.serif.com

Vimeo Create
Twórcy serwisu Vimeo wprowadzili nową aplikację na iOS i Androida. Dzięki niej w łatwy
sposób stworzymy filmy na potrzeby mediów
społecznościowych. Ogromnym atutem programu jest możliwość korzystania z gotowych
bibliotek i szablonów. Pozwoli to każdemu
stworzyć szybko i bez potrzeby zdobywania
dodatkowej wiedzy i opanowywania specjalistycznych narzędzi przyjemny materiał wideo.
Program w App Store

Office dla iOS
Microsoft całkowicie zmienił swoją aplikację dla
urządzeń mobilnych. Głównym założeniem było
zgromadzenie wszystkich programów w jednym
miejscu. Dzięki temu mamy łatwy dostęp do wszystkich naszych plików w chmurze oraz możliwość
tworzenia wielu rodzajów dokumentów pakietu
Office wprost z jednej aplikacji.
Program w App Store
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NOWOŚĆ

HD 450BT

Lepszy bezprzewodowy
dźwięk w Twoim zasięgu
Sięgnij po lepsze bezprzewodowe brzmienie z nowymi
słuchawkami HD 450BT. Ciesz się wyjątkowym połączeniem
solidności i doskonałego dźwięku niezależnie od tego czy jesteś
w domu czy w podróży. Zanurz się w swojej ulubionej muzyce
dzięki niesamowicie efektywnej redukcji hałasu otoczenia.

www.sennheiser.pl/hd450bt

PORADY

NOWOŚCI
NA PRZEDNÓWKU OD APPLE
JAROMIR KOPP
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Nowy iPad Pro z dwoma aparatami,
LiDAR-em i opcjonalnym gładzikiem
Stało się! Bez fanfar i konferencji, co niestety wymusiła epidemia, Apple pokazał
nowe iPady Pro. W zasadzie wiele już o nich wiedzieliśmy wcześniej, a przynajmniej
się spodziewaliśmy, jednak są i niespodzianki.

Dwa aparaty i LiDAR
iPad Pro otrzymał znacznie rozbudowany system do fotografowania i filmowania.
Teraz służą do tego dwa aparaty: „normalny” zwany szerokokątowym z 12 MP oraz
ultraszerokokątowy z 10 MP. Czyli iPad Pro nie dostał aparatu „tele”. Jednak największą nowością jest LiDAR. Tak nazwano w Apple system bazujący na time-of-flight,
czyli pomiarze odległości od poszczególnych obiektów za pomocą mierzenia czasu,
jaki potrzebuje światło wyemitowane przez system na dotarcie do celu i powrót po
odbiciu. Według Apple system dokładnie obrazuje to, co dzieje się przed obiektywami w odległości do 5 metrów, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do znanego
już ARKit, który zacznie korzystać z dobrodziejstw LiDAR-a automatycznie, doszło
API z geometrią sceny.
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Nowy stary procesor A12Z
To jest pewne zaskoczenie. Apple nie zastosował specjalnej wersji A13, ale jeszcze bardziej rozbudował procesor A12. Teraz awansował on z A12X na A12Z.
Z opisu wynika, że głównie różni się liczbą rdzeni graficznych oraz posiada lepszy
system zarządzania energią i odprowadzania ciepła, co pozwoli na jeszcze większą
wydajność.
6 GB pamięci RAM w każdej wersji. Nowe modele są uczciwie wyposażone w pamięć.
Każdy z nich ma 6 GB RAM. Poprzednie wersje miały na pokładzie 4 GB, z wyjątkiem tych z TB Flash. Teraz, aby skorzystać z dobrodziejstw większego RAM-u, nie
trzeba wydawać majątku na dla wielu z nas zbędną pamięć masową.

Magnetyczna
Magic Keyboard z gładzikiem
Piekło miało zamarznąć i zamarzło. Apple dodał do nowej klawiatury przeznaczonej dla iPada Pro nie tylko podświetlanie, ale jeszcze gładzik. Jest ona podobnie jak
Apple Pencil 2 łączona z iPadem Pro magnetycznie. Interesujące jest, że iPad Pro
będzie ładowany przez klawiaturę, dzięki temu jego port USB-C pozostanie wolny,
czyli dostępny dla innych akcesoriów.
Uwaga! Z dobrodziejstw obsługi gładzika i myszy mogą skorzystać wszyscy użytkownicy iPadów z iOS 13.4. Nawet iPad Air 2 ze starą myszką USB podłączaną przez
adapter USB-Lightning działa bardzo dobrze. Sposób, w jaki projektanci Apple
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połączyli ogień z wodą, jest prawdziwym majstersztykiem. Naprawdę z myszy lub
gładzika daje się w wygodny i intuicyjny sposób korzystać. Działanie wygląda jak
połączenie funkcjonalności gładzika w macOS z pilotem i obsługą interfejsu Apple
TV. Nawet taki sceptyk jak ja musi przyznać, że to ma sens, a wręcz się zachwycić.

Wi-Fi 6, czyli 802.11ax
Podobnie jak iPhone’y 11 nowe iPady również zostały wyposażone w najszybszy
i najpojemniejszy obecnie stosowany standard Wi-Fi.
Nowy iPad Pro jest wyposażony w układ U1 (UWB) pracujący w bardzo wysokich
częstotliwościach. Tych układów próżno szukać w komputerach Apple, choć według
obecnej oficjalnej nomenklatury wspierają one łączność AirDrop, z której komputery też korzystają. Ten brak potwierdza wersję nieoficjalną, że głównym zadaniem
U1 będzie znacznie lepsza lokalizacja w przestrzeni np. wyczekiwanych AirTags.

Dodatkowo udoskonalono ekran
i dźwięk, a zwłaszcza mikrofony
Ceny wersji zaczynają się od 3 899 zł za wersję 11˝, 128 GB, Wi-Fi i 4 899 zł za wersję
12,9˝ w tej samej konfiguracji. Modem i GPS to konieczność wydania dodatkowych
800 zł.
Magic Keyboard dla iPada Pro 11˝ ma kosztować około 1500 zł (299$), wersja dla
12,9˝ może być o 200 zł droższa (349$).
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MacBook Air wraca do gry!
Siedem lat temu, gdy kupowałem swojego Air, Apple postanowił na nim przetestować pewne nowe rozwiązania. Tym razem nie ma tak wielkiej rewolucji jak wtedy,
ale Air znów nabiera rumieńców i staje się godny uwagi nawet dla bardziej zaawansowanych użytkowników.
Nowe procesory, klawiatura, pamięć, większy dysk i niższa cena. Zaczynając od
końca: teraz MacBooka Air można już kupić od 5000 zł, i to z dyskiem 256 SSD.
To bardzo miłe, prawda? Dodatkowo dostajemy nową klawiaturę, taką jak
w MacBookach Pro 16˝ oraz znacznie szybszą pamięć, pierwszy raz zastosowaną
w komputerach Apple. Debiutantem jest też procesor 10 generacji. Jednak w cenie
podstawowej dostajemy jego wersję i3 taktowaną zegarem 1,1 GHz, co i tak powinno
pozwolić na wydajność wyraźnie lepszą od poprzednika.
Jednak jeżeli zdecydujemy się wydać 500 zł więcej, czyli tyle, ile kosztowała poprzednia wersja z dyskiem 128 GB i dwurdzeniowym i5 otrzymamy zamiast i3 procesor i5,
i to aż 4-rdzeniowy! To naprawdę dobry interes. Karty graficzne również są lepsze,
w takim stopniu, że potrafią wykorzystać pełną rozdzielczość 6k monitorów Apple
Pro Display XDR.
ZDJĘCIA:
apple.com

Dla mnie największą wadą MacBooków Air z ekranem Retina był brak możliwości
wyboru konfiguracji procesora. To właśnie dzięki temu, że siedem lat wcześniej
zdecydowałem się na MBA z i7, służy mi dobrze ponad sześć lat i nadal nadaje
się do pracy. Teraz oprócz wspomnianego i5 z czterema rdzeniami za dodatkowe
500 zł można wybrać i7 za 1250 zł ponad cenę podstawową. Dla wielu taka konfiguracja może być bardzo atrakcyjna. Air znów wraca do gry!
Przy okazji warto wspomnieć, że Mac mini również lekko przybrał. Apple w tej
samej cenie podstawowej oferuje obecnie dwa razy większy dysk 256 GB.
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CZAS
WYRZUCIĆ LAPTOPA
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Do niedawna rzucenie w sieci hasła, że jest się „iPad only” wzbudzało podziw i szacunek. Wynikało to zapewne z trudności, jakie na swoje barki brali użytkownicy
wybierający tablet Apple jako swój jedyny „komputer”. Podziwiano ich za dźwiganie
całego cyfrowego świata w niewielkich rozmiarów iPadzie. Trzeba szczerze przyznać, że wiązało się to z wieloma niedogodnościami. Pojawienie się nowych iPadów
z gładzikiem sprawia, że dziwakami w niedalekiej przyszłości okażą się ci, którzy
korzystają z laptopów. iPad za chwilę stanie się pełnoprawnym komputerem.

Myszka w iPadzie
To, co na starcie skreślało dla wielu użytkowników iPada jako narzędzie pracy,
to brak precyzyjnego narzędzia wskazującego. Rysik jest ciekawym akcesorium,
ale nie jest idealnym rozwiązaniem. Do tego dochodzą nasze przyzwyczajenia do
myszki i kursora, a te nabywane przez lata jako sposób komunikacji z komputerem
stanowiły potężną barierę podczas obsługi aplikacji. Idą jednak zmiany, których
efekt odciśnie się na sposobie obsługi iPada. Apple pokazał klawiaturę z gładzikiem do swojego tabletu. Naturalną myślą jest, że razem z powierzchnią dotykową,
jaką mamy w laptopach, iPady powinny otrzymać kursor. I tak się stanie. Zmieni to
całkowicie sposób obsługi tego urządzenia i zbliży go do znanych nam komputerów.
Wprowadzenie gładzika w iPadzie wpłynie również na zmiany w samym systemie
operacyjnym tego urządzenia. Już niebawem drogi iOS oraz iPadOS rozejdą się
jeszcze wyraźniej, równocześnie przybliżając się funkcjonalnością do macOS.
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iPadOS to macOS
Apple bardzo chce, aby iPadOS stał się nowym systemem macOS. Nie bez powodu
system tabletów otrzymał zupełnie nową nazwę, a iOS został tylko dla iPhone’a.
W Cupertino wkłada się wiele wysiłku, żeby iPad mógł wyrosnąć na urządzenie samowystarczalne. Wielozadaniowość systemu to pierwsza cecha, która ma udowodnić,
że nowe tablety podołają potrzebom wszystkich użytkowników. Równoczesne działanie kilku programów i rozmieszczanie ich obok siebie na ekranie ma przybliżyć
nam świat okien z macOS. Kolejnym wyzwaniem są aplikacje. I tutaj Apple odrabia
doskonale lekcję, która przyczyniła się do popularyzacji iPhone’a. Tym razem jednak

należało przekonać starych twórców aplikacji, aby programy znane z komputerów
zaczęli przenosić do świata iPada. Apple pozyskało w ostatnim czasie kilka znanych
firm, między innymi Adobe i Microsoft. Zarówno Photoshop, jak i pakiet Microsoft
Office trafiają na nowy iPadOS. Dzięki takim krokom zaciera się powoli różnica
między starym macOS a nowym iPadOS.

iPad to najpopularniejszy tablet
Apple sprzedaje najwięcej tabletów na świecie. To zdanie może brzmi zbyt banalnie,
a powinno wybrzmieć raczej… miażdży konkurencję. Według IDC na świecie w 2019
roku 34,6% to tablety Apple. Firma dostarczyła ich prawie 50 milionów w zeszłym
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roku. Aby lepiej zobrazować pozycję Apple jako lidera, podsunę Wam wynik drugiej
firmy w rankingu. Samsung wprowadził w tym samym czasie na rynek 21,7 miliona tabletów. Apple widzi w iPadzie ogromny potencjał, chociaż z drugiej strony
dostrzega problem, jak poprawić wyniki przychodów w tabelkach Excela. W pierwszym kwartale 2020 roku iPad to „zaledwie” 5,9 miliarda dolarów sprzedaży netto.
iPhone w tym czasie zarobił 55,9 mld dolarów. Dziś przychody z iPadów określa się
na poziomie 7% wszystkich produktów w ofercie firmy.

iPad jest już gotowy,
aby stać się następcą laptopów
Ma wydajny procesor ARM pozwalający obsługiwać coraz bardziej wymagające
oprogramowanie. Pojawia się coraz więcej firm tworzących zaawansowane programy do profesjonalnych zastosowań. Istnieje również potencjał sprzedażowy i Apple
nie omieszka wykorzystać go do podniesienia swoich przychodów.
Do niedawna brakowało tylko jednego elementu, który powstrzymuje część użytkowników do przesiadki na iPada — wsparcia dla myszki w nowym iPadOS. W maju
bariera ta zostanie złamana. Apple pokazało nową klawiaturę z gładzikiem oraz
portem USB-C do którego będzie można podłączyć zewnętrzne akcesoria. Ten ruch
da Apple znaczną przewagę na rynku komputerów. Oferując użytkownikom tabletów takie same możliwości, jakie mają laptopy, w dość sprytny sposób Apple jest
w stanie zastąpić komputery swoimi iPadami.
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PORADY

MACBOOKI
Z PROCESOREM APPLE
JESZCZE W TYM ROKU?
JAROMIR KOPP
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To w końcu musi się stać. Apple ma zbyt wiele do zyskania i zbyt mało do stracenia.
Podobnie większość użytkowników komputerów Apple może na tej zmianie znacznie zyskać.

Koniec tego roku
lub początek przyszłego
Takie daty znów podał Ming-Chi Kuo cytowany przez między innymi Mac Rumors.
Te terminy pokrywają się z wcześniejszymi spekulacjami m.in. Bloomberga,choć
ten był bardziej optymistyczny w 2018 roku, zapowiadając ARM w komputerach Apple na
początek tego roku.
Apple ma ogromne doświadczenie w zmianie środowisk. W zasadzie żadna inna
firma tworząca sprzęt na rynek konsumencki nie pozwalała sobie na takie skoki.
W połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. Apple musiało zmienić niewydajne już
procesory na coś znacznie lepszego, czyli na PowerPC. Zmiana była dla użytkowników mało uciążliwa ze względu na wbudowanie emulatora Motoroli 68020 w ROM
komputerów. Był on tak sprawny, że przez wiele lat nawet części systemu nie zostały przepisane na kod PowerPC. Potem w 2005 roku Apple porzucił wydajne, lecz
energożerne PowerPC na rzecz Intela. Pomiędzy tymi zmianami sprzętowymi miała
miejsce rewolucja w systemach i przejście z klasycznych Mac OS na OS X znany
nam teraz jako macOS.
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WWDC a zmiana procesorów
W kontekście nadchodzącej zmiany „serca” przynajmniej niektórych komputerów Apple tegoroczne WWDC jest wyjątkowo ważne. Nie sądzę, aby deweloperzy
nie dostali narzędzi potrzebnych do przygotowania natywnych aplikacji na ARM
przynajmniej na pół roku przed premierą. Tak było podczas przesiadki na Intela.
Ogłoszona została na WWDC 2005, a pierwsze komputery z nową architekturą, czyli
MacBooki Pro, pojawiły się w styczniu następnego roku. Jednak z powodu epidemii Apple może mieć spory problem z właściwym przeprowadzeniem tak ważnej
konferencji dla programistów.

Zmiana
nie będzie zbyt trudna
Wydaje się, że nowe komputery Apple nie będą uzależnione od natywnych, przerobionych aplikacji. Mam nadzieję, że jak poprzednio będą one zawierały w systemie
emulator Intela. Jednak Apple może też zastosować rozwiązanie siłowe i nie bawić
się w zgodność z aplikacjami skompilowanymi na x86-64. Obecnie stosowane przez
deweloperów narzędzia pozwolą (po ich aktualizacji) na szybkie przystosowanie
aplikacji tworzonych w Xcode do nowego procesora. Większość „porzuconych”
programów wyeliminował już macOS 10.15 Catalina, ale nadal pozostanie problem
„leniwych” programistów. Niezależnie od radykalizmu, z jakim Apple chce działać
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na rzecz uniezależnienia się od Intela, to ma wszelkie atuty, aby zabieg wykonywany na żywym organizmie się udał, choć pewne ofiary jak zwykle będą.

Dwa światy równolegle?
Przejście z Motoroli na PowerPC trwało dość długo. Pierwsze komputery ze wspólnym dziełem IBM i Motoroli weszły do oferty w marcu 1994 roku. Jednak Macintoshe
z Motorolą nie dość że były nadal produkowane, to nowe modele pojawiały się jeszcze w drugiej połowie 1995 roku, a w produkcji pozostały niemal do końca 1996 roku.
W przypadku PowerPC — Intel zmiana była szybsza. Jak wiecie, pierwszy MacBook
Pro pojawił się w styczniu 2006, a ostatni PowerMac G5 wypadł z oferty w sierpniu
2006 roku.
Tym razem okres przejściowy może być jeszcze dłuższy. Po pierwsze obecnie
jeszcze łatwiej można tworzyć aplikacje zawierające kod na różne procesory.
Zresztą za czasów Intela również aplikacje, których używaliśmy, miały kod w wersji
32- i 64-bitowej.
Już teraz są w produkcji procesory ARM eMAG o mocy dorównującej Xeonom
i to zrobione na nie tak wydajnych rdzeniach, jakie robi Apple. Produkuje je firma
Ampere Computing. Choć najprawdopodobniej ARM najpierw trafi do „małych”
MacBooków, to dość szybko wraz z postępem adaptacji profesjonalnych aplikacji
może przejąć działkę „Pro”.
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Atut
niezależności i ceny
Procesory Intela są drogie. Wersje mobilne i5 stosowane w MacBookach Pro są wyceniane nawet 300 $. Koszt wyprodukowania A13 szacuje się na 64 $. Oczywiście nie ma
w tym ceny projektowania, którą ponosi bezpośrednio Apple, ale i tak dział rozwoju
procesorów pracuje w firmie pełną parą. Wraz z możliwością użycia mniejszej baterii,
co będzie skutkowało cieńszą i tańszą obudową, koszt wykonania MacBooka może
być niższy o kilkaset dolarów. Jeżeli Apple postanowi się podzielić oszczędnościami
z kupującymi, to tani MacBook, nawet jeżeli nie będzie miał w ofercie wszystkich
aplikacji pracujących z pełną wydajnością, może stać się hitem. To z kolei zachęci
deweloperów do adaptacji swoich programów na ARM i nastąpi sprzężenie zwrotne dodatnie.

Czy tak się stanie,
powinniśmy dowiedzieć się
już w czerwcu
Jeżeli wtedy Apple nie zaprezentuje planów związanych z migracją, to albo ma technologię pozwalającą na wydajne uruchamianie kodu Intela na własnych CPU, albo
na przełomie 2020 i 2021 roku nie zobaczymy nowych komputerów z głównym
procesorem Apple.
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CZY POTRZEBUJEMY
BEZPRZEWODOWEGO
IPHONE’A
ARTUR JOPEK
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Gdy iPhone został pozbawiony
”
złącza słuchawkowego „ jack
podniosło się wielkie larum
Wielu wieszczyło ogromne spadki sprzedaży i odwrócenie się użytkowników od
marki. Ja też muszę się szczerze przyznać, że mimo nieskrywanej miłości do Apple
życzyłem im za ten krok wszystkiego najgorszego. I co się stało? Oczywiście nic.
Z wyjątkiem tego, że większość użytkowników przekonała się do tego rozwiązania,
a Apple zarobiło krocie na swoich bezprzewodowych słuchawkach.
Teraz coraz więcej słyszymy o tym, że w nieodległej przyszłości Apple planuje likwidację złącza Lightning. Ładowanie bezprzewodowe to już standard, a w ostatniej
becie iOS 13.4 odnaleziono także ślady w kodzie sugerujące nowy sposób odtwarzania
systemu bez użycia kabla. Zapłaczą właściciele drogich słuchawek czy specjalizowanych peryferiów. Ponadto większość akcesoriów Lightning przeznaczonych
do współpracy z iPhone’em wymaga certyfikacji. Certyfikat MFi zapewnia, że urządzenie przeszło testy zgodności i powinno dobrze współpracować ze sprzętem
Apple. To niezły biznes dla Apple i pewnie dlatego nie wprowadziło nadal USB-C do
swoich telefonów. Teraz źródełko może wyschnąć.
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Nasuwa się więc pytanie,
na czym tym razem nasza ulubiona
firma zarobi fortunę
Nie powinniśmy raczej sądzić, że ten ruch podyktowany jest jedynie próbą uproszczenia konstrukcji i zyskania większej ilości miejsca w obudowie.
Jak pokazują nam wyniki finansowe, odwaga wytyczania zupełnie innej ścieżki
rozwoju produktu to fantastyczny model biznesowy. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Jeśli Apple z czegoś rezygnuje, to ta decyzja już ma zaszyty w sobie cel
biznesowy.

Oczywiście to nie problem,
że Apple idzie w to, w czym upatruje zysk. Ważne jest, aby ten zysk jak w przypadku AirPodsów szedł w parze z zadowoleniem użytkowników. Czy jest nam więc
potrzebny bezprzewodowy iPhone? Pewnie nie, ale Apple postara się, żeby tak
właśnie było. Ciekawe, czym tym razem zaskoczy nas Apple, czy będą wyjątkowe
ładowarki, czy coś, czego się zupełnie nie spodziewamy. Po falstarcie z matą do
ładowania mam mieszane uczucia…

28

TESTY

TIM COOK A DOSTĘPNOŚĆ
PRODUKTÓW APPLE
PIOTR WITEK
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Ostatnio uświadomiłem sobie,
że właśnie zaczyna się piąty rok, odkąd na łamach MMM staram się pisać o dostępności urządzeń i oprogramowania tworzonego przez Apple. Pomimo czasu, jaki
poświęciłem na przybliżanie Czytelnikom koncepcji uniwersalnego projektowania
oraz tworzenia produktów dla wszystkich, szczególnie w kontekście dostępności cyfrowej, nadal od czasu do czasu spotykam się z opiniami, że dostępność
w wykonaniu Apple to tylko taki bajer marketingowy dla promowania firmy i że cała
dostępność produktów Apple powstaje niejako przy okazji.
I tak czytając sobie mój prezent bożonarodzeniowy, tj. książkę Leandera Kahneya pt.
„Tim Cook. Człowiek, który wzniósł Apple na wyższy poziom”, pomyślałem, że tym
razem nie napiszę Wam, co ja sądzę o dostępności produktów Apple, ale co myśli
o tym sam SEO firmy z Cupertino.
Zacznijmy od tego, że to Tim Cook w roku 2017 opublikował na stronach Apple sześć
podstawowych wartości, którymi kieruje się prowadzona przez niego firma. A są to:
>> dostępność;
>> edukacja;
>> ochrona środowiska;
>> różnorodność i polityka włączająca;
>> prywatność i bezpieczeństwo;
>> odpowiedzialność dostawców.
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To, że Tim Cook uważa dostępność za podstawowe prawo człowieka oraz że technologia powinna być dostępna dla każdego użytkownika, nie wzięło się znikąd. Patrząc
z boku i perspektywy lat, kariera Cooka to typowy American dream. Młody człowiek
tuż po studiach od razu zaczyna pracę w globalnej firmie IBM, błyskawicznie wspina się po szczeblach kariery, zyskuje poważanie i pieniądze. Niestety, to tylko część
prawdy i tylko do czasu. W roku 1996 zaczyna skarżyć się na zmęczenie, mrowienie
mięśni i problemy z koordynacją ruchową. Od lekarzy słyszy przerażającą diagnozę — stwardnienie rozsiane. Na szczęście bardzo szybko okazuje się, że diagnoza
była błędna, ale zdąży ona zmienić sposób postrzegania przez Cooka wielu spraw.
Od tej pory zaczyna zajmować się działalnością charytatywną, a w pracy przywiązywać wagę do dostępności produktów tworzonych przez firmy, w których w danym
czasie pracuje.

„Ludzie z niepełnosprawnością często nie mogą się doprosić, żeby ktoś ich godnie
potraktował — powiedział Cook, gdy w 2013 roku jego macierzysta uczelnia Auburn
University przyznawała mu International Quality of Life Award (IQLA). — Często
pozostają gdzieś na obrzeżach postępu technologicznego, dzięki któremu inni ludzie
zyskują nowe możliwości i osiągają nowe cele. Inżynierowie Apple nie zgadzają się
na to i starają się temu przeciwdziałać. Podejmują nadzwyczajne wysiłki zmierzające
do tego, aby nasze produkty były dostępne dla ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, od niedowidzenia czy niedosłyszenia począwszy, a na różnych zaburzeniach
pracy mięśni skończywszy”.
Część czytelników MMM na pewno ogląda organizowane przez Apple konferencje
WWDC. W ich trakcie bez trudu zauważyć można wypowiedzi Cooka dotyczące
dostępności albo filmy promujące różne zastosowania technologii asystujących,
demonstrowane przez niepełnosprawnych użytkowników produktów Apple z całego
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świata. W ostatnich latach nawet cała jedna sesja WWDC poświęcana jest kwestiom
dostępności oprogramowania dla osób o szczególnych potrzebach.
Działania Apple w tym zakresie są jednak znacznie szersze, lecz wieści o nich rzadko trafiają do głównego nurtu informacyjnego. Przykładowo niewiele osób wie,
że istnieje osobna strona internetowa prowadzona przez Apple, zawierająca informacje na temat dostępności, nie tylko dla samych użytkowników, ale również dla
zewnętrznych deweloperów. Albo że co roku w App Store świętuje się uchwalenie
ustawy Americans with Disabilities Act oraz Autism Awareness Month. Albo że
co roku przez cały maj firma z Cupertino promuje Światowy Dzień Świadomości
Dostępności, organizując w sklepach Apple Store różnego rodzaju spotkania i warsztaty poświęcone kwestii dostępności. Jak podaje Apple, od roku 2017 na całym
świecie odbyło się już ponad 10000 takich wydarzeń.

Z kolei od roku 2018
Apple współpracuje również z amerykańskimi szkołami specjalnymi dla dzieci
z dysfunkcją wzroku lub słuchu, promując w nich program o nazwie Everyone Can
Code. Jego efektem jest m.in. udostępnienie dla technologii asystujących aplikacji
Playgrounds, za pośrednictwem której dzieci z różnymi niepełnosprawnościami,
tak jak ich sprawni rówieśnicy, mogą uczyć się programowania w języku Swift.
Oczywiście, niektóre patetyczne wypowiedzi pracowników Apple momentami bywają nawet zabawne. Przykładowo Sarah Herrlinger, starszy menedżer ds. globalnej
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polityki i inicjatyw w dziedzinie dostępności, potrafi stwierdzić, że przed iPhone’em
osoby z niepełnosprawnościami w ogóle nie były w stanie korzystać z telefonów.
Trzeba tu oddać honor Apple, że pierwsze technologie asystujące działały już w systemach macOS przynajmniej od połowy lat 90. Odtwarzacz iPod Shuffle jako pierwszy
otrzymał funkcję VoiceOver anonsującą odtwarzane utwory, a rozszerzone opcje
dostępności stały się standardem w mobilnych systemach Apple od pojawienia się
na rynku modelu iPhone 3GS.

O tym, że dostępność
jest ważna dla Tima Cooka,
mogli się przekonać również sami akcjonariusze Apple. W roku 2014, broniąc
wyników finansowych firmy, wyraził się na ten temat nawet bardziej niż jasno:
„Gdy pracujemy nad tym, aby nasze urządzenia były dostępne dla niewidomych,
to cholerne ROI (zwrot z inwestycji) mnie nie interesuje”. Przyznając, że z finansowego punktu widzenia działania w tym obszarze się nie opłacają, od razu dodaje,
że dla niego to nie ma żadnego znaczenia. „Projektujemy nasze produkty po to, aby
zaskakiwać i zachwycać wszystkich użytkowników. Nigdy, przenigdy nie zastanawiamy się nad zwrotem z inwestycji. Postępujemy tak, bo to wydaje nam się słuszne.
Tak okazuje się szacunek względem ludzkiej godności. To element kultury Apple,
z którego jestem szczególnie dumny”.
Po lekturze jego biografii nabrałem przekonania, że na podejście Cooka do kwestii
dostępności wpływ miały jeszcze dwa czynniki. Pierwszym była etyka studiowana
na Duke University. Próbował zgłębić interesującą go od lat koncepcję, „zgodnie
z którą firma może być siłą dobra i jako taka kształtować świat”. Stąd też zapewne
wywodzi się większość przywołanych wyżej wartości, którymi kieruje się Apple.
Drugim czynnikiem prawdopodobnie jest pochodzenie i orientacja seksualna Cooka.
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Urodził się w Mobile w stanie Alabama, a później mieszkał w Robertsdale, znajdującym się w tym samym stanie. W owym czasie Alabama była bardzo rasistowskim
i homofobicznym miejscem, co bez wątpienia miało wpływ na osobę o odmiennej
orientacji seksualnej, na co dzień obserwującą dyskryminację innych niż biała
grup etnicznych. Podobnie w trakcie późniejszej pracy dla IBM w konserwatywnej
Karolinie Północnej Cook zapewne codziennie napotykał różne przejawy homofobii.
Dlatego nikogo nie powinny dziwić jego słowa, gdy mówił: „Zawsze postrzegaliśmy
dostępność jako jedno z praw człowieka. Jak prawa człowieka są dla wszystkich,
tak samo chcielibyśmy, aby nasze produkty były dostępne dla wszystkich”.
Mam nadzieję, że tych kilka cytatów z Tima Cooka jasno pokazuje, że dostępność
produktów i usług w rozumieniu Apple to nie jest tylko jakiś tam kolejny dodatek
czy przypadkowa funkcjonalność. Dostępność ta to przede wszystkim uniwersalne
projektowanie — przemyślana próba uwzględnienia potrzeb wszystkich użytkowniWszystkie cytaty
pochodzą z książki:

Leander Kahney,
Tim Cook.
Człowiek który
wzniósł Apple na
wyższy poziom,
Kraków: Sine Qua
Non, 2019.
Podstawowe wartości Apple pochodzą
z apple.com

ków. To również tworzenie narzędzi otwierających przed użytkownikami zupełnie
nowe, nierzadko dotychczas niespotykane możliwości. Za ich pomocą niewidomi mogą czytać książki, słabowidzący wyraźniej zobaczyć obraz, niedosłyszący
dokładnie usłyszeć drugiego człowieka, a osoba sparaliżowana może swobodnie
obsługiwać komputer lub urządzenia mobilne Apple. Zakres wsparcia oferowanego przez technologie asystujące obecne w produktach firmy z Cupertino jest tak
duży, że nikogo nie powinien dziwić fakt, iż przez prawie pięć lat miałem o czym
pisać w MMM. Co więcej, jestem absolutnie pewien, że nadal mam o czym pisać
na następne pięć lat, a przecież Apple nie zasypia gruszek w popiele i wraz z każdą
nową aktualizacją oprogramowania tworzy kolejne udogodnienia sprawiające, że
coraz więcej osób o szczególnych potrzebach sięga i nadal będzie sięgać po jego
produkty.
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SPRZĄTANIA SYSTEMU
REDAKCJA MMM
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Nic nie stoi na przeszkodzie,
abyś sam zrobił porządek w macOS
Musisz jedynie zapewnić sobie trochę czasu i być uważnym, aby nie usunąć
plików, które są potrzebne do poprawnego działania systemu. Zaszyjesz
się w folderze Biblioteka, przeczeszesz podfoldery z plikami tymczasowymi i zajrzysz do folderu Logs oraz Applications Support, gdzie znajdziesz
ustawienia programów. Folderów, gdzie system przechowuje pliki, których
możemy się pozbyć, jest znacznie więcej, ale jeszcze raz przestrzegam, trzeba
być uważnym. Jest jednak zdecydowanie łatwiejszy sposób na uporządkowanie systemu. Oto aplikacje oferujące automatyczne wyszukiwanie plików,
które są pozostałościami po nieużywanych już programach. Potrafią również
odnaleźć pliki zaśmiecające nasz system i skutecznie zwolnić cenne miejsce na dysku. Dzięki tym programom wystarczy jedno kliknięcie, aby nasz
komputer mógł poczuć się jak nowo... wyjęty z pudełka.
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Folder Tidy
Porozrzucane w nieładzie pliki można jednym kliknięciem uporządkować.
Zadanie programu polega na umieszczeniu w odpowiednich folderach
plików o konkretnych rozszerzeniu. Wszystkie zdjęcia zostaną umieszczone w folderze Pictures, muzyka w Music, a dokumenty w Documents.
Możemy również sami zdefiniować reguły, uwzględniając chociażby wielkość plików lub tagi i lokując je w odpowiednich folderach. Nasza praca
będzie wymagać od nas jedynie dwóch kliknięć. Wybieramy folder, który
chcemy uporządkować, oraz drugie miejsce, gdzie pliki mają zostać przeniesione. Resztą zajmie się Folder Tidy, to znaczy uporządkuje wszystkie
dane zgodnie z naszymi poleceniami.
www.tunabellysoftware.com
Cena: 23,37 zł
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TidyUp
Najprostszym sposobem na „odchudzenie dysku” jest znalezienie identycznych plików zapisanych w różnych folderach. TidyUp posiada
rozbudowany mechanizm wyszukiwania takich danych. Możemy skorzystać z zaawansowanych funkcji pozwalających precyzyjnie określić, jakich
plików szukamy. Wśród opcji znajdą się takie wytyczne, jak data zrobienia
zdjęcia, nazwa piosenki lub data modyfikacji pliku. Będziemy mogli użyć
także gotowych szablonów, dzięki którym bez zagłębiania się w zaawansowane opcje wyszukamy dublety. Program pozwoli również odnaleźć
konkretny plik spełniający wyznaczone kryteria. Po zakończeniu wyszukiwania będziemy mogli porównać ze sobą odszukane pliki i w łatwy
sposób zdecydować, który z nich zostanie usunięty z twardego dysku.
www.hyperbolicsoftware.com
Cena: 21,90 €
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OnyX
Z panelu aplikacji bez żadnej zaawansowanej wiedzy zajrzymy do szczególnie wrażliwych miejsc w systemie. OnyX potrafi oczyścić system
z pamięci podręcznej aplikacji i przeglądarek internetowych. Pozbędziemy
się również raportów systemowych i logów. Mamy tu także kontrolę nad
migawkami tworzonymi podczas zapisywania kopii zapasowych w Time
Machine. Jeśli mamy wrażenie, że wyszukiwarka Spotlight działa zbyt
wolno, nic nie stanie na przeszkodzie, aby przebudować indeks programu.
Podobnie będziemy mogli zająć się bazą e-maili w aplikacji Mail. OnyX ma
również moduł sprawdzający strukturę plików, dzięki czemu będziemy
mieli pewność, że nasz dysk prawidłowo obsługuje wszystkie polecenia
systemu.
www.titanium-software.fr
Cena: darmowy
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DiskDrill
Przy tej aplikacji wyjątkowo wspominamy o przywracaniu skasowanych
danych. DiskDrill świetnie radzi sobie z odzyskiwaniem utraconych
plików zarówno z macOS, jak i iOS. Jednak nie jest to jego jedyna funkcja.
Program oferuje nam także moduły pozwalające na oczyszczanie dysku
ze zbędnych danych oraz wyszuka duplikaty Dodatkowo będziemy mogli
stworzyć własny dysk startowy na nośniku USB, a także wykonać kopię
zapasową dysku. Warto nadmienić, że wiele z tych funkcji działa w wersji
darmowej programu, co jeszcze bardziej zachęca do sprawdzenia jego
możliwości.
www.cleverfiles.com
Cena: darmowy / 428,47 zł
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Zarządzanie pamięcią masową
Apple wyposażyło swój system w całkiem zgrabne narzędzie do opróżniania dysku ze zbędnych danych. Wejdź w aplikację Informacje o systemie
/ Pamięć masowa / Zarządzaj i skorzystaj z możliwości macOS Catalina.
W programie sprawdzimy, ile miejsca zajmuje Muzyka, ile Podcasty oraz
książki w iBooks, a także wiadomości e-mail w aplikacji Mail. Z poziomu
aplikacji pozbędziemy się wszystkich załączników, jakie krążyły w komunikacji poprzez iMessage. Błyskawicznie odnajdziemy największe pliki
zapisane w naszym folderze domowym (sekcja Dokumenty). Tutaj również
usuniemy nieużywane przez nas programy. Ciekawą funkcją jest możliwość usunięcia obejrzanych filmów z Apple TV, co przyczynić się może
do znacznego powiększenia wolnej przestrzeni dysku.
Cena: darmowy — w systemie macOS Catalina

42

TEMAT MIESIĄCA

App Cleaner
Odinstalowywanie aplikacji w systemie macOS jest bardzo proste. Wystarczy
wyrzucić ją do kosza. Niestety, nie oznacza to, że wszystkie pliki związane z usuwaną aplikacją znikną z naszego dysku. Często pozostają po nich
pliki preferencji i inne zupełnie dla nas nieprzydatne śmieci. Na szczęście
istnieją aplikacje, które pozbywają się tych plików za nas. Jedną z nich, i to
zupełnie bezpłatną, jest App Cleaner. Bezpiecznie usuwa wszystkie śmieci
pozostałe po usuwanej aplikacji. Jedyne, co należy zrobić, to przeciągnąć
i upuścić na oknie App Cleanera usuwaną aplikację, a zobaczymy listę
powiązanych z nią plików, które można łatwo skasować, klikając przycisk
Usuń.
www.freemacsoft.net
Cena: Bezpłatny
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Daisy Disk
Warto od czasu do czasu zagłębić się w strukturę plików na swoim dysku,
aby pozbyć się niepotrzebnych plików. Możemy to zrobić w tradycyjny
sposób, korzystając z programu Ten Mac... w menu Apple, albo skorzystać z programu Daisy Disk. Pozwala on na bardzo atrakcyjnym wizualnie
wykresie kołowym bardzo wygodnie przeglądać wszystkie grupy plików
znajdujące się na naszym komputerze. Każda grupa ma przypisany kolor.
Dzięki temu można łatwo określić, jak wiele miejsca zajmuje na naszym
dysku. Każdą grupę można kliknąć, aby wywołać kolejny podział jej
zawartości. W ten sposób można łatwo usuwać niepotrzebne pliki. Ta idea
porządkowania twardego dysku jest bardzo ciekawa i wygodna. Warto
zatem wypróbować to bardzo przydatne narzędzie we własnym systemie.
www.daisydiskapp.com
Cena: 47,99 zł
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Gemini 2
Szybkie dyski SSD (zwłaszcza u Apple) nadal są drogie, a ich powierzchnie ograniczone. Dlatego prządek na dysku to bardzo ważna sprawa.
Ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie zrobił kilku kopii
zapasowych różnych plików i za chwilę o nich zapomniał. Często zdarza
się nam powielać te same pliki i katalogi, a z czasem ich liczba i zajmowana przez nie powierzchnia drastycznie wzrasta. Rozwiązaniem problemu
zduplikowanych plików jest skorzystanie z programu Gemini 2. Kolejny
produkt dewelopera MacPaw znanego z aplikacji CleanMyMac. Gemini
skanuje nasz dysk w poszukiwaniu duplikatów i podobnych plików. Z jego
pomocą szybko pozbędziemy się ich nawet wtedy, gdy mają inną nazwę.
Przemyślany i prosty interfejs dodatkowo zwiększa przyjemność pracy
z aplikacją.
www.macpaw.com
Cena: 175,76 zł lub subskrypcja 78,01 zł/rok
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CleanMyMac X
Porządek na macOS to niezmiernie ważny temat. Jednak nie zawsze
wiemy, jak się do owego sprzątania zabrać i jakie pliki możemy skasować.
W tej pracy może nas wesprzeć flagowy program znanego i cenionego
producenta oprogramowania — ukraińskiej firmy MacPaw. Doskonale
poradzi sobie z gromadzącymi się na naszych dyskach twardych śmieciami i niepotrzebnymi systemowymi plikami. Odinstalujemy niepotrzebnie
aplikacje wraz z wszystkimi plikami, które pozostają w systemie, a także
zbędne rozszerzenia systemowe. Dodatkowo zadbamy o dobrą kondycję
naszego systemu dzięki skryptom konserwacji oraz definitywnie usuniemy bezużyteczne pliki lub foldery. Program prócz skutecznego działania
posiada efektowny i bardzo miły dla oka interfejs, co z pewnością dla
każdego estety będzie dodatkowym argumentem za zakupem.
www.macpaw.com
Cena: 310,64 zł lub subskrypcja 155,22 zł/rok

46

TEMAT MIESIĄCA

Cocktail
Cocktail firmy Maintain to jeden z najlepszych programów do konserwacji naszego komputera. Dzięki przyjaznemu interfejsowi graficznemu
daje nam dostęp do funkcji pozwalających dbać o dobrą kondycję naszego sprzętu. Zajmie się przyśpieszeniem działania komputera, wymusi
ponowne indeksowanie plików przez Spotlight, oczyści pamięć RAM bądź
naprawi niektóre systemowe funkcje, a nawet zmieni dla nas zachowanie
i wygląd niektórych elementów systemu. Funkcje programu są podzielone
na pięć kategorii, zajmujących się różnymi aspektami pracy komputera od
dysku, przez system, pliki, interfejs po sieć. Jest również wyposażony
w automatyczny tryb nazywany Pilot, który zajmie się czyszczeniem i optymalizacją komputera za nas.
www.maintain.se
Cena: 19,00 dolarów
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CO POŻERA MIEJSCE
NA DYSKU SYSTEMOWYM
I JAK Z TYM WALCZYĆ?
JAROMIR KOPP
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Wolna przestrzeń na głównym, a najczęściej jedynym dysku naszego komputera jest
sprawą krytyczną, nie tylko gdy chcemy zgrać wykonane na wycieczce filmy i zdjęcia z aparatu czy rozpoczynamy montaż długiego filmu. System macOS ma niestety
taką przypadłość, że gdy zaczyna brakować miejsca na dysku startowym, nie radzi
sobie z tym problemem. Może zacząć zachowywać się niestabilnie. Miałem też raz
przypadek, że z braku miejsca doszło do uszkodzenia plików systemowych i ratunkiem było odtworzenie całości z Time Machine. Dlatego tak ważne jest zachowanie
pewnej porcji wolnej przestrzeni.

Co nam skrycie wyżera
wolną przestrzeń na dysku?
Najczęściej nie coś, tylko ktoś: my sami, kiepsko zarządzając danymi. Zapominamy
o starych i już zdecydowanie niepotrzebnych plikach i dokumentach, aplikacjach
i dodatkach do systemu. Jednak nawet gdy staramy się panować nad sytuacją,
są w systemie „dyskowi skrytożercy”, którzy wyjadają wolną przestrzeń. Po kolei
postaram się Wam przedstawić większość z nich, a następnie wraz ze wzrastającym
stopniem trudności omówię metody radzenia sobie z nimi.
Zaczniemy jednak od podstawowej rzeczy. Musimy sobie ułatwić identyfikację
wroga, czyli włączamy funkcję pokazującą zajętość całych folderów.
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W Finderze otwieramy okno i pokazujemy jego zawartość jako listę (Command+2).
Następnie z menu Widok wybieramy polecenie Pokaż opcje widoku (Command+J).
W oknie, które się pojawi, na dole zaznaczamy: Obliczaj wszystkie wielkości. Jeżeli
tej opcji nie widać lub jest wyszarzona, należy się upewnić, czy aktywne (ostatnio
kliknięte) w Finderze okno pokazuje zawartość w postaci listy oraz czy nie jest
włączone grupowanie.

Na dole okna w opcji widoku warto kliknąć Użyj jako domyślnych, przynajmniej
na czas walki z dyskowymi skrytożercami. Dodatkowo w menu Widok zalecam
włączyć Pokaż pasek statusu.
Aplikacje. Często okazuje się, że w folderze Aplikacje (Programy) znajdujemy rzeczy,
których przeznaczenia już nie pamiętamy. Obecnie po instalacji macOS 10.15 Catalina
możemy też spotkać aplikacje, które na ikonie mają biały „zakaz zatrzymywania”.
One już nie zadziałają na aktualnym systemie.
Rzeczy pobrane. Z obserwacji własnych i cudzych zachowań wiem, że niemal 90%
użytkowników w folderze Pobrane rzeczy ma prawdziwy bałagan i trzyma tam
instalatory i inne już niepotrzebne pliki całymi miesiącami.
Kosz. „Kochanie, wynieś śmieci! OK, za chwilkę”. I ta chwilka potrafi się ciągnąć całymi dniami. Niestety często tak samo jest z zawartością śmietnika w komputerze.
Pliki już nam niepotrzebne potrafią czekać na „wyniesienie” tygodniami.
Wiadomości. Osobiście bardzo często przesyłam dość duże, nawet trochę powyżej 100 MB pliki za pomocą iMessages. To jest bardzo wygodne. Jednak te pliki są
w Wiadomościach zapamiętywane i zalegają na dysku.
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Mail i załączniki. Tak samo jak w przypadku wiadomości. Biblioteka maili potrafi zająć
nawet kilkadziesiąt gigabajtów.
Logi. System cały czas zbiera dane o pracy swojej i wszystkich innych aplikacji,
a nawet urządzeń zewnętrznych. Te logi mogą być przez system krócej lub czasem
dłużej przechowywane.
Pamięci podręczne. System i aplikacje przechowują w nich „podręczne” dane. Gdy są
one już niepotrzebne, powinny być automatycznie usuwane. Jednak nie zawsze się
tak dzieje.
Biblioteki iMovie, filmy iTunes i TV.
Zdjęcia i własne filmy.
Muzyka.
GarageBand i jego dokumenty oraz muzyczne dodatki.
Pliki systemów z aktualizacji macOS i iOS.
Archiwa iPhone’ów i iPadów.
Deweloperskie dodatki.
Zapomniane dodatki do systemu.
Biblioteki użytkownika.
Migawki.
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To kolejne miejsca, gdzie gromadzą się dane, z czego często nie zdajemy sobie
sprawy.

Zabieramy się do sprzątania
Najłatwiej na początek skorzystać z tego, co nam oferuje macOS. Od kilku wersji
istnieje całkiem przyzwoite systemowe narzędzie do opanowania bałaganu na
dysku.
Z Menu Apple wybieramy polecenie Ten Mac. W oknie, które się pojawi, przechodzimy do zakładki Pamięć masowa. Po chwili zobaczymy pokolorowany pasek,
z którego dowiemy się z grubsza, co ile nam zajmuje. Teraz kliknijmy Zarządzaj,
aby rozpocząć zabawę ze sprzątaniem.
System pokaże nam swoje propozycje działań, które powinny poprawić stan zajętości naszego dysku. Możemy zdecydować się na przechowywanie danych i zdjęć
w iCloud i automatyczne usuwanie rzadko używanych z dysku oraz pobieranie ich
w razie konieczności. To dobre rozwiązanie, jeżeli mamy odpowiednio wiele miejsca w iCloud. Optymalizuj dysk to funkcja samoczynnie usuwająca rzeczy, które
można w razie konieczności pobrać. Dotyczy to obejrzanych filmów i seriali oraz
załączników do maili. Opróżnianie kosza automatycznie po 30 dniach jest też warte
włączenia. Jedynie można ubolewać nad brakiem tej funkcji w świecie realnym.
Reszta działań wymaga już naszego większego zaangażowania.
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Po lewej zobaczymy różne kategorie. Wchodząc w Aplikacje, warto posortować je
wg wielkości lub Ostatniego dostępu. Może się okazać, że znajdziemy programy,
których nie otwieraliśmy przez całe lata, bo są już nam zbędne. Czasem trafiają się
też pozostałości instalatorów systemu, a to zawsze kilka gigabajtów. Można je bez
przechodzenia do Findera od razu usunąć. W Dokumentach warto kliknąć zakładkę Pobrane rzeczy i posprzątać je, a potem w zakładkę Nieobsługiwane aplikacje
i się ich pozbyć. Duże pliki też należy skontrolować i podjąć decyzję, czy na pewno
ich potrzebujemy. Dalej atrakcyjnie wyglądają kategorie Wiadomości, gdzie jak już

wspomniałem, możecie odnaleźć spore załączniki. Inne pokażą Wam ilość zajętego
miejsca i akcje, jakie należy wykonać, aby coś z tym zrobić. Tu też znajdziecie instalki iOS i iPadOS, jeżeli odtwarzaliście systemy za pomocą komputera oraz archiwa
urządzeń mobilnych, które potrafią zajmować dziesiątki, a nawet setki gigabajtów.
To ważna dygresja. Niektóre z naszych danych nie są nam potrzebne non stop.
Można rozważyć ich przeniesienie na dysk zewnętrzny lub sieciowy. Przypomnę, że
macOS nie wybrzydza i 95% aplikacji można przechowywać i uruchamiać z innych
niż systemowe dysków, w tym nawet sieciowych. Również rzadziej używane pliki
z danymi warto skompresować. Zaznaczamy plik, pliki lub foldery w Finderze
i z menu kontekstowego, lub menu Findera Plik wybieramy polecenie Kompresuj.
Potem wystarczy usunąć już skompresowane pliki źródłowe.
Teraz przejdziemy do bardziej zaawansowanych działań. Na początek polecę
dwie aplikacje, które nie dość że pozwalają przywrócić sprawność systemowi, ale
w dodatku ładnie oczyszczają go ze zbędnych logów oraz plików w pamięci podręcznej. Pierwszą z nich jest darmowy Onyx, a drugą płatny, ale bardzo dobry Cocktail.
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Te aplikacje są wyposażone w dość przystępną i rozbudowaną pomoc. Przy użyciu
tych aplikacji można się pozbyć również zbędnych lokalizacji (wersji językowych).
Jeżeli mamy dość cierpliwości i odwagi, możemy wybrać się na samodzielne poszukiwania na dysku, korzystając z włączonego wcześniej Obliczania wszystkich
wielkości.
W Finderze z menu Idź proszę wybrać polecenie Idź do folderu (Command+Shift+G).
Tam wpisujemy jeden znak / „łamanie” i wciskamy enter. Trafiamy do głównego
katalogu dysku. Wybieramy widok listy i sortowanie wg wielkości. Po chwili, gdy
wszystko zostanie zsumowane, możemy sprawdzić, które foldery zajmują najwięcej.
Można się w nich rozejrzeć w poszukiwaniu zbędnych plików. Oczywiście należy
kierować się zdrowym rozsądkiem i nie kasować wszystkiego, co wielkie, „jak leci”.
Może się okazać, że nie będą Wam się zgadzały sumy wielkości folderów z wartością
pokazywaną przy nadrzędnym folderze. Tak zapewne będzie w katalogu domowym
użytkownika. Jest to spowodowane plikami ukrytymi. Można je zobaczyć, wciskając kombinację Cmmand+Shift+. (kropka).
Od razu warto zajrzeć do normalnie niewidocznego folderu Biblioteki. Jest on też osiągalny z menu Findera Idź, jeżeli podczas wybierania poleceń dodatkowo wciśniemy
klawisz Option. Nawet jeżeli nie zajmujecie się programowaniem, może się okazać,
że sporo miejsca w Bibliotekach zajmują narzędzia deweloperskie. Raczej spokojnie
można usunąć zawartość […] DeviceSupport. W Bibliotekach warto jeszcze zajrzeć
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do Application support, aby sprawdzić, czy nie ma tam folderów po programach,
których już dawno pozbyliśmy się z dysku. Stare archiwa urządzeń mobilnych, jeżeli ich nie usunęliśmy wcześniej, też znajdziemy w Biblioteki/Application Support/
MobileSync/Backup/, a instalki w /Library/iTunes/. W folderze Caches z Bibliotek
można w zasadzie skasować wszystko bez wielkiego ryzyka. Jednak przed tymi
zabiegami zamknijcie wszystkie aplikacje.
A! Koniecznie w Finderze przejrzyjcie Biurko. Najlepiej w oknie na Pasku bocznym
kliknijcie Biurko i ustawcie widok listy z sortowaniem po wielkości. Możecie się
zdziwić, co tam znajdziecie.

Niewidzialna ręka,
czyli Migawki
Zdarza się, że choć informacja o zajętości pod ikoną dysku na Biurku (jeżeli taki
widok macie włączony, co zalecam zrobić w Preferencjach Findera) lub w Pasku
statusu na dole okna Findera pokazuje jeszcze sporo wolnego miejsca, system
informuje o jego braku. Okazuje się, że wcale nie musi to być pomyłka. Informacje
w Finderze dotyczą sumy wolnego miejsca i miejsca „do zwolnienia”. To drugie to
zdjęcia i pliki wysłane do iCloud, które można usunąć z dysku (jeżeli mamy włączoną
optymalizację) oraz Migawki. Te ostatnie są tworzone na dyskach w formacie APFS
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w momencie, gdy wykonywana jest kopia Time Machine (zazwyczaj co godzinę) oraz
przed instalacją aktualizacji. Migawki to „zamrożony” stan dysku na daną chwilę,
do którego można wrócić za pomocą Time Machine po uruchomieniu komputera
w trybie System recovery. Te Migawki oznaczane są jako wolne miejsce i najstarsze w miarę potrzeb będą kasowane. Zajmuje to chwilkę, dlatego można zobaczyć
komunikat o braku miejsca, choć informacja w Finderze pokazuje spory zapas.
Zazwyczaj wystarczy trochę odczekać, ale można również pokasować najstarsze
migawki np. za pomocą polecanego wcześniej Onyx lub komendami w terminalu.
Niezależnie od stanu wolnego miejsca i Waszego zacięcia do porządków zachęcam
zawsze do wykonywania systematycznych kopii. Najłatwiej za pomocą systemowego Time Machine na dysk zewnętrzny lub dysk sieciowy (polecam recenzowany
w tym numerze Synology DS120j). Kopie wykonajcie również zawsze przed bardziej
radykalnymi porządkami. Dysk zewnętrzny to wydatek 150—300 zł. Nie jest to
wiele, a może nas uchronić przed dużymi problemami.

Miłego porządkowania Wam życzę
To dobre zajęcie, zwłaszcza gdy należy ograniczyć wychodzenie z domu.
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PAN PARAGON
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Jestem pewien, że podejmowałeś próby prowadzenia skrupulatnych rachunków. Wielokrotnie powtarzałem sobie
— zbieram wszystkie paragony i wpisuję do arkusza kalkulacyjnego, aby mieć pogląd na to, ile i na co wydaję. Jeśli
udaje Ci się ta sztuka, to gratuluję. Ja zazwyczaj po kilku
dniach znajdowałem wymięte rachunki zalegające w kieszeniach płaszcza. Cały plan analizy wydatków ciągle rozbijał się
o moje niedbalstwo i zapominalstwo. Z wielką przyjemnością ogłaszam, że dziś
wreszcie udaje się wszystko skrupulatnie spisywać. Zatrudniłem do tego zadania
wyjątkowego jegomościa — Pana Paragona.

Wszystkie rachunki w jednym miejscu
Program Pan Paragon pozwoli gromadzić nam w jednym miejscu wszystkie rachunki. Robi to tak sprytnie, że praktycznie nie będziemy musieli poświęcić na to więcej
niż kilka sekund. Wyciągamy telefon, robimy zdjęcie z aplikacji i paragon natychmiast ląduje w naszej bazie danych. Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie wbudowany
system rozpoznawania zeskanowanej treści. Po zrobieniu zdjęcia paragonowi automatycznie wypełniły się pola daty, sprzedawcy i kwota. Mnie pozostało jedynie
wskazanie, czy jest to rachunek za jedzenie, motoryzację, elektronikę czy zdrowie.
Do rachunku mogę dodać swoje notatki. Nie zapomniano tu nawet o możliwości dopisania informacji na temat okresu gwarancji oraz terminu zwrotu towaru.
Dzięki takim zabiegom możemy również kontrolować, jak długo kupiony przez nas
sprzęt ma jeszcze wsparcie producenta. Fajnie, że pomyślano również o możliwości zapisania paragonów nawet w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych.
Robiąc zdjęcie, możemy użyć latarki, aby odpowiednio zeskanować rachunki.
Mały dodatek, ale bardzo cieszy.
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Wygodna Lista zakupów
Wreszcie wszystkie rachunki mam na przejrzystej i łatwej w użyciu liście. Wszystkie
paragony posegregowane są według czasu. Natychmiast widzę nazwy dokonanych
zakupów. Jeśli sami nie wypełnimy tego pola, to program automatycznie doda
tu datę dokonania zakupu. Widzimy również kwotę operacji. Jeśli chcę zobaczyć
zakupy związane z artykułami żywnościowymi, łatwo przefiltruję listę paragonów,
wybierając jedną z ikon reprezentującą odpowiednią kategorię. Jednak najczęściej
korzystałem z opcji Szukaj. Działa wyśmienicie. Mogę tu wpisać nazwę sklepu,
w którym były dokonane zakupy. Wyszukiwarka sprawdzi również pole Notatki. Jeśli
wpisałem na karcie paragonu jakieś własne zapiski, to również one będą pomocne
podczas przeszukiwania listy zakupów.

Analiza wydatków
Na wykresie kołowym w ładnie i czytelnie przedstawiono moje wszystkie wydatki. Statystyki
skrupulatnie podliczają wszystkie wydane pieniądze z podziałem na kategorie. Mam również dostęp
do procentowego rozłożenia kosztów. Analizę zakupów mogę przeprowadzić w wybranych przeze mnie
okresach. Aplikacja pozwoli mi również wyeksportować statystyki do pliku CVS, gdzie w dowolnym arkuszu
kalkulacyjnym będę mógł jeszcze raz przeanalizować moje wydatki.

Wszystkie karty w jednym miejscu
Zbieracie punkty w swoich ulubionych sklepach? Jeśli tak, to Pan Paragon ma dla
Was również dobrą informację. Potrafi gromadzić numery naszych kart partnerskich. Z łatwością przy zakupie użyjemy aplikacji, by potwierdzić uczestnictwo
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w programie lojalnościowym. Niestety, na dziś nie ma możliwości sprawdzenia
z poziomu aplikacji, ile punktów mamy zgromadzone na koncie.

Ubezpieczenia
Twórcy aplikacji pozwalają nam używać programu bez ponoszenia kosztów.
Oczywiście przyjmą wsparcie w postaci zakupu wirtualnej kawy i odblokowania
funkcji Premium (włącza niektóre zaawansowane opcje — na przykład eksport analizy wydatków). Jednak Pan Paragon ma jeszcze inny pomysł na życie, a przy okazji
dla nas ciekawą opcję ubezpieczeń. W aplikacji będziemy mogli wykorzystać ofertę na ubezpieczenie sprzętu w firmie Warta. Wystarczy, aby zakupiony towar miał
nadaną kategorię Elektronika, a Pan Paragon poprowadzi nas dalej za rękę, oferując
możliwość rozszerzonej gwarancji na sprzęt. Sprawdziłem, ile wynosi koszt takiej
gwarancji dla słuchawek o wartości 90,00 zł. Przy opcji usterki, kradzieży i uszkodzenia musimy zapłacić 59,40 zł za wydłużoną o 4 lata gwarancję lub 35,40 zł za
ochronę na 3 lata.

Zabezpieczony dostęp
Pan Paragon przechowuje wrażliwe informacje. Trudno
byłoby mu zaufać, jeśli do programu mógłby zajrzeć
każdy, kto ma w ręku nasz telefon. Twórcy słusznie zatem wprowadzili autoryzowany dostęp do
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listy zakupów. Korzystając z telefonu z funkcją Face ID,
z łatwością zablokujemy dostęp niepowołanym osobom.
Kolejnym ukłonem od producentów jest funkcja logowania się do programów poprzez konto Apple. Dziękuję za
uszanowanie mojej prywatności, bo dzięki tej funkcji mogę
ukryć mój adres e-mail. Zaszyfrowany przez Apple adres
będzie służył do komunikacji z Panem Paragonem bez ujawniania jednocześnie prawdziwego adresu e-mail.

Szukając sposobu na opanowanie
wydatków, nie znalazłem prostszego
rozwiązania niż Pan Paragon
Wystarczy jedno zdjęcie rachunku, aby najważniejsze dane automatycznie pojawiły się w programie. Bez kłopotu przeszukam swoje rachunki, a nawet będę miał
kontrolę nad tym, kiedy kończy się okres gwarancji na sprzęt. A wszystko to odbywa
się w świetnie zaprojektowanym interfejsie dający prawdziwą przyjemność z użytkowania programu. Do wszystkich, którzy chcą mieć kontrolę nad tym, jak wydają
pieniądze, Pan Paragon wyciąga swoją cyfrową dłoń. Gwarantuję Wam, że statystyki, jakie oferuje aplikacja, najlepiej przemawiają do wyobraźni i potrafią zmusić do
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mądrego wydawania naszych pieniędzy.
−− Słabe wspar++ Łatwe gromadzenie rachunków
cie dla programów
++ Analiza wydatków
lojalnościowych
++ Możliwość ubezpieczenia sprzętu
++ Wsparcie dla kart lojalnościowych
++ Błyskawiczne wyszukiwanie rachunków

WITRYNA www.panparagon.pl
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BEAR
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Nie spodziewałem się, że miś może być przyjacielem autora tekstów. Ten jakże
poczciwy zwierzak, który jest symbolem aplikacji Bear, wdarł się do mojej pracy
z tekstami. Zaskoczył mnie swoją prostotą i przyjemnym środowiskiem twórczym.
Do tego lekkość programu i świetna synchronizacja treści pomiędzy urządzeniami
macOS i iOS są bezkonkurencyjne. Oto niedźwiedź, który potrafi świetnie wspierać
Cię przy pisaniu.

Kiedy chcesz
skupić się na pisaniu
Kiedy pochylam nad publikacją, wyłączam muzykę, siadam do biurka i odcinam
się od wszystkiego. Każde powiadomienie wytrącało mnie z rytmu, dlatego dziś
świadomie wchodzę w „tryb samolotowy”, abym był tylko ja i tekst. Bear świetnie
się wkomponował w mój minimalizm. Mogę mieć przed sobą jedynie czarną stronę
z białymi literami pojawiającymi się po każdym stuknięciu w klawiaturę. Nie ma
nic poza tekstem. Ruch myszką wyświetli dyskretne ikony w prawym rogu abym
mógł sprawdzić długość tekstu lub dodać nagłówek bądź załącznik. Mam możliwość
wyboru kilku szablonów kolorów zmieniających wygląd programu. Mogę ustawić
spokojny, czarny kolor, układ o dużym kontraście barw lub klasyczną białą kartkę.
Przygotowanych układów jest kilka, a każdy z nas z pewnością znajdzie dla siebie
odpowiedni motyw.
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Twórz swoje ulubione treści
Bear ma w sobie dużo z aplikacji dla minimalistów. Nie oznacza to jednak, że nie
będziemy mogli wykorzystać bardziej zaawansowanych funkcji. Obok pisania
tekstów program świetnie sprawi się jako narzędzie do planowania, a nawet prosty
menedżer zadań. Tworząc notatki, będziemy mogli dodawać nagłówki. Działają
również podstawowe elementy formatowania, jak pogrubianie i pochylanie tekstu.
Jeśli wykorzystujemy podczas pisania system Markdown, to Bear sprawi się tu
również wyśmienicie.

Z łatwością umieścimy w tekście odnośnik
do strony internetowej. Osobiście bardzo
doceniam funkcję linkowania pomiędzy
notatkami, a także dodawania odnośników do wybranych nagłówków w tekście.
Z łatwością dodamy tu wypunktowania,
numerowaną listę oraz listę zadań. Notatki
zawierające zadania dodatkowo posiada
pasek postępu. Dzięki temu nie musimy przeglądać notatki, aby sprawdzić, czy wszystkie zadania z listy zostały już odhaczone.
Użytkownicy komputerów z paskiem Touch Bar docenią możliwość wykorzystania
jego możliwości. Łatwo dodamy tutaj elementy formatujące tekst oraz zmienimy
układ okien wyświetlający listę notatek, podgląd tagów i notatki. Stworzony dokument będziemy mogli wyeksportować do pliku Word, RTF, JPG czy HTML.
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Bezpieczeństwo
Możemy spokojnie powierzyć aplikacji również poufne treści. Bear pozwala zabezpieczyć je hasłem. Do odbezpieczenia wykorzystamy jednakowo Touch ID oraz
Face ID w telefonie. Niestety, nie wykorzystamy tej opcji, jeśli nasza notatka zawiera
załącznik. Wielka szkoda. Jeśli tworzysz systematycznie kopie zapasowe, docenisz
fakt, że Bear pozwoli wykonać plik archiwizacyjny. W jednym pliku będziemy mieć
wszystkie nasze notatki. Program świetnie daje sobie radę z synchronizacją danych
pomiędzy urządzeniami. Zdarzyło mi się jednak wywołać konflikt wersji plików.
Aplikacja świetnie sobie radzi z takimi sytuacjami. Żadne treści nie zostały nadpisane, a zamiast tego otrzymałem dwa pliki zawierające odmienne wersje zapisków.
Same notatki zostały również odpowiednio oznaczone i wyraźnie informowały
o konflikcie wersji.

Zarządzanie
Bear potrafi w łatwy sposób zarządzać tworzonymi notatkami. Wszystko odbywa się
z udziałem hasztagów „#”. Wystarczy umieścić w tekście #nazwataga, aby taki opis
pojawił się w widoku po lewej stronie. Jedno kliknięcie w tag wyświetli wszystkie notatki zawierające
nasz znacznik. Ciekawą funkcją jest możliwość
dodawania zagnieżdżonych tagów. Dzięki temu
będziemy mogli zgrupować w jednym miejscu
notatki, nad którymi pracujemy (przykładowo:
#nazwataga/piszę) lub notatki gotowe (przykład: #nazwataga/gotowe). To rozwiązanie,
chociaż wygodne, niesie ze sobą dość prozaiczne

66

RECENZJE
TESTY

ograniczenie. Jeśli chcemy wykorzystywać w tekście symbol hasztaga, automatycznie program stworzy nam kategorię używaną do filtrowania notatek. Nawet wówczas,
gdy chcemy jedynie wykorzystać ten symbol jako element tekstu w publikacji.
Program umożliwia nam przypięcie notatki na samej górze listy. Dzięki temu z łatwością dotrzemy do wpisów, nad którymi obecnie pracujemy. Pineskę do notatki
dodamy jednym gestem na gładziku — dwa palce przesunięte od lewej do prawej.
Aplikacja ma wbudowane filtry wyświetlające notatki, nad którymi dziś pracowaliśmy, posiadające zadania, zabezpieczone hasłem i bez tagów. Dzięki temu z łatwością
będziemy mogli poruszać się wśród gęsto zapisanych informacji. Możemy także
skorzystać z funkcji „szukaj”.
Bear ma w sobie tę lekkość, której potrzebuję od programu do pisania. Pozwala
błyskawicznie tworzyć krótkie notki oraz długie teksty wymagające przemyśleń.
Aplikacja działa świetnie zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i komputerze,
a funkcja synchronizacji poprzez iCloud jeszcze mnie nigdy nie zawiodła. Doceniam
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również cenę, jaką muszę zapłacić za możliwość współdzielenia notatek na wszystkich urządzeniach. Kwota 59,99 złotych rocznie nie zniszczy naszego budżetu,
a daje swobodę tworzenia. Jeśli nie potrzebujesz synchronizacji danych, z programu Bear możesz korzystać za darmo.

−− Kłopotliwa obsługa
++ Minimalistyczny edytor
tekstów z hasztagami
++ Tworzenie zadań w notatkach i śledzenie
postępu
++ Obsługa Touch Bar
++ Zabezpieczanie notatek Face ID/Touch ID

WITRYNA www.bear.app
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GREEN CELL
POWER SOURCE 75W
JAROMIR KOPP
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Pewnego ranka przy goleniu przypomniał mi się pewien prehistoryczny serial
animowany i po cichu wyszeptałem „Na potęgę Posępnego Czerepu, mocy, przybywaj! ”. Niestety, nie zmieniłem się w He-Mana — najsilniejszego człowieka we
wszechświecie, ale i tak moc przybyła. Pojawiła się ona w moim domu pod postacią
zasilacza Green Cell Power Source 75W — i to w samą porę.

USB-C rozpycha się łokciami
Widać to wśród ofert nadążających za trendami producentów zasilaczy i power
banków. Coraz częściej dodają oni do swoich urządzeń gniazdka USB-C oznaczone
litrami PD (Power Delivery). Tak też jest i w przypadku Power Source 75W.
Zasilacz wyposażono w trzy gniazda USB-A i jedno USB-C PD. Te proporcje całkiem
dobrze odpowiadają mojemu zapotrzebowaniu na złącza. USB-C mam w PowerBooku
Pro, dwóch power bankach i słuchawkach, reszta urządzeń, które muszę co jakoś
czas ładować, nadal wyposażona jest w kable USB-A.
Zasilacz od Green Cell jest dość duży (103 × 72 × 28 mm), ale nie ma się co dziwić.
Jak nazwa wskazuje, potrafi dostarczyć 75 W mocy łącznie. Obudowa jest wykonana
z czarnego, solidnego tworzywa, sprawiającego pozorne wrażenie pewnej elastyczności. Zasilacz wydaje się lżejszy, niż jest w rzeczywistości (219 g). Na wyposażeniu
znajduje się kabel sieciowy o przyzwoitej długości 1,5 m z typowym złączem, co
pozwala na jego wymianę np. w razie podróży do krajów, gdzie stosuje się inne
gniazdka sieciowe.
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Porty
Jak już wspomniałem, do dyspozycji mamy ich aż 4.
USB-C Power Delivery (zasilający) o mocy 60 W. Gniazdo może podać zależnie od
potrzeb i możliwości odbiornika: 5 V i 3 A, 9 V i 3 A, 12 V i 3 A, 15 V i 3 A, 20 V i 3 A.
USB-A z GC Ultra Charge (oznaczony kolorem zielonym). Jest to odpowiednik Quick
Charge 3.0, Samsung AFC lub Huawei FCP. To złącze pozwala na stosowanie wyższego napięcia niż 5 V, oczywiście po „uzgodnieniu” takiej możliwości z odbiornikiem:
6—6,5 V i 3 A, 6,5—9 V i 2 A, 9—12 V i 1,5 A. Na tym gniazdku urządzenia Apple ładują
się z mocą maks. 12 W (5 V i 2,4 A).

USB-A dwa wyjścia z tradycyjnym 5 V i mocą 12 W (2,4 A).
Między portami jest sporo miejsca, pozwalającego na stosowanie kabli z nawet dość
nietypowymi wtyczkami. Pracę zasilacza sygnalizuje zielona dioda nad złączem
USB-C.

W praktyce
Zasilacza używałem w dość ekstremalnych warunkach. Choć leżał on sobie wygodnie
na tapczanie, to był podłączony do PowerBooka Pro 16, któremu, jak wiecie, i 100W
bywa za mało. Oczywiście dzięki protokołom Power Delivery w USB-C MacBook
dobrze wiedział, że nie ma co liczyć na więcej niż 60 W, tyle też otrzymywał. Podczas
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lekkiej pracy zdecydowanie takie zasilanie było wystarczające. W przypadkach cięższych obliczeń PowerBook Pro 16 wspierał się zasilaniem z baterii. Dlatego używanie
zasilacza o mniejszej mocy niż zalecana, może przy dłuższej pracy z zasobożernymi procesami skutkować rozładowaniem baterii. Jednak u mnie dawał radę nawet
przez kilka tygodni.
Do pozostałych portów podpinałem zależnie od potrzeb power banki (najczęściej
do Ultra Charge, bo zazwyczaj potrafią skorzystać z QC 3.0), a do jednego stale
wpięty był iPad Air 2 pełniący funkcję centrum akcesoriów. I właśnie w sytuacjach,
gdy łączne obciążenie przekraczało w znaczący sposób 75 W, dawały o sobie znać
zabezpieczenia. Zasilacz potrafił odłączyć jedno lub kilka ładowanych urządzeń na
krótką chwilkę. Również przy takim obciążeniu robił się gorący, ale w dopuszczalnych granicach. Bez problemu można go było trzymać w dłoni.

Podsumowanie
Zasilacz sprawia na mnie dobre wrażenie i jest bardzo pomocny. Dość trudno jest
znaleźć urządzenie, które bez problemu podoła potrzebom PowerBooka Pro 13,
a w awaryjnych sytuacjach poradzi sobie i z MacBookiem Pro 16, dodatkowo jednocześnie ładując inne urządzenia. Taki zasilacz to zawsze kilka potrzebnych przy
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biurku gniazdek prądowych mniej, oszczędność miejsca i większy ład w kablach.

++ Duża moc
++ Różnorodne wyjścia
++ Solidna i niezbyt wielka obudowa
++ Sprawne zabezpieczenia

WITRYNA www. greencell.global

−− Przydałaby się ciut większa moc łączna
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SENNHEISER
MOMENTUM WIRELESS 3
ARTUR JOPEK
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Nie samymi dokanałowymi słuchawkami żyje człowiek i od czasu do czasu warto
założyć coś na głowę. Mimo że popularne „dokanałówki” są z uwagi na rozmiar
praktyczniejsze i dobrze sprawdzają się „na mieście”, większe przetworniki przynoszą zdecydowanie lepsze wrażenia akustyczne i bywa, że wyglądają znacznie
lepiej. Sam wielokrotnie próbowałem pogodzić wygodę słuchawek dokanałowych
i doskonały dźwięk większych słuchawek nausznych. Dotychczas nie udało mi się
tego dokonać. W domu słucham z klasycznych nausznych, a poza nim wybieram
popularne „pchełki”. Dlatego bardzo ucieszył mnie fakt, że otrzymałem do testów
najnowszy model słuchawek firmy Sennheiser, nazwanych Momentum 3 Wireless.

Nowe słuchawki Sennheisera
to bardzo eleganckie bezprzewodowe słuchawki wokółuszne z 42-milimetrowymi przetwornikami zamkniętymi, czyli pracującymi w zamkniętej przestrzeni,
co zapewnia lepszą izolację przetwornika od otoczenia. Są wyposażone w funkcję
Aktywnej Redukcji Hałasu (ANC) oraz True Hearing, czyli możliwość kontrolowania dźwięku otoczenia. Są dostarczone z miękkim (niestety) jasnoszarym etui,
które może być podatne na brudzenie się, a przez brak usztywnienia słabo chroni
słuchawki przed uszkodzeniami mechanicznymi. W komplecie znajdziemy dodatkowy analogowy przewód jack 3,5-cala, który możemy wykorzystać do użytkowania
z tradycyjnym sprzętem stereo. Tak, są jeszcze osoby, dla których to bardzo ważny
detal. Oprócz przewodu sygnałowego otrzymujemy także przewód do ładowania
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słuchawek i jest to na szczęście przewód USB-C. Super! Na dodatek Sennheiser
pomyślał także o użytkownikach niedysponujących tym złączem i dołączył przejściówkę na klasyczne złącze USB-A.

Muszę się przyznać szczerze,
że wygląd nowego produktu Sennheisera zrobił na mnie doskonałe wrażenie. Już
na pierwszy rzut oka czuć, że materiały, z których go wykonano, są bardzo dobrej
jakości. Metalowy pałąk obszyty w górnej części skórą, miękkie skórzane nauszniki
i wykonane z dobrzej jakości tworzywa obudowy przetworników. Ponadto zasto-

sowanie metalu powoduje, że czuć je w dłoni (ważą 305g). Pierwszą myślą, jaka
przebiegła mi przez głowę była ta, że tak ciężka konstrukcja będzie niewygodna
i że pałąk będzie ciążył do tyłu przy gwałtownym poruszeniu głową. Była to mylna
ocena sytuacji. Gdy tylko założyłem je na głowę, nie poczułem żadnego uwierania
czy nadmiernego obciążenia. Leżą na głowie pewnie i stabilnie. Nawet kilkugodzinne słuchanie nie męczy. Jedynym mankamentem jest brak możliwości obrotu
słuchawki, co przy zsunięciu ich na kark pozwalałoby swobodnie ruszać głową.
Jednak przy tak zaprojektowanym pałąku byłoby to trudne do osiągnięcia.
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Momentum 3 Wireless
są składane do wewnątrz
Pozwala to im zajmować mniej miejsca. Solidne metalowe zawiasy rozwiewają
wątpliwości co do trwałości tego rozwiązania. Jedynym mankamentem jest brak
możliwości obrotu słuchawki na zawiasie, co przy zsunięciu ich na kark pozwalałoby
swobodnie ruszać głową. Słuchawki uruchamiają się automatycznie po ich rozłożeniu i wyłączają po złożeniu. To bardzo wygodne, ale trzeba się do tego przyzwyczaić.
Wykrywane jest także zdjęcie słuchawek z uszu, co skutkuje zatrzymaniem odtwarzanego utworu.
Do sterowania funkcjami słuchawek służy pięć fizycznych przycisków. Po jednym
do parowania i obsługi funkcji Aktywnej Redukcji Hałasu (ANC) oraz True Hearing
oraz trzy do sterowania muzyką czy połączeniami telefonicznymi. Osobiście lubię
czuć przycisk na opuszku palca i jest to dla mnie wygodniejsze i pewniejsze rozwiązanie niż sterowanie dotykowe. Dlatego cieszę się, że Sennheiser nie uległ modzie
dotykowego sterowania słuchawkami i zostawił tradycyjne przyciski. Wygoda użytkowania stoi w „sennheiserach” na bardzo wysokim poziomie.
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Dwukrotnie już wspomniałem ANC oraz True Hearing, więc warto wreszcie dokładniej przyjrzeć się tym funkcjom. Same słuchawki dobrze przylegają do uszu i już
przez samo to dobrze izolują nas od dźwięków zewnętrznych. Dodanie redukcji dobrze uzupełnia ten efekt, ale nie spodziewajmy się idealnego wygłuszenia.
Głośniejsze dźwięki, chociaż wytłumione, nadal będą do nas docierać. Bardzo dobre
jest to, że możemy skorzystać z trzech trybów wygłuszania: Max, Anti wind oraz
Anti pressure. Pozwalają dostosować redukcje do naszych potrzeb. Ostatni tryb to
mój faworyt. Pewnie dzięki temu, że jest bardzo naturalny. To lubię w tej technologii. Z kolei funkcja True Hearing pozwala nam kontrolować dźwięki z otoczenia
ze słuchawkami na uszach. Dźwięki są również bardzo naturalne i wyrównane,
a korzystanie z tej funkcji jest bardzo przyjemne.
Słuchawki same w sobie pozwalają według producenta cieszyć się muzyką do
17 godzin przy połączeniu Bluetooth i włączonym trybie ANC. W praktycznym użytkowaniu, słuchając po kilka godzin dziennie, wyładowałem je po 15 godzinach. Nie
jest to zły wynik i możemy spokojnie zapomnieć o stałym doładowywaniu.

Brzmienie
Momentum 3 Wireless nie zawodzi
Są zestrojone tak, aby praktycznie każdy rodzaj muzyki się na nich dobrze sprawdzał i podobał użytkownikowi. Słuchawki Sennheisera są w stanie zaprezentować
w miarę szeroką scenę dźwiękową z dobrą separacją instrumentów i przyzwoitą
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głębią. Dźwięk ma silną podstawę basową, ale nie „schodzącą” bardzo nisko. Średnie
tony są na swoim miejscu, a wysokie przyjemne i klarowne. Jest bardzo dobrze. Jeśli
jednak będziemy mieli pewne zastrzeżenia do brzmienia i zapragniemy trochę przy
dźwięku „majstrować”, to droga wolna. Sennheiser oddaje nam kontrolę nad dźwiękiem za pomocą aplikacji Sennheiser Smart Control. Tam można go dostosować do
własnych potrzeb za pomocą korektora. Poza tym możemy sterować z jej poziomu
trybami ANC i funkcją Transparent Hearing. Warto jeszcze wspomnieć, że jakość
rozmów telefonicznych jest dobra, o ile nasz rozmówca nie znajduje się w trudnych
warunkach lub nie korzysta zestawu głośnomówiącego. Wtedy słyszymy bardzo
dokładnie jego otoczenie. Dlatego niespecjalnie lubię rozmawiać w wytłumionych
słuchawkach.

Podsumowując:
Sennheiser Momentum 3 Wireless to godny polecenia produkt. Jeśli poszukujecie
przyzwoitych słuchawek, które będą wygodne, naszpikowane technologią i których
brzmienie Was nie zawiedzie, to zdecydowanie musicie na swoją listę odsłuchową
dodać słuchawki Momentum 3 Wireless. To sprzęt dość drogi (bo kosztujący prawie
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Sennheiser Momentum 3
Wireless

CENA
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1700 złotych), ale z pewnością jest wart swojej ceny.
++ Jakość i wykonanie
++ Wygodne
++ Bardzo dobry dźwięk
++ Funkcje
++ Wygodna aplikacja

WITRYNA www.sennheiser.pl

−− Trochę za ciężkie
−− Kiepskie etui
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AIRSNAP PRO
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Doceniam słuchawki AirPods Pro za prostotę łączenia się z iPhone’em, wyciszanie
otoczenia i przyjemne brzmienie. Przekonasz się jednak, że po kilkunastu dniach na
etui ładującym znajdziesz ślady rys i otarć. Jeśli cenisz idealny stan swoich gadżetów
i chcesz mieć pewną ochronę sprzętu, to firma Twelve South ma świetne rozwiązanie. Stylowe etui AirSnap Pro ma kilka wyjątkowych cech, które z pewnością skuszą
Cię do sprawdzenia tego produktu.

Skóra
o wyjątkowym charakterze
To, jak starzeje się skóra, jest dla mnie niezrównanym atutem tego materiału. Dlatego
wybierając etui dla iPhone’a, zawsze sięgam po produkty ze skóry. Kiedy Twelve
South pokazało swój nowy pokrowiec do AirPodsów Pro z naturalnego materiału,
nie miałem wątpliwości, że muszę go sprawdzić.
AirSnap Pro natychmiast po wyjęciu z pudełka robią fenomenalne wrażenie. Naturalna
skóra jest świetnie wyprawiona. Z jednej strony delikatna, dająca się łatwo zginać,
z drugiej strony daje pewność, że świetnie będzie chronić słuchawki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Solidne przeszycia skóry wzmacniają krawędzie etui,
zapewniając jeszcze lepszą ochronę słuchawek.
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Jak wspominałem wyżej, skóra jest elastyczna i łatwo pozwala na odchylenie górnego wieka. Dzięki temu wyjmowanie słuchawek nie stanowi żadnego problemu.
AirSnap Pro jest świetnie dopasowane, więc nawet jedną ręką będziemy mogli wyjąć
słuchawki z etui. Pokrowiec zamykany jest na zatrzask. Ten również nie wymaga
od nas dużej siły. Wystarczy delikatny „klik”, aby zamknąć w bezpiecznym futerale
nasze cenne słuchawki.

Ładuj indukcyjnie
i tradycyjnie
Etui nie ogranicza nam możliwości ładowania słuchawek. Z powodzeniem położymy je na bezprzewodowej ładowarce lub skorzystamy z przewodu Lightning. I tu
kolejny raz widać dbałość, z jaką wykonano AirSnap Pro. Wycięcie na kabel zasilający jest idealnie ulokowane.

Dodatki
ułatwiające noszenie
Chociaż samo etui waży zaledwie 22 gramy, to rozmiar AirPodsów Pro może być już
kłopotliwy, aby wsunąć je do kieszeni. Dlatego razem z etui Twelve South dołączył
pasek na rękę oraz karabińczyk pozwalający zamocować skórzane etui do paska. Miło
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mnie zaskoczyła jakość wykonania karabińczyka. Zazwyczaj dostajemy w pakiecie
niskiej jakości plastik, który zaraz pęknie. Tutaj nie mam mowy o wątpliwej jakości
dodatku. Temu karabińczykowi nie boję się powierzyć mocowania słuchawek.
AirSnap Pro jest świetny! Tak mógłbym zakończyć tę recenzję, bo oddaje całkowicie
to, co czuję po kilku tygodniach używania tego etui. Doskonała skóra, świetnie uszyty
pokrowiec idealnie pasujący do słuchawek Apple i wyjątkowy wygląd. To wszystko
ma w sobie produkt Twelve South. Dla poszukujących ochrony do AirPodsów Pro

NAZWA AirSnap Pro
CENA
OCENA

39,99 $

CECHY

ten wybór będzie jednym z najlepszych, jakie dziś są na rynku.

++ Świetnie dopasowane do słuchawek
++ Wysokiej jakości skóra
++ Bardzo dobra ochrona AirPodsów Pro
++ Dodatki: karabińczyk i uchwyt na rękę
++ Obsługa ładowania bezprzewodowego

WITRYNA www.twelvesouth.com
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SYNOLOGY
DISKSTATION DS120J
JAROMIR KOPP
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Nie robiłem badań statystycznych, ale wszyscy się zgodzimy, że obecnie komputery przenośne są najpopularniejsze. Jeżeli komputer nie jest związany z biurkiem,
to warto również ograniczyć ilość kabli, które musimy do niego podłączać. W takiej
sytuacji bardzo przydaje się „dysk sieciowy”. Oczywiście to tylko jeden z przykładów zalet NAS w domu i firmie.

Nie tylko pamięć masowa
Ze współczesnymi dyskami sieciowymi jest pewien problem. Po prostu przestały
one pełnić funkcję wyłącznie pamięci masowej. Obecnie są to wielofunkcyjne urządzenia, które mogą przejąć sporą część obowiązków komputera. Jednak zacznijmy
od funkcji podstawowej.
DS120j jest jednokieszeniowym dyskiem sieciowym. Można w nim umieścić napęd
HDD 3,5˝ o pojemności do 16 TB. Za pomocą dodatkowego adaptera można też użyć
dysku 2,5˝, np. SSD dla maksymalnej wydajności. Będąc przy wydajności, warto od
razu pochwalić to niepozorne urządzenie. Producent deklaruje transfery na poziomie 112 MB/s i tyle udaje się osiągnąć w specyficznych sytuacjach. Jednak dla mnie
najważniejsza jest wydajność w typowych zastosowaniach. Jednym z nich jest zapis
i odczyt plików i pakietów. I tu DS120j mnie mile zaskoczył. Choć mój punkt dostępowy Wi-Fi nie jest najszybszy z możliwych (maksymalna prędkość połączenia
to 866 Mb/s), to podczas kopiowania biblioteki iMovie, która jak wiecie, składa się
z mieszanki dużych i małych plików, osiągnąłem średnie transfery dla pakietu 8 GB
danych na poziomie 40 MB/s. Chwilami podczas zapisu dysk rozpędzał się do 100
MB/s (wewnątrz jest Seagate ST3000VN000, 3 TB). Podobne wartości w praktyce
ma wiele napędów HDD podłączanych przez USB bezpośrednio do komputera.
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NAS DS120j to bardzo dobry magazyn na dane, z którymi często w dobie nadal
dość drogich dysków SSD nie mamy jak pomieścić się w komputerze. Z racji przyzwoitych osiągów nadaje się nie tylko do magazynowania plików, ale i do pracy na
nich. Oczywiście DS120j wspiera również systemowy Time Machine. Wykonywanie
cogodzinnych kopii, gdy nie musimy być podpięci do dysku kablem, jest bardzo
wygodne i prawie niezauważalnie (z wyjątkiem pierwszej archiwizacji). Nie dość,
że mamy zabezpieczony cały dysk, to dodatkowo możemy wrócić do poprzednich
wersji dokumentów. W czasach dysków SSD i układów T2 kopia danych jest wyjątkowo ważna w przypadku konieczności oddania komputera do serwisu.

Zanim rozsiądziemy się
wygodnie z MacBookiem na kolanach
DS120j wyposażony jest w port Ethernet gigabitowy. Dlatego najlepiej podłączyć go
do naszego routera lub switcha w sieci lokalnej o takiej przepustowości. Dodatkowo
należy sprawdzić, jak szybkie jest WiFi, z którego korzystamy. Aby skorzystać
z możliwości NAS, warto mieć sieć bezprzewodową standardu 802.11ac (WiFi 5).
Tu też dobrze jest sprawdzić, ile jednoczesnych połączeń punkt dostępowy zapewnia. Dwa pozwalają na maksymalną prędkość połączenia 866 Mb/s, choć MacBooki
Pro z czterema portami Thunderbolt potrafią obsłużyć trzy strumienie (1300 Mb/s).

Co potrafi DS120j?
Jak na współczesny dysk sieciowy przystało — bardzo wiele. Oto pobieżna i niekompletna lista jego zdolności:
Serwer plików i zarządzanie plikami na kilka sposobów: klasyczny, z mapowaniem dysku
w komputerze oraz przez panel WWW lub aplikację na iOS. Usługi sieciowe mogą
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być udostępnianie po AFP (standard sieciowy
Apple uważany przez firmę za przestarzały) oraz
SMB (obecnie zalecany dla Mac i Windows).
Multimedia. Automatyczne zgrywanie przy pomocy darmowej aplikacji zdjęć i filmów z urządzeń
mobilnych, podłączonych przez USB kamer
i aparatów. Dodatkowo ich katalogowanie, wyświetlanie i strumieniowanie. To samo z muzyką.
Nie będzie też problemu z kolekcjami filmów.
Uwaga: NAS obsługuje strumieniowanie do urządzeń AirPlay.
Synchronizacja danych z serwisów chmurowych. Dzięki
DS120j można pozbyć się z dysku komputera synchronizowanych plików i aplikacji do
tego służących z serwisów takich jak Dropbox,
OneDrive, Google Drive, Amazon i wielu innych.
NAS zapewnia stałą synchronizację, a dane czekają na nas na dysku sieciowym bez zajmowania
zasobów komputera.
Dostęp do danych na NAS z każdego miejsca, gdzie
jest internet, dzięki QuickConnect.
Rejestrator dla kamer IP. DS120j może zapisywać
obraz z kamery IP jak profesjonalny rejestrator według harmonogramu lub po wykryciu
zdarzenia.
Usługi: e-mail, kalendarze, kontakty itp. Te funkcje, jak na serwer przystało, DS120j też może
wykonywać.
Serwer drukarek. Można je podpinać przez jeden
z dwóch portów USB, co uczyni drukarki widocznymi w sieci lokalnej, w tym WiFi.
Jak wspomniałem, jest to niekompletna lista
możliwości DS120j, a to z powodu sporej ilości
aplikacji, które można na nim zainstalować
dzięki Centrum pakietów. Znajdziemy tam Plex,
Centrum pobierania, Word Press, serwery baz
danych i jeszcze z kilkadziesiąt innych aplikacji
od Synology i innych deweloperów.
Jak DS120j sobie radzi z taką ilością obowiązków?
Bardzo dobrze. Jest wyposażony w dwurdzeniowy procesor ARM Marvell Armada 3700 88F3720.
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Choć taktowany „tylko” zegarem 800 MHz, to dzięki wbudowanej obsłudze SATA,
Gigabitethernet, USB, PCIe, sprzętowemu szyfrowaniu i wsparciu dla kodeków multimedialnych „zaufanej strefie”, dodatkowe zadania nie spowalniają pracy z plikami.
W urządzeniu zainstalowano 512 MB pamięci RAM i to jest jeden z niewielu z mankamentów DS120j. Ta ilość bardzo utrudnia instalację systemów wirtualizacji, jak np.
Docker. Kolejnym mankamentem jest zastosowanie portów USB 2.0. Trochę szkoda, bo do NAS można podłączać dodatkowe dyski właśnie przez ten port. Można
ich używać do powiększania przestrzeni lub wykonywania automatycznych kopii
bezpieczeństwa dla zawartości NAS.

Użytkowanie
Dysk sieciowy jest narzędziem o wielkich możliwościach, ale nawet początkujący
użytkownik nie powinien mieć obaw, czy sobie z nim poradzi. Uruchomienie polega na zainstalowaniu napędu HDD/SSD, który zazwyczaj kupujemy osobno. Warto
najpierw sprawdzić listę dysków, które producent przetestował i poleca. W komplecie
mamy wszystkie potrzebne wkręty, jedynie o wkrętak musimy zadbać sami.
Dysk został wyposażony w zasilacz zewnętrzny o mocy 36 W, jednak podczas
normalnej pracy z typowym dyskiem pobór energii nie powinien przekroczyć
10 W. To kolejna bardzo ważna zaleta dysków NAS. W porównaniu do komputera
realizującego podobne zadania są znacznie mniej energożerne i oczywiście tańsze.
Konfiguracji dokonujemy przy użyciu przeglądarki. System przeprowadzi nas
przez kolejne kroki, a sam proces jest całkiem sprawny, choć wymaga kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu minut. Tyle potrzebuje DS120j, aby pobrać z sieci
aktualny system i zaformatować dysk. Jeżeli chcemy mieć łatwy dostęp do zawartości NAS, będąc poza domem, należy jeszcze założyć konto w usłudze Synology
QuickConnect. Nie musimy tego robić, jeżeli samodzielnie potrafimy skonfigurować
odpowiednio router.

Jak na urządzenie sieciowe
przystało,
z DS120j może korzystać wiele osób, którym zakładamy konta i nadajemy przywileje
dostępu do wydzielonych zasobów (udziałów — wirtualnych dysków) w NAS. Jest to
dobrze opisane w panelu konfiguracji WWW i dokumentacji, ale z racji złożoności
może nie być prostym zadaniem dla laika. Ten może zawsze na początku pozostać
przy podstawowej konfiguracji. Również Panel sterowania WWW jest zorganizowany tak, że bardziej skomplikowane funkcje są ukryte i aby je zobaczyć, należy kliknąć
„Tryb zaawansowany”. Uruchomienie najważniejszej dla mnie funkcji, czyli Time
Machine, również jest opisane w dokumentacji i wymaga kilku prostych kroków.
Podczas pracy DS120j jest całkiem cichy. Wentylator, który ma kilka trybów pracy,
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w standardowym trybie cichym nie przeszkadza, nawet gdyby NAS był w sypialni
(byle nie na nocnym stoliku).
Jak już wspominałem, wydajność DS120j jest bardzo przyzwoita. Pamiętam podobne urządzenia z, wydawałoby się, identyczną konfiguracją sprzed kilku lat, które
męczyły się podczas kopiowania plików i jednoczesnej pracy z panelem sterowania
przez www. Zastosowany procesor z wieloma układami wspomagającymi zdecydowanie poprawia sprawność i komfort pracy.
Osobiście najbardziej jestem zadowolony z funkcji archiwizacji danych i automatycznej synchronizacji z serwerami chmurowymi. Dodatkowo dzięki aplikacjom na iOS
można stworzyć własny system archiwizacji zdjęć i innych danych z pominięciem
iCloud lub równolegle z nim, i to wszystko automatycznie, wprost na urządzenie
znajdujące się w domu lub małej firmie.
Jeżeli boimy się o dane znajdujące się na jednym wbudowanym dysku, jak już
wspominałem, możemy podłączyć napęd zewnętrzny i używać go jako dodatkowej

NAZWA

Synology DiskStation
DS120j

CENA

479,00 zł

OCENA

CECHY

kopii tworzonej stale (synchronizacja) lub według harmonogramu.

++ Przy umiarkowanej cenie duża
wydajność
++ Sporo dodatkowych możliwości
++ Cicha praca
++ Oszczędność energii

WITRYNA www.synology.com

−− Porty USB 2.0
−− Mała ilość pamięci RAM
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INKBOOK PRIME HD
ARTUR JOPEK
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Mocno wzbraniałem się przed recenzją czytnika inkBOOK Prime HD. Tłumaczyłem
to tym, iż jestem zatwardziałym wielbicielem i użytkownikiem Kindle i obawiałem
się, czy zdołam stworzyć recenzję chociaż wiarygodną, z tendencją do obiektywizmu. Niestety, wyboru zbytniego nie było i zacząłem użytkować sprzęt polskiej
firmy. Poza tym każda recenzja zawiera sporą dawkę subiektywnych opinii autora,
więc wybaczcie, ale będę tu wielokrotnie odnosił się do produktu Amazona, bo nie
sposób tych sprzętów nie porównywać.

W komplecie
oprócz samego czytnika
otrzymujemy przewód do ładowania. Niestety micro-USB. Trochę szkoda, że producent nie poszedł w stronę perspektywicznego złącza USB-C, ale to detal, przecież
nie ładujemy czytnika codziennie. Sam sprzęt wygląda bardzo dobrze. Jest mały
i lekki (168 g), krótszy o ok. 1 cm od Kindle Paperwhite 3 czy 4. Jakość plastików
użytych do jego wykonania jest bardzo dobra i przyjemna w dotyku. Dobrze trzyma się w dłoni, co ma ogromne znaczenie przy czytaniu. Bardzo przypomina mi
nieprodukowanego już Kindle’a Voyage. Chociażby przez umieszczony na pleckach
przycisk zasilający i rozmiary. Dodatkowo po lewej i prawej stronie obudowy mamy
do dyspozycji po dwa programowalne przyciski. Chociaż sam już przyzwyczaiłem
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się do dotykowego przerzucania elektronicznych kartek, to używanie przycisków
jest dla mnie zdecydowanie wygodniejsze. Sam ekran, podobnie jak w najnowszym Kindle Paperwhite 4, jest osłonięty płaską taflą szkła, co jest bardzo wygodne
w utrzymaniu, a ponadto nie ma żadnych zagłębień, gdzie mógłby się gromadzić
kurz. Ogólnie inkBOOK sprawił bardzo przyjemne pierwsze wrażenie i należy mu
się pochwała za design i funkcjonalność.

Czas przejść do kluczowego
elementu każdego czytnika,
a mianowicie ekranu. Ten na papierze nie różni się od zamontowanego w produkcie
Amazonu. To 6-calowy ekran Carta o rozdzielczości 1448 × 1072 pikseli (300 dpi).
I rzeczywiście na pierwszy rzut oka wszystko wygląda bardzo podobnie, ale mam
kilka zastrzeżeń, jeżeli chodzi o jakość podświetlenia zwłaszcza w dolnej części
ekranu. Druga kwestia to wkurzający ghosting. Podczas czytania nie jest on praktycznie widoczny, ale podczas buszowania po ustawieniach menu daje o sobie
znać. Można zaprogramować jeden z przycisków do odświeżania, ale chyba lepiej
się do tego przyzwyczaić. Tyle o mankamentach, bo ekran inkBOOKa pozwala nam
go fantastycznie dostosowywać do naszych potrzeb przez zmianę temperatury
barw ekranu. To doskonała funkcjonalność, która w przypadku Kindle’a nie jest
dostępna dla zwykłych „śmiertelników” i pojawia się dopiero we flagowym modelu Oasis. Strasznie lubię ciepły kolor ekranu i uważam tę możliwość za ogromną
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zaletę inkBOOKa. Możliwe jest też odwrócenie kolorów i korzystanie z czytnika na
czarnym tle, ale za każdym razem błyska nam jasne tło i dopiero po milisekundzie
zamienia się na czarne, co na dłuższą metę jest po prostu męczące. Jednym słowem
oprócz wyżej wymienionych drobnych mankamentów naprawdę nie ma się do
czego przyczepić.

System operacyjny czytnika
działa na bazie Androida
To smutna wiadomość dla fanów Apple, ale trudno — przeżyjemy. Na szczęście
działa sprawnie i szybko, a podczas ponadmiesięcznego użytkowania nie miałem
żadnych problemów natury programowej. Ponadto wykorzystanie popularnego
systemu operacyjnego pozwala na korzystanie bez kombinacji z Tłumacza Google,
encyklopedii i innych przydatnych aplikacji firm trzecich. A właśnie one pozwalają rozwinąć skrzydła inkBOOKowi. Należą do nich aplikacje Legimi i Empik Go
pozwalające w ramach abonamentu korzystać ze swoich bibliotek. To jeszcze nie
wszystko, na naszym inkBOOKu możemy czytać prasę dzięki aplikacji Publio. Tego
na Kindle’u nie uświadczymy. Jeśli dużo czytamy, warto wypróbować te usługi.
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Możemy także skonfigurować usługę „send to inkBOOK” i wysyłać tradycyjnie
kupione książki na nasz czytnik. Z pewnością nie zabraknie nam na nie miejsca,
bo mamy do dyspozycji 8 GB pojemności i możliwość rozszerzenia jej o dodatkowe
32 GB za pomocą karty micro SD. InkBOOK nie kaprysi, jeśli chodzi o odczytywanie
plików. Poradzi sobie z większością dostępnych na rynku formatów (oczywiście
z mobi również). Nie powinno nam również braknąć prądu, gdyż bateria spokojnie
starcza na tydzień intensywnego czytania przy średnim oświetleniu.

Czytanie na inkBOOKu to przyjemność
Przyczyniają się do tego zarówno możliwości konfigurowania ekranu, jak i zastosowanie przycisków. Dodatkowo możliwości korzystania z serwisów i wysyłanie
książek za pomocą „send to inkBOOK” dodaje temu urządzeniu skrzydeł. Nawet
taki zatwardziały kindle’owiec jak ja musi przyznać, że to urządzenie warte grzechu i posiadające szereg mocnych argumentów przemawiających za jego zakupem.
Na dodatek wcale nie odstające od konkurencji, a wręcz w wielu przypadkach

NAZWA inkBOOK Prime HD
CENA
OCENA

569,00 zł

CECHY

mocno ją przewyższa.

++ Mały i lekki
++ Dobra jakość wykonania
++ Możliwość korzystania z Legimi, Empik
GO i Publio

WITRYNA www.inkbook.pl

−− Słabe oświetlenie dolnej
części ekranu
−− Pojawiający się ghosting.
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BOWERS & WILKINS PX7
MACIEJ WINIARSKI
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W ciągu ostatnich lat nastąpił prawdziwy wysyp słuchawek oferujących aktywną
redukcję hałasu (ANC — Active Noise Cancellation). Od niedawna mam przyjemność
korzystać z jednego z najnowszych modeli z tej kategorii pochodzących ze stajni
Bowers & Wilkins — angielskiej legendy rynku hi-fi. Przed zaopatrzeniem się w PX7
miałem okazję korzystać przez nieco ponad miesiąc z Sony WH-1000XM3 — prawdopodobnie bym został z nimi na dłużej, gdyby nie niezadowalająca jakość wykonania
obu sztuk, z którymi miałem styczność. W każdym razie z racji tego, że XM3 to
stosunkowo popularny model uznawany za w zasadzie najlepszy wśród dostępnych
słuchawek z ANC, będę w niektórych miejscach odnosił się do tego, co oferują.

Opakowanie i jego zawartość
Słuchawki dostarczone są w białym kartonie z nadrukowanym zdjęciem. Po jego
otwarciu naszym oczom ukazuje się etui, w którym umieszone są słuchawki (naładowane) i kable minijack oraz USB-C — USB-A (oba mają nieco ponad metr długości).
Dodatkowo w środku jest papierowa wkładka będąca obrazkową instrukcją typu
szybki start, pod którą schowana jest książeczka z informacjami gwarancyjnymi.
Prosto i schludnie, chociaż bez efektu wow, jakim odznaczają się znane nam wszystkim produkty z Cupertino.
Drobnym minusem jest brak adaptera lotniczego — nie żeby to było szczególnie
dotkliwe przy lotach w Europie, szczególnie tych na pokładzie wiodącego irlandzkiego przewoźnika, ale oszczędzanie kilkudziesięciu groszy na tej półce cenowej
trochę nie przystoi.
To trochę tak, jakby kupić telefon za siedem i pół koła i dowiedzieć się, że w zestawie nie ma przejściówki i trzeba ją dokupić za 40 zeta. A nie, czekajcie…
Ocena opakowania i akcesoriów: 4,25/5
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Łączność
Słuchawki można połączyć na kilka sposobów. Pierwszy i podstawowy to Bluetooth.
Obecny na pokładzie moduł jest w standardzie 5.0 i wspiera AAC (to interesuje
użytkowników Apple) i aptX w opcjach Classic, HD i Adaptive (to z kolei interesuje
użytkowników Androida). Warto wspomnieć, że PX7 są pierwszymi konsumenckimi słuchawkami wspierającymi aptX Adaptive.
Dla użytkowników Apple ciekawsze będzie jednak to, że PX7 umożliwiają jednoczesne połączenie z dwoma różnymi urządzeniami, np. z iPhone’em i iPadem. Jest
to o tyle przydatne, że znacząco zmniejsza częstotliwość wycieczek do ustawień,

gdy chcemy zmienić urządzenie, z którego odtwarzamy dźwięk. Do pełni szczęścia
brakuje jednak jednego drobnego elementu, o którym wspomnę za chwilę, w części
poświęconej oprogramowaniu.
Pozytywne zaskoczyła mnie jakość połączenia. Subiektywnie zasięg i odporność na
zakłócenia są bardzo porównywalne z chipem H1 znanym z AirPods.
Drugą opcją podłączenia jest wykorzystanie przewodu USB. Jest to wygodne
z dwóch powodów. Raz, że jest to sposób zapewniający dobrą jakość dźwięku, a dwa,
że umożliwia jednoczesne słuchanie muzyki i ładowanie słuchawek. Osobiście
uważam to za niezwykle wygodne rozwiązanie. PXC 550, z których korzystałem
przed WH-1000XM3 (i które recenzowałem kilkanaście numerów magazynu temu),
także miały to rozwiązanie.
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Ostatnią opcją jest klasyczny minijack 3,5 mm. Dołączony w zestawie kabel nie
ma pilota do sterowania. Niestety, tryb ten do działania wymaga zasilania. Moim
zdaniem jest to opcja do wykorzystania w ostateczności, gdy nie mamy możliwości skorzystania z Bluetooth czy USB, np. w samolocie z pokładowym systemem
rozrywki.
Ogólnie rzecz ujmując, łączność jest mocnym punktem PX7. Cieszy, że producent
wykorzystał najnowsze dostępne standardy. Minijack jest potraktowany nieco po
macoszemu, ale z racji przeznaczenia sprzętu jestem w stanie to wybaczyć.
Ocena łączności: 4,75/5

Oprogramowanie
Słuchawki obsługiwane są przede wszystkim przez aplikację Bowers & Wilkins
Headphones, dostępną za darmo na iPhone’a i Androida. Aplikacja mobilna jest
w zasadzie niezbędna do wykorzystania wszystkich funkcji słuchawek. Za jej pomocą można:
>> wybrać jeden z trzech trybów redukcji szumów (low, auto i high; oczywiście
można też ją wyłączyć);
>> dostroić działanie funkcji Przepuszczanie otoczenia (umożliwia dostrojenie
stopnia odcięcia się od świata);
>> zarządzać sparowanymi urządzeniami;
>> odtwarzać soundscapes (dźwięki deszczu, wodospadów czy fal morskich — jest
ich, przynajmniej w chwili pisania recenzji, sześć);
>> ustawić nazwę słuchawek;
>> włączyć i dostosować czułość czujnika wykrywającego, czy słuchawki są
założone;
>> włączyć lub wyłączyć głosowe instrukcje;
>> dostosować, po jakim czasie słuchawki przejdą w stan spoczynku (od 5 minut
do godziny; można to też wyłączyć);
>> zaktualizować oprogramowanie (to można też zrobić za pomocą aplikacji na
Maca lub PC).
Wszystkie te opcje działają poprawnie, aczkolwiek mam kilka uwag.
Największy brak jest w ustawieniach połączeń. Można wybrać, by łączyły się z ostatnio połączonym urządzeniem lub z konkretnym, które wcześniej zostało sparowane,
ale nie ma opcji ustawienia dwóch ostatnich lub konkretnych dwóch. Mam nadzieję,
że zostanie to poprawione w którejś z następnych aktualizacji — nie widzę technicznych przeszkód ku temu.
Innym problemem jest to, że aplikacji zazwyczaj zajmuje dosyć dużo czasu połączenie się ze słuchawkami. Zbyt często (jak na tę półkę cenową) trzeba użyć przycisku
Try again. Jest to nieco irytujące. I łączyć się też trzeba, nawet jeśli słuchamy muzyki
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z urządzenia, na którym ta aplikacja jest zainstalowana. Trochę dziwne.
Na minus zaliczam również brak wsparcia języka polskiego oraz brak możliwości
zmiany języka komunikatów głosowych słuchawek.
Wielkim nieobecnym jest korektor graficzny. Podejście B&W jest z grubsza takie,
że "nie po to pracowaliśmy nad naszą sygnaturą dźwiękową, by ktoś ją psuł equalizerem". Odrobinę podkoloryzowałem, ale nie za mocno. Raczej nie ma co liczyć na
dodanie tego w przyszłej aktualizacji.
A skoro o aktualizacjach mowa, dotychczas była jedna, do wersji 1.1. Niewątpliwą
zaletą procesu uaktualniania jest jego szybkość — pobranie i instalacja zajęły jakieś
5 minut. Dla porównania: Sony dla WH-1000XM3 zaleca zarezerwowanie godziny
i nie ma w tym przesady.
Z poziomu aplikacji można zarządzać połączeniami Bluetooth. To w niej uruchamiamy tryb parowania, jednak, co ważniejsze, możemy wybrać też konkretne
urządzenie, z którym ma się połączyć czy rozłączyć. Sprawia to, że nawet używanie
urządzeń z konkurencyjnych ekosystemów nie jest uciążliwe i znacząco zmniejsza
to częstotliwość wycieczek do ich ustawień.
W porównaniu do Sony lepsze jest też wykonanie aplikacji. Ta od japońskiego producenta sprawia wrażenie importu z Androida, oprogramowanie od B&W sprawia
bardziej apple’owe wrażenie. Widać, że autorzy inspirowali się tym, co reprezentuje
sobą iOS.
Podsumowując, parę rzeczy bym dodał, kilka nieco poprawił, ale zasadniczo wykonanie jest solidne i nie ma większych błędów.
Ocena oprogramowania: 3,75/5
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Redukcja szumów
Jak wspomniałem, dostępne są trzy tryby, niski, wysoki i automatyczny. Sama
redukcja nie jest zła, ale też nie powala na kolana. W subiektywnym odbiorze jest
ona słabsza niż w WH-1000XM3 (które lokowane są powszechnie na pozycji lidera,
jeśli chodzi o tę funkcję). W tamtych efekt zwalał z nóg, tutaj po prostu działa.
Mimo wszystko jednak ANC w PX7 spełnia swoje zadanie. Przemierzając ulice
ruchliwego miasta, jadąc autobusem czy też lecąc samolotem, można komfortowo
konsumować treści bez nadmiernego podkręcania głośności. Nie zaobserwowałem
również zatykania uszu. Wyrażenie „wystarczające dobre” dobrze oddaje poziom
funkcji redukcji hałasu w PX7.
Ocena ANC: 4/5

Ergonomia
Nie mam tutaj szczególnych zastrzeżeń. Słuchawki bardzo wygodnie leżą na głowie,
nie odczuwam żadnego dyskomfortu nawet przy dłuższych sesjach. Regulacja
wysunięcia pałąka jest płynna. Większość recenzentów twierdziła, że słuchawki
cisną ich w głowę. Osobiście tego nie doświadczyłem. Owszem, przylegają ściśle
do głowy, ale nie wywołują bólu. Zapewniają przy tym niezłą izolację pasywną od
otoczenia.
Wielką zaletą PX7 jest postawienie na przyciski zamiast modnego w dzisiejszych
czasach panelu dotykowego. Dostępne na obudowie guziki (i suwak) umożliwiają:
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>> włączenie, wyłączenie i przestawienie w tryb parowania;
>> zmianę głośności;
>> sterowanie odtwarzaniem (pauza, następny, poprzedni i przewijanie);
>> przełączanie trybów ANC i przepuszczania otoczenia;
>> przyjmowanie i odrzucanie połączeń;
>> włączanie parowania urządzenia (jeśli nie korzystamy z aplikacji).
Schemat obsługi połączeń i odtwarzania audio jest całkowicie spójny z tym, co znamy
od lat ze słuchawek Apple (np. dwa wciśnięcia powodują włączenie następnego
utworu), więc nie będę się nad nimi rozwodził. Dłuższe przytrzymanie wywołuje
Siri. Nie ma przy tym większego opóźnienia. W przeciwieństwie do propozycji Sony
czy Bose nie ma możliwości skonfigurowania Asystenta Google czy Alexy.
Schemat przycisków jest logiczny i intuicyjny. Już po mniej niż jednym dniu byłem
w stanie efektywnie bezbłędnie je obsługiwać — w WH-1000XM3 czy PXC 550 nawet
po długim czasie użytkowania czasami wciskałem nie to, co trzeba i co chciałem,
a w PX7 dzięki odpowiednim odstępom oraz wyprofilowaniu (przycisk środkowy
wznosi się nad te od głośności) obsługa po omacku jest banalnie prosta. Widać,
że ktoś nad tym myślał, testował to i wykonał przynajmniej kilka prototypów.
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Pewną wadą jest to, że te słuchawki nie składają się tak ładnie jak np. Sony czy Beats
i zajmują tym samym więcej miejsca w torbie czy plecaku.
Ocena ergonomii: 4,5/5

Etui
Jest twarde i sprawia dobre pierwsze wrażenie. W środku jest kieszonka na kable
audio i USB, która umożliwia zachowanie porządku w środku. Drobnym minusem jest suwak — robi wrażenie taniego (trochę tandentnego) i trochę psuje odbiór
całości.
Ktoś powie, że to drobiazg, że nieważne i że się czepiam, ale na tym pułapie cenowym trzeba oczekiwać dopracowania także tych najmniejszych detali.
Innymi słowy — prawie tak dobre jak to od Sony, ale nie do końca.
Ocena etui: 4/5

Wykonanie
Tutaj mam nieco mieszane uczucia. Z jednej strony w pałąkach zastosowano włókno węglowe — materiał mocny, wykorzystywany choćby w budowie samochodów
wyścigowych. I tu nie mam zastrzeżeń. Z drugiej strony decyzja o zastosowaniu
ekoskóry zamiast skóry prawdziwej. Jak twierdzi firma, ze względu na klientów,
którzy wolą kupować produkty niepochodzące od zwierząt (czytaj: bezkompromisowych wegan). Mam pewne wątpliwości, czy to podejście się utrzyma, gdy nadejdzie
lato i będzie gorąco.
Mam też wątpliwości co do trwałości tego materiału w dłuższym okresie. Dawno
temu miałem słuchawki, w których zastosowano ekoskórę (Beats Solo3) i już po
niecałym roku nie wyglądało to najlepiej. Liczę na to, że będzie możliwość zakupu
lepszych nauszników od B&W lub od firm trzecich w niedalekiej przyszłości — na
szczęście są wymienne.
Nie jestem również przekonany o długowieczności napisu Bowers & Wilkins
obecnego na metalowej powierzchni obu słuchawek. Jest nałożony na metalową
powierzchnię i wyraźnie czuć jego fakturę. Może zabrzmi to głupio, ale zdejmując
na przykład sweter, bardzo się staram nie szorować kołnierzem po tym napisie.
Wydaje się to nieco zbyt delikatne.
Tkanina, choć nie jest nylonem balistycznym, sprawia wrażenie wytrzymałej i jest
wystarczająco miła w dotyku. Szkoda, że jedyne dostępne kolory to szary i srebrny.
Wybór równie emocjonujący jak czytanie instrukcji tostera.
Całościowo sprzęt sprawia jednak solidne wrażenie. Być może wpływ ma na to
masa — słuchawki ważą niemało, bo 310 gramów. Dla porównania, WH-1000XM3
to 254 gramy, a Beats Studio 3 mają na liczniku równe 260 gramów. Dla mnie nie jest
to szczególnie odczuwalne, ale osobom o drobniejszej posturze może doskwierać.
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Produkt jest solidny — nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi, wszystko trzyma się mocno.
Jednak mimo to uważam część wyborów podjętych przez projektantów B&W za
chybione. Trochę tak jak z plastikowymi iPhone’ami czy MacBookami — to był
wysokiej jakości plastik, nawet miły w dotyku, ale nadal plastik. Bez porównania do
szkła, stali czy aluminium.
Aczkolwiek PX7, nawet biorąc pod uwagę dyskusyjne wybory materiałowe, i tak
wyprzedzają WH-1000XM3 o kilka lat świetlnych — te drugie potrafiły zatrzeszczeć
(cicho, ale jednak) nawet przy kręceniu głową. Serio.
Ocena wykonania: 3,75/5

Jakość dźwięku
To sprawa bardzo osobista, więc najlepiej, by każdy sam spróbował i ocenił.
Ja z dźwięku jestem bardzo zadowolony. Moją uwagę zwróciła jego przestrzenność — jest zaskakująco szeroko. Wygląda to tak, że słuchając, na przykład, utworu
jazzowego, można łatwo wyobrazić sobie, gdzie stoją poszczególni muzycy. Dźwięk
jest żywy, choć nieprzesadzony w żadnym aspekcie. Weźmy na przykład basy.
Nie brakuje ich, ale nie są nadmierne, nie dudnią i nie charczą. Takie „Freude am
Hören”, ale bez przeginania.
Najważniejsze dla mnie jest to, że słuchanie muzyki na PX7 dostarcza niesamowitej przyjemności. Jak bardzo irytuje mnie umyślny brak opcji korekcji audio,
tak bardzo nie odczuwam potrzeby korygowania czegokolwiek.
Ogólnie rzecz ujmując, inżynierowie B&W wykonali kawał dobrej roboty. Maksymalna
ocena jest w pełni zasłużona.
Ocena jakości audio: 5/5
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Rozmowy telefoniczne
Nikt z rozmówców nie narzekał na jakość dźwięku. Ja też ich nieźle słyszałem.
Jest przyzwoicie. Aczkolwiek tych w głośnym otoczeniu bym unikał.
Ocena jakości rozmów: 4/5

Bateria
Trzyma, trzyma i nie chce paść. 30 godzin oceniam jako osiągalne. Ogólnie baterię
ciężko wyczerpać ze względu na możliwość odtwarzania przez USB. Wystarczy,
że pracując podłączymy słuchawki przewodem (dostarczony kabel nadaje się do
tego, jeśli nie siedzimy zbyt daleko) na godzinę czy dwie dziennie i w praktyce nie
będzie tematu ładowania.
Gdyby jednak zdarzyło się, że jakimś cudem zabraknie „elektronów”, to 15 minut
ładowania da jakieś 5 godzin odtwarzania muzyki. Co ważne, można słuchawki
jednocześnie ładować i odtwarzać muzykę przez Bluetooth. Brzmi jak oczywistość,
ale WH-1000XM3 tego nie miały.
Ocena czasu pracy na baterii i ładowania: 5/5

Podsumowanie
Co tu dużo mówić, Bowers & Wilkins PX7 to kawał dobrego sprzętu. Przyzwoite ANC,
wyśmienita jakość dźwięku i rewelacyjny czas pracy na baterii stanowią bardzo
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kuszącą propozycję. Ocena końcowa jest wysoka, acz nie maksymalna. Składają
się na to przede wszystkim użyte materiały — ekoskóra wysokiej jakości nadal jest
ekoskórą — oraz suma drobnych braków w oprogramowaniu, ANC, które nie jest
„najlepsze” czy niedociągnięć w temacie zawartości pudełka bądź etui.
Całościowo jednak uważam, że PX7 to sprzęt, który powinna rozważyć każda osoba
zastanawiająca się nad zakupem słuchawek z ANC z górnej półki. Jest to doskonała
propozycja dla osób, które spędzają sporo czasu w podróży czy w (umiarkowanie) głośnym biurze. Rozbudowane opcje łączności i wyśmienita jakość dźwięku
z nawiązką wynagradzają nieco słabsze od głównego konkurenta ANC.
Bazowa cena jest dosyć wysoka — w Polsce jest to 1799 złotych. Dużo. Szczególnie
w porównaniu z produktem Sony, który kosztuje „pi razy drzwi” 400—500 złotych
mniej. Jednak jeśli dobrze poszukać i poczekać chwilę, to da się znaleźć solidne
oferty za 20—30% mniej niż cena bazowa. Jeśli mamy trochę wolnej gotówki, to nie
ma co się zastanawiać.

NAZWA B&W PX7
CENA
OCENA

1799,00 zł

CECHY

Produkty
były zakupami
własnymi.

++ Jakość dźwięku
++ Łączność
++ Bateria
++ Ergonomia
++ Solidność wykonania

WITRYNA www.tophifi.pl

−− Wybór materiałów
−− Kolory
−− Nadmierne cięcie
kosztów
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JAK ZOSTAĆ
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 19
JAROMIR KOPP
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Trochę się działo przez ostatnie dwa miesiące. Plik z wczesną wersją iOS 14, do
którego dotarł Mac Rumors, przyniósł również sporo ciekawostek związanych
z HomeKit, i to całkiem interesujących. Ja w tym czasie niestrudzenie walczyłem
z akcesoriami HomeKit na Bluetooth, nie zapominając oczywiście o moim głównym
systemie na ESP32/ESP8266.

Co nas czeka w HomeKit?
W iOS 14 dla HomeKit będzie możliwość automatycznej regulacji temperatury barwowej światła. Apple opracowuje funkcję, którą możemy opisać jako Night Shift dla
świateł w HomeKit. Będzie ona wprowadzać możliwość stopniowej zmiany temperatury oświetlenia w ciągu dnia. Obecnie za pomocą automatyzacji możemy robić
takie zmiany, ale skokowo, chyba że jesteśmy bardzo cierpliwi i wprowadzimy
kilkanaście automatyzacji uzależnionych od czasu zachodu słońca.
Czeka nas jeszcze lepszy „Prywatny monitoring”, czyli udoskonalone HomeKit
Secure Video. Obecnie funkcja rozpoznaje pojazdy, osoby i zwierzęta, które pojawiają
się w kadrze i według tych kryteriów możemy decydować o zapisie klipu i wysłaniu powiadomienia. Jednak wiele kamer oferuje już rozpoznawanie domowników
(osób). Taką funkcję ma też zaoferować HomeKit. Przypomnę, że analizą obrazu
zajmuje się nie kamera, ale Centrum akcesoriów. Po przejęciu przez Apple firmy
Xnor.ai takie dodatkowe funkcje analizy obrazu nie powinny stanowić wielkiego
obciążenia dla Apple TV czy HomePoda. Przypomnę, że Xnor.ai oferowała algorytmy
oparte na sztucznej inteligencji, które działały wydajnie nawet na prostych i tanich
mikrokontrolerach.
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Głośniki Air Play jako „stałe” wejścia dźwięku dla Apple TV. Konieczność częstego
przypominania Apple TV, że strumień dźwięku ma kierować na głośniki zewnętrzne (bezprzewodowe), jest wyjątkowo uciążliwa, zwłaszcza gdy tak jak ja, rzadko się
włącza ekran podpięty do ATV. Niebawem ma się to zmienić. Ustawienie wyjścia
dźwięku ma być zapamiętywanie i przetrwać nawet restart.
To na razie tyle z nowości wyczytanych w pliku iOS 14, który dziwnym trafem wpadł
w ręce Mac Rumors. Teraz czas na raport z moich działań.

Stare dobre ESP
Po małym wymuszonym przeze mnie zamieszaniu musiałem przekonfigurować
kilka urządzeń. Część z nich miało jeszcze stare oprogramowanie i np. włącznik
sterujący ogrzewaniem (kwoką) i oświetleniem w terrarium nie chciał się ponownie sparować. Postanowiłem więc przy okazji konieczności przeprogramowania
uczynić z niego termostat, ale tylko dla „Kwoki”. Stopień trudności był wyższy,
ponieważ lampami steruję za pomocą „krzemowych” przekaźników SSR, które
działają „odwrotnie”. Dodatkowo to samo akcesorium obsługuje też zwykły włącznik oświetlenia.
Okazało się, że moje oprogramowanie jest na tyle elastyczne (sam nie wiem, jak ja
tego dokonałem), że zmiany wraz z rozkręceniem ramy terrarium i testami zajęły
mi mniej niż półtorej godziny. Teraz żółwie nie będą ani przegrzane, ani nie zmarzną, a dodatkowo zużycie prądu spadnie.
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Jednak ciekawsze rzeczy
dzieją się na poletku Bluetooth
Dla zachęconych, aby samodzielnie pobawić się w programowanie kontrolerów
nRF528xx, na końcu udzielę cennych rad praktyczno-oszczędnościowych.
Najpierw niestety muszę się pożalić na Apple. Programowalne bezstanowe włączniki,
czyli popularne buttony służące do uruchamiania scen w wersjach bluetoothowych
są prawie bezużyteczne. I to niestety za sprawą założeń wydanych w dokumentacji Apple. Otóż taki przycisk może mieć trzy funkcje: jedno wciśnięcie, dwa lub
długie przytrzymanie. W przypadku przycisków działających na IP (WiFi i przez
bramki) wszystko jest OK. Wciśnięcie wysyła odpowiednie powiadomienie, a gdy
kontroler odpytuje przycisk, to dostaje w odpowiedzi „nic”. Inaczej Apple zażyczyło
sobie w przypadku Bluetooth. Taki przycisk po odpytaniu ma wysłać ostatnią akcję.
I tu zaczyna się problem. Choć to pomysł Apple, to w praktyce centra akcesoriów
i kontrolery nie radzą sobie z rozróżnieniem, czy informacja o stanie przycisku jest
odczytana czy pochodzi z powiadomienia. Powoduje to sytuacje, gdy wykonywane
są ponownie ostatnio zrealizowane akcje. Wystarczy, że chcemy np. sprawdzić stan
baterii i wejdziemy w kafelek przycisku. I tak działają również wszystkie „fabryczne”
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przyciski Bluetooth LE, w tym Fibaro The Button. Z tego powodu przyciski na BT
nadają się do sterowania akcesoriami, których raczej nie przełączamy w inny sposób.
Trochę się zawiodłem.
Jak się domyślacie po tym wstępie, udało mi się zrealizować mój projekt przycisku. To nie wszystko. Ponieważ nRF528xx ma wbudowany dość precyzyjny sensor
temperatury, a z racji bardzo znikomego poboru prądu nie grzeje się praktycznie
wcale, to do przycisku dodałem też termometr. Jednak zrażony kiepską obsługą
przez HomeKit przycisków, postanowiłem dodać też sensor ruchu z pomiarem
światła i sensor kontaktu (otwarcia). Też zakończyło się to sukcesem.
Robiąc te rzeczy, zatęskniłem za HomeKit SDK przygotowanym przez Espressif dla
ESP32. Nordic opracował swoje SDK na podstawie ADK od Apple. Jest ono bardzo
zwarte i dzięki temu działa na układach z 64 KB pamięci RAM i 512 MB Flash, ale
przez to znacznie mniej elastycznie, wręcz topornie. Jednak i do tego można się
przyzwyczaić i przy dodawaniu trzeciej usługi do mojego multiakcesorium nie
miałem już problemów.
Za to bardzo doceniam te maleńkie, w porównaniu do ESP32, układziki. nRF528xx
jest oparty na ARM-M, czyli w zasadzie tak jak nasze iPhone'y. Jest to 32-bitowy
procesor (podobnie jak ESP32), ale taktowany zegarem 64 MHz (ESP32: do 240 MHz)
i ma wspomniane 64 KB RAM (ESP32 ma 240 KB). Do tego tylko pół mega pamięci
Flash. Jednak ma pewną ogromną zaletę. Zużywa mało prądu.
Co interesujące, nRF528xx nie mają w zasadzie trybów uśpienia jak ESP. Jednak
system, jeżeli nie ma nic do roboty, wyłącza zegar i sam procesor, pozostawiając
aktywne wyłącznie niektóre peryferia, np. odpowiedzialne za obsługę przerwań
i ewentualnych pomiarów, oraz łączność. Gdy stanie się coś godnego uwagi, np.
nadejdzie informacja przez moduł Bluetooth czy zmieni się stan wejścia lub zegar
odliczy określony czas i wywoła funkcję, to układ wznawia pracę. W przeciwieństwie
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do ESP, w którym „głęboki sen” powoduje utratę danych w pamięci RAM i wymusza
start programu od początku, nRF po prostu budzi się i pracuje dalej. To zdecydowanie upraszcza tworzenie systemów działających na baterii. Sama komunikacja
w standardzie Bluetooth LE również konsumuje znacznie (ponad dziesięć razy)
mniej energii niż Wi-Fi. Dzięki temu mój multisensor na baterii o pojemności 1200
mAh (np. dwa paluszki lub jedna malutka ER14250) może działać rok, a nawet dwa
lata. Zależy to od tego, jak często będzie musiał komunikować się z HomeKit.
Sporo czasu zajął mi pomiar jasności. W ESP używałem do tego modułu, jednak
potrzebował on aż 130 ms na pomiar, co już dawało się zauważyć. Na szczęście
nRF528xx mają aż 8 wejść analogowych. Z racji konieczności oszczędzania energii wymyśliłem to sobie tak: fotorezystor jako jedno ramię dzielnika napięcia.

Na drugim opornik 1 MΩ. Jednak napięcie VDD jest załączane do podzielnika tylko
na czas pomiaru. Trwa on mniej niż 1 ms. Praktycznie nie ma wpływu na zużycie
energii przez całość. Zamiast kontaktronu w czujniku otwarcia użyłem przełącznika
z sensorem Halla. To rozwiązanie podejrzałem w akcesoriach Eve. Ten sensor zużywa około 5 μA. Dzięki temu cały układ w stanie spoczynku, czyli gdy nie komunikuje
się z HomeKit, pobiera jedyne średnio 90 μA. Choć mój sensor na razie wygląda jak
plątanina kabli, to działa bardzo dobrze i reaguje szybciej, niż się spodziewałem.
Przy okazji czujnika ruchu rozwiązałem problem, który mnie dręczył w przypadku
sensorów gotowych. Otóż np. w wiatrołapie, gdy wchodzę i drzwi są otwarte, jest
jasno. Jednak gdy zamknę drzwi, robi się ciemno, ale jeżeli sensor był ustawiony
na pewien próg jasności, to już się nie załączy. Po prostu sprawdza jasność tylko
przy wykryciu ruchu. We własnym postanowiłem rozwiązać to lepiej. Po wykryciu
ruchu sensor sprawdza natężenie światła co pół sekundy. Jeżeli nawet początkowo
było jasno, to po zamknięciu drzwi załączy światło, bo odkryje, że stało się ciemniej.
Takie rozwiązanie sprawdza się u mnie bardzo dobrze.
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Porada dla adeptów
programowanie układów nordyckich
W poprzednim odcinku pisałem Wam o problemach z programowaniem nRF528xx.
Wynikają one z konieczności używania „wyrafinowanego” interfejsu J-Link SEGGER.
Wersje Pro kosztują po kilka tysięcy, wersje edu są tanie, ale wolno ich używać tylko
w edukacji. Jest też trzecia bardzo dobra droga, jeżeli chcemy się skupić na układach Nordic.
Otóż płytki deweloperskie sprzedawane przez tę firmę mają układ J-Link wbudowany. Same płytki są bardzo dobrze pomyślane i stanowią idealny poligon do
tworzenia oprogramowania i testowania prototypowych pomysłów. Mają wyjścia
zgodne z Ardiuno, 4 przyciski, 4 diodki i do tego funkcje pomiaru zużycia prądu na
wiele sposobów. Jednak najlepsze podstawiłem na koniec.
Płytki deweloperskie, np. nRF52DK, czy ich wersje z nRF52833 (taką właśnie nabyłem) kosztują w okolicach 200 zł. Nie dość, że dostajemy bardzo dobre narzędzie,
to z jego pomocą możemy programować inne moduły nRF528xx, i to oficjalnie,
legalnie. Wyjścia J-Link są wyprowadzone na kilka sposobów, układ programatora
przełącza się na tryb zewnętrzny, jeżeli tylko wyczuje napięcie VDD na wejściu do
ustalania stanu wysokiego. To rozwiązało problem z testowaniem pomysłów oraz
pozwoliło na bezproblemowe programowanie modułów np. mojego sensoro-pająka.
Ponieważ opanowałem już wgranie firmware do modułu zdalnie, nadszedł czas,
aby zaprojektować płytki, a będzie ich kilka.
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PROBLEM
Z ZASYPIANIEM MACA
ARTUR JOPEK
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Zasypianie to jedna z bardzo
ważnych możliwości naszego Maczka
Dzięki tej funkcji praktycznie zapomniałem, kiedy ostatni raz wyłączyłem mój
komputer w tradycyjny sposób, czyli menu Apple > Uruchom ponownie. Oczywiście
wszystko jest super, gdy zasypianie działa, ale jak przestaje, robi się bardzo nieprzyjemnie. Zużycie prądu wzrasta i budzimy się rano z rozładowanym do połowy
akumulatorem, powiadomienia hałasują, a poziom radości z posiadanego sprzętu
drastycznie maleje. Dlatego w tym krótkim poradniku postaram się przedstawić
Wam kilka sposobów na zwalczenie tego problemu.
Przede wszystkim warto uruchomić ponownie komputer… O dziwo, tradycyjna porada rodem z Windowsa i dowcipów o informatykach często sprawdza się również
w Macowym świecie.

Jeśli restart nie pomaga,
wtedy warto zainteresować się ustawieniami naszej mazyny. Przede wszystkim
zaglądamy do panelu Oszczędzanie energii w Preferencjach systemowych. Tam
sprawdzamy, czy ustawienie Budź przy dostępie przez sieć jest aktywne. Jeśli tak,
to należy je odznaczyć i sprawdzić, czy to nie ono jest odpowiedzialne za bezsenność naszego komputera. Warto również wyłączyć Power Nap, by mieć pewność,
że to nie ona odpowiada za drenaż baterii.
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Kolejnym winnym może być Bluetooth. Warto sprawdzić w Preferencjach systemowych > Bluetooth > Zaawansowane… czy przypadkiem nie jest zaznaczona opcja
Pozwalaj urządzeniom Bluetooth budzić komputer. Jeśli tak, należy ją odznaczyć
i sprawdzić, czy usypianie wróciło do normy. Może się okazać, że któreś z posiadanych urządzeń Bluetooth budzi nasz komputer ze snu.

Jeśli czytasz
ten tekst dalej,
to zapewne powyższe porady nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Sprawdźmy
więc, czy któryś z zainstalowanych programów nie blokuje funkcji zasypiania.
Uruchom program Monitor aktywności (znajduje się w folderze Aplikacje) i przejdź
na zakładkę Energia. Znajdź kolumnę Zapobieganie uśpieniu i kliknij na nią, by ją
posortować. Jeśli któryś z programów mimo braku aktywności ma w swoim opisie
„Tak” to znalazłeś winowajcę. Wyłącz ten program i przetestuj zasypianie.
Bardziej precyzyjne dane zaprezentuje polecenie pmset. Uruchom Terminal (znajdziesz go w folderze Aplikacje) i wpisz polecenie:
pmset -g
po czym zatwierdź je przyciskiem Return. Wyświetlą się ustawienia zarządzania
energią w komputerze. Nas najbardziej interesuje wiersz „sleep”; zobaczysz w nim
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liczbę oznaczającą czas bezczynności, po którym Mac ma zasnąć i w nawiasie (po
frazie sleep prevented by) nazwę procesu lub programu, który zapobiega uśpieniu.
Warto go zidentyfikować i upewnić się, do czego służy, kopiując jego nazwę z terminala i sprawdzając w Internecie. Wtedy można go próbować wyłączyć za pomocą
Monitora aktywności. Wklejając jego nazwę do wyszukiwarki w górnym lewym
rogu okna, następnie go zaznaczając i naciskając przycisk X, w lewej części okna.
Następnie należy przetestować zasypianie.

Jeśli powyższe porady
nie pomogą,
konieczne może się okazać zresetowanie kontrolera SMC. W zależności od posiadanego komputera zastosuj się do instrukcji Apple, którą znajdziesz tutaj: https://
support.apple.com/pl-pl/HT201295
Mam nadzieję, że ten krótki poradnik pozwolił rozwiązać Wasze problemy z zasypianiem komputerów Mac i od tej pory ich sen będzie spokojny i nienaruszony,
a bateria o poranku — wypoczęta i sprawna.
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