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iPad powoli wstaje z kanapy,  
na której gapił się w telewizor
Nie bawi go już przeglądanie zdjęć w mediach społecznościowych. Wie, że potrafi 

znacznie więcej. Z urządzenia do konsumpcji treści staje się narzędziem mogą-

cym wspierać zaawansowanych twórców w ich pracy. Coraz mocniejszy procesor, 

świetny ekran, czas pracy na baterii oraz waga to nieocenione atuty. W tym numerze 

zachęcimy Cię do tego, aby dać iPadowi szansę stania się poważnym narzędziem 

do pracy. Dystans, jaki dzielił go od komputera, drastycznie się zmalał. Kto wie, 

może od dziś zdecydujesz się zostać #iPadOnly i wykorzystywać tablet w czyn-

nościach, które do tej pory zlecałeś komputerowi. Tak, jest to możliwe i właśnie 

o tym wywróceniu do góry nogami naszej cyfrowej rzeczywistości jest ten numer  

Mój Mac Magazyn. 

Zapraszam do nowego wydania 
Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

Linia toreb Spira ma oferować wygodne przewo-

żenie bagażu z uwzględnieniem nowoczesnego 

stylu. W ofercie znajdziemy zarówno duże walizki, 

jak również plecaki i torby na ramię. Każda torba 

posiada dedykowane miejsce dla cyfrowych akce-

soriów jak telefon, komputer czy tablet. Plecak z linii 

Spira posiada organizer pozwalający łatwo dotrzeć  

do rozmaitych drobiazgów. 

www.thule.com

Thule Spira Backpack

Surface Go 2
Microsoft wprowadził do sprzedaży nowe 

komputery z serii Surface. Najtańszy model kosz-

tuje poniżej dwóch tysięcy złotych, a jego moc jest 

o ponad 60% większa niż wcześniejsza wersja lapto-

pa. Urządzenie posiada 10,5-calowy ekran, baterię 

pozwalającą pracować przez 10 godzin oraz przed-

nią kamerę o rozdzielczości 5 MP. 

www.microsoft.com

Archer VR2100 to uniwersalny router z obsłu-

gą technologii DSL najnowszej generacji 

— Super VDSL. Umożliwia pobieranie danych 

za pomocą łącza telefonicznego z prędkością 

nawet 350 Mb/s. Sygnał Wi-Fi pracuje w stan-

dardzie 802.11ac (WiFi5). Router wyposażono 

w cztery gigabitowe porty Ethernet (LAN)  

oraz port USB 3.0.

www.tp-link.com

TP-Link Archer VR2100 

https://www.thule.com/pl-pl/luggage/thule-spira-collection
https://www.microsoft.com/pl-pl/p/surface-go-2/8PT3S2VJMDR6%3Factivetab%3Dpivot%253aoverviewtab
https://www.tp-link.com/pl/home-networking/dsl-modem-router/archer-vr2100/
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Przegląd aplikacji
Logoist 4
Ta aplikacja do tworzenia logotypów to solid-

ne połączenie programu do pracy z wektorami 

i  bitmapami. Dzięki bogatej bazie gotowych 

elementów graficznych każdy, kto potrzebuje 

stworzyć logo lub inną wizualizację firmy, będzie 

mógł tego dokonać. Nowa wersja wykorzystuje 

technologią Apple Metal, dzięki czemu program 

działa znacznie szybciej i wydajniej pod macOS. 

www.syniumsoftware.com

Nowa odsłona popularnej gry planszowej trafiła 

na iOS. Tym razem fani rozgrywki w Carcassonne 

przeniosą się w  trójwymiarowy świat, gdzie 

będą mogli budować zamki i drogi. Ta kulto-

wa już gra została świetnie przyjęta w cyfrowej 

wersji i przez wiele osób uważana jest za równie 

doskonały sposób spędzania czasu. Będziemy 

mogli znów zmagać się w rozgrywce w jednej 

z najlepszych gier taktycznych.

www.asmodee-digital.com

Autorzy programu oddają nam nowe narzędzia 

optymalizacji plików PDF. Poprzez zmniejszenie 

jakości zdjęć i usunięcie zbędnych informacji 

z dokumentu mamy możliwość zmniejszania 

wielkości plików PDF. Od teraz można również 

podpisywać dokumenty mechanizmem 

DocuSign. Stworzono także nowe narzędzie do 

nanoszenia komentarzy na „cyfrowym papierze”.

www.smilesoftware.com

Carcassonne

PDFpen 12

https://www.syniumsoftware.com/logoist
https://www.asmodee-digital.com/en/carcassonne/
https://smilesoftware.com/pdfpen-family/


Nowa generacja WiFi 
w Twoim domu
Router WiFi 6 AX1500

w w w.tp-l ink .com.pl 

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

Ultra niskie 
opóźnienia

Podłącz więcej urządzeń 
dzięki OFDMA

Trzyrdzeniowy 
procesor 1,5 GHz

4 Gigabitowe 
porty LAN

Archer AX10

https://www.tp-link.com/pl/
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Co nowego na mojmac.pl

WWDC 2020
Termin najbardziej znaczącego wyda-

rzenia w kalendarzu Apple jest już 

znany. Już niebawem dowiemy się 

jakie niespodzianki w nadchodzących 

systemach chce nam Apple zaofero-

wać. Jednak apetyty wykraczają poza 

sam nowy software.

Dowiedz się wiecej

Niemal sześć miesięcy fani Pro niewielkie-

go formatu musieli czekać na odświeżenie, 

wzorem większego (16") i mniejszego (Air) 

brata MacBooków Pro 13. Są zmiany, których 

się spodziewaliśmy, ale które i tak ucieszą 

wielu. Niestety są też braki zmian, nad który-

mi należy ubolewać.

Dowiedz się wiecej

Zaprezentowana niemal rok temu usługa 

„Zaloguj się, używając konta Apple”, która ma być 

bezpieczną i gwarantującą maksimum prywat-

ności alternatywą do logowania i zakładania kont 

w różnych serwisach i aplikacjach nieśpiesznie, 

ale się rozpowszechnia. Dużym krokiem naprzód 

jest jej pojawienie się jej w aplikacji Allegro.

Dowiedz się wiecej

MacBook Pro 13

Sign in with Apple  
na Allegro

https://mojmac.pl/2020/05/05/wwdc-2020-rozpocznie-sie-on-line-22-czerwca/
https://mojmac.pl/2020/05/04/macbook-pro-13-w-koncu-po-nowemu/
https://mojmac.pl/2020/05/04/aplikacja-allegro-z-sign-in-with-apple/
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iPhone SE  
to prawie iPhone 8
Wcześniejsze dobre wiadomości doty-

czące możliwości naprawy iPhone'ów 

SE 2020 zostały potwierdzone. iFixit 

dokładnie sprawdził, które elementy 

z iPhone'a 8 można umieścić w iPhone 

SE, gdyby zaszła taka potrzeba.

Dowiedz się wiecej

Wczesna wersja iOS 14, która dziwnym trafem 

wpadła w ręce redakcji 9to5Mac, jest nadal 

analizowana. Tym razem fachowcy od wstecz-

nej inżynierii trafili na API, które może służyć 

do prezentacji aplikacji i wybranych jej funk-

cji, bez konieczności jej instalowania.

Dowiedz się wiecej

Firma Samsung, jako pierwsza, wpro-

wadza aplikację Apple Music do swoich 

telewizorów. Od dziś użytkownicy tego 

sprzętu w ponad 100 krajach będą mogli 

korzystać z Apple Music bezpośrednio 

na telewizorach Samsung Smart TV.

Dowiedz się wiecej

Przecieki z iOS 14

Apple Music  
u Samsunga

https://mojmac.pl/2020/04/28/ifixit-potwierdza-iphone-se-ma-wiele-czesci-identycznych-z-iphone-8/
https://mojmac.pl/2020/04/10/ios-14-pozwoli-na-prezentacje-tresci-w-aplikacji-bez-jej-instalowania/
https://mojmac.pl/2020/04/24/apple-music-w-telewizorach-samsunga/
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NOWOŚCI OD APPLE
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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iPhone SE
Tyle lat oczekiwania, ale było warto. Być może fani nowych wzorów będą zawie-

dzeni, ale liczby nie kłamią. Za jednego dolara wydanego na iPhone’a SE dostajemy 

niemal dwa razy większą moc obliczeniową, niż gdy płacimy za iPhone’a 11 Pro.

Co iPhone SE odziedziczył po iPhone 8?
Wiele — w zasadzie całą obudowę, kamery, tacę SIM Taptic Engine i zespół wyświe-

tlacza z głośnikami i mikrofonem. Są one zamienne z częściami iPhone 8. Bateria 

ma identyczną pojemność jak w 8, choć iPhone SE działa z nią o 25% dłużej. Niestety,  

ma inne złącze. Warto zaznaczyć, że SE nie ma 3D Touch i zamiana ekranu z „ósem-

ką” mu go nie przywróci. Oczywiście jest Touch ID w przycisku.

Co jest nowego?
Wiele i to najlepszego sortu! Taki sam jak w iPhone’ach 11 procesor A13, 3 GB pamię-

ci RAM, gigabitowej klasy LTE z 2x2 MIMO, 802.11ax Wi-Fi 6 z 2x2 MIMO, Bluetooth 

5.0 i NFC. Nowe są też kolory: czarny, biały i piękny PRODUCT Red.

Choć sam aparat nie został zmieniony, to dzięki olbrzymiej mocy procesora i jego 

dodatków, jak Neural Engine, czy jednostce do operacji na macierzach SE posiada 

nowe względem ósemki efekty portretowe. Zdjęcia nim robione wyglądają również 

znacznie lepiej.
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Pojemności flash zaczynają się od 64 GB, a kończą na 256 GB. Cena od 2049 zł powo-

duje, że na całym świecie, w tym i w Polsce, iPhone SE stał się prawdziwym hitem.

MacBook Pro 13 po nowemu
Niemal sześć miesięcy fani Pro niewielkiego formatu musieli czekać na odświeżenie 

MacBooków Pro 13. Są zmiany, których się spodziewaliśmy, niestety wielu innych 

spodziewanych zmian zabrakło.

MacBook pro 13˝ dwóch generacji… procesorów
Różnice pomiędzy MBP 13 z dwoma i czterema portami USB-C stają się coraz więk-

sze. W nowych modelach tańsze wersje są nadal wyposażane w procesory Intela  

8 generacji. Droższe wersje już w nowe procesory 10 generacji. Wraz ze zmianą 

generacji procesora zmieniono również rodzaj pamięci RAM (3 733 MHz LPDDR4X).

Niestety również karta graficzna w modelach z dwoma portami USB-C pozostała 

bez zmian (Intel Iris Plus Graphics 645), za to w nowych zastosowano już Intel Iris 

Plus Graphics. Zarówno podstawowa ilość pamięci RAM, jak i opcje rozbudowy 

są dwa razy większe w modelach z czterema USB-C. Na szczęście Apple przestał 

sobie przynosić wstyd dyskami SSD 128 GB i nawet w najtańszej wersji konfigura-

cja zaczyna się od 256 GB. Wersja 4x USB startuje od 512 GB SSD. Oczywiście jest 

nowa klawiatura nożycowa znana z MBP 16. Wiele wskazuje na to, że Apple w tańszej 

wersji zastosował te same płyty główne, wpasowane jedyne w nowszą i o niecały  

1 mm grubszą obudowę. Bez zmian pozostały również moduły łączności. Nadal nie 

ma Wi-Fi 6 i musimy się zadowolić 802.11ac (Wi-Fi 5).

Okazało się, że Apple zrealizował w zasadzie tylko połowę z pięciu postulatów użyt-

kowników. Otrzymaliśmy nową klawiaturę, większe dyski i niestety tylko w droższych 
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modelach, lepszy procesor. Ma się wrażenie, że Apple jedynie zmienił dolną część 

obudowy, aby pomieścić w niej niespełna milimetr grubszą klawiaturę. Wygląda 

to tak, jakby stare wnętrzności zostały umieszczone w połowie nowej obudowy, 

bo część z ekranem pozostała raczej bez zmian. Potwierdzają to testy wydajności. 

Tańsza wersja ma identyczne osiągi jak poprzednik. Lepsza ze zmienionym proceso-

rem (i5 10 gen. zamiast 8 gen.) i pamięcią RAM jest od podstawowej o 16,5% szybsza, 

a od swojego poprzednika o 14%.

Nie można oprzeć się wrażeniu, że jest to aktualizacja „tymczasowa”. Oby Apple zare-

zerwował coś konkretnego jeszcze do pokazania w tym roku. Może to już najwyższy 

czas na MacBooki z własnymi procesorami Apple?

Magic Keyboard dla iPada
iPad Pro z klawiaturą to nic dziwnego. Jednak iPad Pro z klawiaturą i gładzikiem 

to absolutna nowość, która zmienia zasady gry. Jednak nie tylko gładzik sprawia,  

że Magic Keyboard, której cena zrównuje się z ceną najtańszego iPada, znajduje 

wielu amatorów chętnych wydać 1500 lub nawet 1700 zł.

Podświetlana klawiatura z mechanizmem nożycowym jest bardzo wygodna, a gładzik, 

pomimo że w przeciwieństwie do tych wbudowanych w MacBooki lub sprzedawanych 

osobno ma mechaniczny klik, jest pewny w użyciu. Jednak największe wrażenie 

robi sposób składania klawiatury i mocowania iPada Pro do niej. Zaawansowany 

mechanizm sprężynowy ujawniony na prześwietleniach rentgenowskich klawia-

tury, wraz z dużą ilością misternie ułożonych magnesów powodują, że podłączanie 

i odłączanie iPada Pro od klawiatury jest wyjątkowo wygodne, wręcz „magiczne”.

Warto wspomnieć, że klawiatura posiada złącze USB-C „Power delivery”, czyli służą-

ce nie tylko do ładowania, ale również przekazujące energię do iPada za pomocą 

Smart Connectora. To pozwala na używanie gniazda USB-C w iPadzie do innych 

celów w tym samym czasie.

ZDJĘCIA:
apple.com
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ŁUKASZ PŁONKA



19OPINIE 19OPINIE

Dawno temu,  
a właściwie wcale nie tak dawno, 
bo w 2003 woziłem ze sobą na imprezy stacjonarny komputer. Marzył mi się wtedy 

laptop, który byłby na tyle wydajny, aby móc bezproblemowo obsłużyć mój występ. 

Niestety te o wydajności stacjonarnego komputera były zdecydowanie poza budże-

tem muzyka, dlatego nie chcąc się przemęczać noszeniem ze sobą obudowy Big 

Tower i monitora CRT, rzadko kiedy występowałem ze swoim muzycznym arse-

nałem. Panaceum na moje bolączki posiadał pierwszy MacBook Pro z 2006 roku, 

jednak nie zawsze wszystko w nim działało bezproblemowo, zwłaszcza że był 

to czas, kiedy software stwarzał problemy, a drivery do kart muzycznych były 

pisane na kolanie. I tak za czasów Mac OSX Leopard zaliczyłem kilka zwiechów 

przed publicznością, która była dla mnie na tyle wyrozumiała, że nie rzucała we 

mnie napojami wysokoprocentowymi, ale czekała na wznowienie jakże potrzebnej  

do zabawy muzyki.

Mijały kolejne lata, nagromadziłem trochę sprzętu i jedna walizka przestała wystar-

czać. Poczas dojazdów na występy — pociągiem, po całej Polsce — każdy kilogram 

mniej był na wagę złota, dlatego zacząłem się zastanawiać w jaki sposób mogę 

ograniczyć swój setup do zadowalającej jakości, jednocześnie pamiętając o jego 

mobilności. To również czas, kiedy wsiąkłem w cupertinowski ekosystem. Byłem 
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już posiadaczem laptopa, stacjonarki, Apple TV oraz 

leciwego iPhone’a 3g, na którym zamiast grać w gry 

jak znajomi, często odpalałem muzyczną aplikację 

Ocarina. Wiecie, taką do dmuchania w mikrofon.  

Ta prymitywna zabawka oprócz własnego gwiz-

dania umożliwiała odsłuch rzeczy, stworzonych 

przez użytkowników aplikacji na całym świecie, 

dając poczucie wspólnej nauki i muzykowania. W tej 

prostocie było wiele możliwości i żałowałem jedynie,  

że nie mam możliwości przenieść tych doświad-

czeń na większy ekran, dlatego kiedy Steve Jobs 

zaprezentował światu pierwszego iPada, 

poczułem, że wygodna, muzyczna interakcja, 

wcześniej czy później zagości w moim studiu.

Lecz  
nie oszukujmy się

Pierwszy iPad był pod tym względem mocno 

ograniczony. Kiedy przyniosłem go do domu, 

nakupowałem aplikacji muzycznych jak 

szalony, lecz mogłem ich używać jedynie 

pojedynczo, a w przypadku bardziej zaawan-

sowanych aplikacji (tak, wyszły wtedy takie!) 

umierał po kilku ścieżkach, wywalając się do 

ekranu początkowego bądź pokazując niemi-

łosierne zwolnienia. Nic dziwnego. A4 i 256 

MB RAM-u to nie była zawrotna konfiguracja, 

aby obsłużyć syntezę lub wielościeżkowość 

przy tak dużym ekranie. 

Nie poszedł jednak w kąt, bo stosunkowo szyb-

ko pojawiła się możliwość podpięcia go jako 

urządzenia midi, dzięki czemu traktowałem go 

po prostu jako kolejny instrument. Sprawdził 

się również podczas występów, zastępując 

całą masę kontrolerów midi, lecz o aplikacjach 

pokroju Auria (Digital Audio Workstation) nawet 

nie marzyłem, choć pojawiły się pierwsze karty 

muzyczne podłączane do iPada, jednak nie do 

mojego modelu, który Apple bardzo szybko 

uśmierciło, dając mu możliwość aktualizacji 

do zwalniającego go iOS 5.0. 
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Długo nie zwlekając,  
wymieniłem iPada na model czwarty, 
a dwa lata później dokupiłem Mini 4. Nie będę się rozpisywać o historycznych apli-

kacjach, ale dopiero wtedy poczułem na nich moc ówczesnych procesorów serii 

A. Sam software też pozwalał na wiele więcej. W tym czasie pojawiły się prawdzi-

we kombajny, aplikacje łączące aplikacje, Ableton wprowadził technologię Link, 

a Sampler Orchestra nagrała „Różewicz — Interpretacje”, wykorzystując do tego 

celu programy z App Store. Wielcy muzycy zaczęli się pojawiać w reklamach apli-

kacji, sprzedając paczki z dodatkami, a duże koncerny dostrzegły potencjał w nowej 

dziedzinie muzyki mobilnej. Samo Apple, dzięki aplikacji dla Logica czy darmowe-

mu GarageBand, pokazało zupełnie inne podejście do interakcji z instrumentami 

klasycznymi, inspirując wielkie studia do zagoszczenia na ich platformie. Obecne 

ilość akcesoriów do iPada jest porażająca, zaczynając od kontrolerów midi, przecho-

dząc przez karty muzyczne niskiej oraz wysokiej jakości, po specjalistyczne mixery, 

których sercem jest magiczny ekran z Kalifornii. iPad zastępuje piec do gitary, 
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ekran dla dyrygenta, szkicownik dla muzyka. Sprawdza się w studiu, w klubie lub 

w filharmonii. Pozwala sterować nagłośnieniem czy syntezatorami, będąc przy tym 

samodzielnym urządzeniem. 

Cieszy możliwość naszkicowania 
muzycznego pomysłu w łóżku,
kiedy przeniesienie tego do studia nie sprawia większych problemów. Można tworzyć 

na wiele sposobów, łącząc wiele technik ze sobą. Sterować w jedną i w drugą stronę, 

lecz jest to również czas, kiedy tworzenie tylko za pomocą iPada jest już stosunkowo 

łatwe. Nie tylko za pomocą kombajnów takich jak wspomniany wyżej GarageBand, 

Cubase, Fruity Loops czy Korg Gadgets, ale za pomocą aplikacji obsługujących 

wybrane techniki łączenia lub obsługujące wtyczki VST. Najważniejszą funkcjo-

nalnością dla mnie jest to, że można sterować urządzeniami zewnętrznymi, a jak 

wspomniałem na początku tego artykułu, redukcja wagi jest dla mnie rzeczą prio-

rytetową, dlatego mam nadzieję, że gdy tylko skończy się pandemia, spotkamy się 

gdzieś na imprezowym szlaku, a zamiast laptopa będzie działał iPad.
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TA TECHNOLOGIA  
WAS KIEDYŚ ZGUBI
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Korzystacie z technologii? Oczywiście, inaczej nie czytalibyście tego zdania. A czy 

znacie się na technologii? Zapewne wielu z Was odpowie „tak”. Niestety mam również 

obawę, że ta pewność siebie jest podobna do samozachwytu okazywanego przez 

polskich kierowców. Aż 96% z nich uważa się za dobrych lub bardzo dobrych, a 61% 

sądzi, że ich umiejętności są wyższe od przeciętnego kierującego samochodem 

w Polsce.

Kojarzycie może książkę „Wehikuł czasu” Herberta Wellsa lub chociaż film na jej 

podstawie? Główny bohater skonstruował machinę do podróżowania w czasie. 

Wybrał się w przyszłość, gdzie napotkał Elojów — rasę ludzką żyjącą w małych 

grupach i żywiącą się owocami. Spędzają oni beztrosko czas, nie przejmując się 

niczym ani nie dążąc do kontaktu z przybyszem. Jednak niedługo potem podróżnik 

napotyka Morloków. Nie wyglądają oni jak Elojowie, bardziej przypominają małpy 

i żyją pod ziemią, unikając światła. Dalej okazuje się, że Morlokowie, żywią się 

Elojami. Podróżnik doszedł do wniosku, że Elojowie są potomkami „klasy wyższej”, 

która żyjąc w dobrobycie, zatraciła potrzebę rozwoju intelektualnego i wiedzie 

obojętne i spokojne życie, które kończy się w rzeźniach Morloków, do których 

udają się bez oporu, gdy tylko zawyje syrena. Morlokowie zaś mają być potomkami 

pracowników, którzy nie zatracili umiejętności korzystania z technologii, choć jest 

już ona bardzo z racji braku zagrożeń i dostatku „pożywienia”, uproszczona.

Tak, pamiętam, że miało być o technologii, a nie dawnej („Wehikuł czasu” pocho-

dzi z końca XIX wieku) science fiction. Wracając do tematu, czy zdajecie sobie 

sprawę, jak wielu użytkowników technologii, którzy korzystają z komputerów czy 
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smartfonów w domu i pracy, czasem do poważnych i skomplikowanych zadań, 

jest zwolennikami teorii o nadzwyczajnej szkodliwości 5G lub związków tej sieci 

z COVID-19? Niestety, przeglądając Facebooka i Twittera, dochodzę do wniosku, że 

to całkiem spora grupa. Ba! Trafiają się i „płaskoziemcy”, którzy, choć używają łącz-

ności satelitarnej, nie wierzą w kulistość naszej planety. Oczywiście są to przypadki 

mniej lub bardziej skrajne.

Jednak wciąż się spotykam z nierozumieniem podstawowych zasad związanych 

z działaniem mniej lub bardziej skomplikowanych urządzeń i usług. Oczywiście 

sama technologia też nie ułatwia nam zrozumienia zasad. Przykładem niech będzie 

wspaniały wynalazek, którym jest złącze USB typu C. Uniwersalne gniazdko miało 

rozwiązać problemy z kablami i złączami służącymi tylko do jakiegoś jednego celu. 

Niestety przez mnogość technologii, które można umieścić w USB-C, stało się ono 

przy okazji dużym problemem nawet dla osób, które wydaje się, że z technologią 

są za pan brat.

Wróćmy jednak do prostszych rzeczy. Kilka miesięcy temu zdarzyło mi się słuchać 

narzekań niepocieszonej osoby, która nie mogła zrozumieć, jak to jest, że głośnik 

Wi-Fi zabrany na kemping nie chce grać. „Przecież mam internet w telefonie”. 

Dawniej często zdarzało mi się słyszeć o „satelitach GPS, które nas szpiegują”. Trudno 

było wytłumaczyć osobom głoszącym takie tezy, że łączność jest jednokierunko-

wa, a w naszym GPS jest tylko odbiornik i on sam nigdzie nie wyśle naszej pozycji. 

Prawo Ohma też sprawia wielu z nas problemy. Wiele osób nie wie, czym kiero-

wać się w doborze ładowarki i czy np. można podłączyć zasilacz oferujący więcej 

„amper”, przy tym samym napięciu, zamiast oryginalnego. Jeszcze nie tak dawno 
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prawie każdy mylił pamięć RAM z pamięcią masową, co było bezwzględnie wyko-

rzystywane przez producentów PeCetów, prześcigających się w wielkości dysków 

twardych kosztem pamięci operacyjnej, co czyniło komputery ledwie nadającymi 

się do użytku. Teraz sobie wyobraźcie, że takim osobom trzeba wytłumaczyć, jak 

działa szyfrowanie kluczem niesymetrycznym, choć co chwila z takiej technolo-

gii korzystają, jednocześnie knując teorie spiskowe o tym, jak to masowo jesteśmy 

śledzeni i podsłuchiwani. Oczywiście, że bywamy, ale nie na taką skalę i często za 

naszą mniej lub bardziej świadomą zgodą.

Nie uważam, że aby prowadzić samochód, należy być mechanikiem umiejącym 

wymienić skrzynię biegów. Jednak wypada wiedzieć, po co taka skrzynia w samo-

chodach z napędem spalinowym jest i dlaczego tak rzadko spotyka się ją w autach 

elektrycznych lub jest w nich mocno uproszczona.

Wracając do bliższej mi technologii i jej związków z fizyką. Jeżeli ktoś nie spał na 

lekcjach, to powinien wiedzieć, dlaczego fale Wi-Fi tak grzęzną w grubszych niż  

5 cm lub wilgotnych przeszkodach, albo przynajmniej, dlaczego niektóre urządze-

nia nie chcą się łączyć z siecią 5 GHz, choć niby jedno i drugie to Wi-Fi. Oczywiście 

nie musimy znać się na metodach projektowania bramek logicznych i tranzystorów, 

których miliardy są umieszczone na kawałku krzemu znajdującego się w iPhoneie. 

Jednak czasem warto pochylić się nad informacją, że ścieżki w procesorach mają 

już szerokość kilkudziesięciu atomów i to nie za sprawą magii i cudów, ale lat pracy 

naukowców i inżynierów.
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W jednym z opowiadań Stanisław Lem opisał naukowca, który usiłował udowodnić, 

że „nieskończenie wielki komputer” zadziała bez programu, a „nieskończenie wielki 

program” wykona się sam. Swoją hipotezę oparł na tym, że komputer o skrom-

niejszych możliwościach wymaga bardziej złożonego programu i odwrotnie. Lem 

napisał to jeszcze przed erą PeCetów, w czasach, gdy maszyny liczące zwano „mózga-

mi elektronowymi”. Te założenia można przenieść niemal wprost na ludzi. Osoba 

nawet najszybciej rozwiązująca testy Mensy bez odpowiedniej wiedzy może ulec 

bzdurnym teoriom, za to mniej błyskotliwa, ale znająca się na wielu rzeczach choć 

trochę, łatwiej oddzieli rzetelną informację od bzdur.

Po co ja to wszystko wypisuję i jaki ma to związek z „Wehikułem czasu” ? Obawiam 

się, że ludzkość coraz bardziej dzieli się na tych, którzy rozumieją technologię, oraz 

na tych, którzy korzystają z niej, są wręcz od niej uzależnieni, ale nie mają pojęcia 

i — co gorsza — nie chcą mieć, nawet bladego, jak funkcjonuje. To właśnie ta ostatnia 

grupa jest bardzo podatna na manipulacje, bo nie potrafi zweryfikować informa-

cji lub po prostu jej się nie chce. Przyjmują „na wiarę” steki bzdur tylko dlatego, 

że wśród nich znalazło się ich zdaniem ziarenko prawdy. Tak w moich czarnych 

scenariuszach, rysuje się podział w przyszłości na Elojów i Morloków.

Dlatego proszę Was. Jeżeli czegoś nie rozumiecie lub macie wątpliwości, starajcie 

się sprawdzić choćby w Wikipedii i zdobyć trochę więcej danych z kilku źródeł, 

zanim wyrobicie sobie zdanie lub podacie jakąś niesprawdzoną informację dalej. 

Jeżeli dziecko zapyta Was o coś, czego nie wiecie, nie gaście jego dociekliwości, 

lecz wspólnie postarajcie się to wyjaśnić. Ta wiedza może Wam się kiedyś przydać, 

a nawet jeżeli nie, to zawsze jest przyjemnie poszerzyć trochę swoje horyzonty.  

Nie dajcie się zjeść Morlokom!

ZDJĘCIA:
Zdjęcia pochodzą  
z Wikipedii i należą  
do domeny publicznej.
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IPAD — URZĄDZENIE  
DO ZADAŃ SPECJALNYCH
PIOTR WITEK
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Niewiele osób pamięta, że w tym roku iPad skończył już okrągłe 10 lat. W tym czasie 

zmieniło się wiele rzeczy, a wraz z nimi wspomniany tablet Apple. Na pierwszy 

rzut oka zmiany są niewielkie. Jednak gdy tylko porównamy samą bryłę pierwsze-

go iPada z modelem Air z roku 2020, to od razu zauważymy, że nowsza wersja jest 

o połowę cieńsza i o ponad jedną trzecią lżejsza. Oczywiście to tylko powierzchow-

ne zmiany. Prawdziwy rozwój technologiczny można ocenić dopiero po zapoznaniu 

się z właściwościami technicznymi jego podzespołów oraz możliwościami systemu 

iPadOS, wspólnie czyniącym z iPada prawdziwego hegemona rynku tabletów.

Osobiście iPada używam od roku 2011. Od tamtej pory obserwuję również trendy 

i opinie na temat urządzeń tego typu. Jest to o tyle ciekawe, iż zmieniają się one 

diametralnie co kilka lat. Gdy w styczniu 2010 Steve Jobs prezentował światu tablet 

Apple, niewiele osób widziało zastosowanie dla tego typu produktu. Tymczasem 

już trzy lata później, według portalu Statista.com, w samym tylko ostatnim kwartale 

2013 r. sprzedano ponad 78 mln tabletów. Za to w następnych latach kolejni giganci 

technologiczni ogłaszali koniec rynku tabletów — Dell 2016, HP 2017, Google 2018.

A co na to Apple? 
W odpowiedzi na spadki sprzedażowe firma z Cupertino rozbudowała gamę ofero-

wanych przez siebie produktów, tak aby każdy znalazł coś dla swych zastosowań 

i na swoją kieszeń. Dziś w portfolio Apple znajdziemy modele z ekranami od 7,9 cala 

(Mini) aż do 12,9 w iPadzie Pro. Cztery modele, pięć wielkości ekranów, różne kolo-

ry, konfiguracje, obsługa palcem, rysikiem czy myszką, a w perspektywie bezmiar 

możliwości.
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I tak naprawdę to właśnie te możliwości stanowią o sukcesie iPada. W przeciwień-

stwie do setek najróżniejszych tabletów, zarówno tych mało znanych, głównie 

azjatyckich producentów, jak i produktów globalnych marek, iPad nie tylko działa 

w niezawodny sposób, ale również o wiele rzadziej ulega awariom. Początkowo 

system iOS, a obecnie iPadOS zapewnia iPadom stabilną pracę i wsparcie przez 

minimum pięć lat od zakupu tabletu. Dodatkowo jest to system posiadający kilka, 

jak się okazało — unikatowych cech, które po prostu skazały iPada na sukces.

Intuicyjność obsługi
Za sprawą systemu iPadOS nie tylko kompletny antytalent techniczny zacznie 

korzystać z Internetu, komunikatorów, sklepów online czy aplikacji bankowych. 

Dosłownie każdy mający trudności poznawcze, czy to senior, dziecko, czy techno-

logiczny analfabeta, uznający wygaszony tablet za designerską deskę do krojenia, 

doskonale z nim sobie poradzi. Możliwość wskazywania i aktywowania różnych 

elementów poprzez dotknięcie ich palcem jest działaniem tak odruchowym, intu-

icyjnym i naturalnym, że próg wejścia w ten ekosystem przypomina cienką kreskę 

narysowaną kredą na chodniku, którą pokona nawet użytkownik o technicznych 

predyspozycjach dżdżownicy.

Odporność na działania użytkownika
Aktualnie odporność systemu na wszelkiego rodzaju niezamierzone aktywno-

ści, mogące doprowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania jest 

tak duża, że trzeba naprawdę dobrze się na tym znać i wiedzieć, gdzie szukać,  
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aby pozmieniać ustawienia systemu w taki sposób, żeby nie dało się z niego korzy-

stać. Między innymi dlatego właśnie iPady znalazły tak szerokie zastosowanie 

w edukacji. Nauczyciel prowadzący zajęcia z tabletami Apple nie musi się obawiać, 

że połowę lekcji zajmie mu reanimacja używanych przez dzieci urządzeń. Możliwość 

tworzenia klas, grup, przygotowywania ćwiczeń, podgląd urządzeń poszczegól-

nych uczniów to tylko część możliwości, jakie oferuje samo Apple. O wiele więcej 

do zaoferowania mają tysiące aplikacji edukacyjnych dostępnych w App Store. Coś 

na ten temat wiedzą nie tylko amerykańscy nauczyciele współpracujący z Apple,  

ale także nasi rodzimi, na przykład Superbelfrzy RP.

Prywatność
Bezpieczeństwo danych przechowywanych w iPadach to jeden z powodów, dzię-

ki którym Apple wygryzło konkurencję również w szeroko rozumianym biznesie. 

Wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo informacji jest ważne, dziś spotkamy tylko 

iPady. Szpitale wyposażające lekarzy w elektroniczne karty pacjentów, linie lotni-

cze przesyłające pilotom plany lotów czy parlamenty różnych państw zapewniające 

w ten sposób stały dostęp parlamentarzystom do bieżących dokumentów i wyda-

rzeń. Apple bardzo stara się dbać o bezpieczeństwo i dopóki na rynku nie pojawi 

się rozwiązanie zapewniające podobny poziom poufności przy zachowaniu zbliżo-

nego poziomu komfortu obsługi, to iPady nadal pojawiać się będą na wyposażeniu 

kolejnych firm.
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Mobilność
W tym miejscu można przytoczyć hasło reklamowe ze strony Apple: „Twój następ-

ny komputer nie musi być komputerem”. iPad to wydajność Macbooka, i tylko jedna 

trzecia jego wagi, o wielkości nawet nie wspominając. Gdy pierwszy raz wybrałem 

się na kilkudniową konferencję, gdzie zamiast komputera zabrałem ze sobą iPada, 

nie mogłem zrozumieć, dlaczego zrobiłem to dopiero tak późno. Sądząc po coraz 

większej liczbie użytkowników deklarujących się jako iPad Only, nie jestem jedyną 

osobą odbierającą to w ten sposób.

Odkąd w systemie iPadOS pojawiła się aplikacja Pliki, w App Store dostępne są 

wszystkie edytory, komunikatory i inne programy pocztowe, zniknęła większość 

wcześniejszych problemów związanych z różnicami między pracą na komputerze 

a pracą na tablecie. Możliwość skorzystania z fizycznej klawiatury, np. w obudo-

wie iPada, oraz podłączenia zewnętrznych pamięci i klasycznej myszki sprawiają,  

że zainteresowanie tabletami Apple w ogóle nie słabnie.

Dostępność
Uniwersalny sposób, w jaki zostały zaprojektowane iPady, powoduje, że z tych urzą-

dzeń nie tylko mogą, ale przede wszystkim chcą korzystać osoby o szczególnych 

potrzebach. Użytkownicy z najróżniejszymi ograniczeniami do swej dyspozycji 

mają cały zestaw opcji dostępności.

I  tak po dziesięciocalowe tablety bardzo chętnie sięgają osoby słabo widzące.  

Cały wachlarz systemowych ustawień umożliwia im dostosowanie widzianego obra-

zu do własnych preferencji, najlepiej odpowiadających ich wadzie wzroku. Mogą 

zmieniać zestawy widzianych kolorów, dokonywać ich inwersji, powiększać cały 

obraz lub jego fragmenty. Mogą też przybliżyć samo urządzenie do własnych oczu, 

co już nie jest tak łatwo wykonalne w przypadku komputera. Z kolei w opozycji do 

telefonu na większym ekranie widzą więcej. Aplikacje na iPadzie często posiadają 
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inny widok, jak ustawienia systemowe czy YouTube, znacznie wygodniejszy, a tym 

samym bardziej przyjazny dla osób słabo widzących.

Osoby niewidome preferują mniejsze tablety. iPad Mini jest dla nich bardziej dostęp-

ny, ponieważ całą powierzchnię jego ekranu „obejrzą” obiema dłońmi. Na takim 

tablecie, korzystając z pomocy systemowego programu odczytu ekranu VoiceOver, 

są w stanie nie tylko pisać tak szybko jak na komputerze czy obsługiwać większość 

typowych programów w rodzaju przeglądarek czy komunikatorów, ale również 

tworzyć muzykę czy nawet dokonywać obróbki video.

Jak powszechnie wiadomo, dzieci dzielą się na zwykłe i niezwykłe. Niestety, często 

tym drugim musimy pomóc zrozumieć zwykły świat. A gdy wykorzystamy do tego 

celu różne dostępne w App Store aplikacje AAC (ang. Augmentative and alternative 

communication — Komunikacja wspomagająca i alternatywna), to osiągnąć możemy 

niesamowite efekty. Dzieci z problemami w komunikowaniu się, posiadające różne 

spektrum autyzmu lub niepełnosprawności intelektualne, mogą doskonale komuni-

kować się za pomocą odpowiednio dobranych zestawów obrazków i piktogramów.

iPad stanowi także bardzo dobre narzędzie do rehabilitacji małej motoryki. 

Odpowiednie ćwiczenia poprawiają ruchomość i elastyczność dłoni, precyzję i płyn-

ność ruchów. W ten sposób można zmniejszać ograniczenia u dzieci, ale także 

u osób dorosłych, po udarach czy przy schorzeniach neurologicznych. Osobom 

o ograniczonej ruchomości lub kontroli nad kończynami górnymi pomaga również 

sama wielkość ekranu dotykowego, na którym nie muszą się ograniczać tak jak na 

smartfonie. Dodatkowe wsparcie stanowi systemowa funkcja Assistive Touch wraz 

z innymi ustawieniami czułości ekranu na dotyk i wykonywane gesty.

Obok tak podstawowych kwestii jak nauka liter, pisania czy matematyki iPady 

powszechnie wykorzystywane są do diagnostyki i terapii percepcji wzrokowej, 

rozwoju grafomotorycznego, pamięci wzrokowej i słuchowej, a także wielu innych 

rzeczy, o których możecie poczytać np. na stronie www.specjalni.pl.

Podsumowanie
Gdy w roku 2011 nagrywałem swój pierwszy podcast o iPadzie, nawet przez chwilę 

nie podejrzewałem, jak bardzo wielofunkcyjnym narzędziem stanie się to urządze-

nie. Początkowo użytkownicy tabletów Apple też nie wiedzieli, jak z nich korzystać. 

Przez pewien czas stanowiły one tylko domowe centra rozrywki. Dopiero wraz 

z rozwojem systemu operacyjnego i pojawianiem się coraz to nowych aplikacji 

iPad z zabawki stał się solidnym narzędziem do pracy. I tak jak pewnie większość 

użytkowników dużych, dodatkowych monitorów mogłaby z nich spokojnie zrezy-

gnować, to zrobiliby to z dużą niechęcią. Podobnie jest z właścicielami iPadów. 

Większość zadań są oni w stanie wykonać na zazwyczaj równolegle posiadanym 

iPhonie, ale praca z tabletem w określonych sytuacjach oferuje o wiele wyższy 

komfort. Dlatego właśnie będący zawsze pod ręką smartfon stanowi urządzenie 

osobiste, a iPad z czasem stał się urządzeniem do zadań specjalnych.
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APLIKACJE DLA IPADA
iPad przeszedł długą drogę. Na początku stworzony z myślą o konsumowaniu treści, 

dziś staje się narzędziem do ciężkiej pracy. Nie byłoby to możliwe bez programistów, 

którzy dostrzegli w tym urządzeniu potencjał. Stworzyli wiele wspaniałych aplika-

cji, które stały się narzędziami dla kreatywnych autorów. Oto nasza lista ważnych 

programów, które odczarowują iPada i czynią go fantastycznym elementem tworze-

nia obrazu, filmu i muzyki.

REDAKCJA MMM
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PDF Expert
Format PDF to standard na rynku i nasz iPad niejednokrotnie będzie z nim 

pracował. Oczywiście jest mnóstwo aplikacji, które umożliwiają operacje 

na plikach PDF, a jedną z nich jest PDF Expert. Skradła ona serce wielu 

użytkownikom. Oprócz otwierania i edycji plików możemy podczas ich 

przeglądania dodawać adnotacje, zakreślać i  poprawiać wyświetlone 

treści. Doskonale współpracuje z iCloud Drive i większością popular-

nych na rynku chmur, a nawet można skorzystać z FTP. Dzięki temu 

zyskujemy szybki dostęp do plików i nie musimy ich eksportować do 

programu. Wygodny interfejs pozwala szybko i wygodnie nawigować 

w gąszczu plików. Możemy otworzyć wiele dokumentów jednocześnie 

i wygodnie przełączać się między nimi dzięki zakładkom. Nad naszym 

plikiem możemy pracować również w widoku wielostronicowym, który 

zapewnia kontrolę nad obszerniejszą zawartością. PDF Expert doskonale 

współpracuje z Apple Pencil. Można dodać adnotacje, szybko coś dopisać 

czy narysować. 

Cena: 47,99 zł

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/pdf-expert-pdf-reader-editor/id743974925
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Procreate
iPad w parze z Apple Pencil to doskonałe narzędzie w rękach twórcy. Wybór 

aplikacji do tworzenia jest ogromny, ale szczególnie wyróżniającym się 

jest program Procreate. Stale zajmuje pierwsze miejsca sprzedaży w App 

Store. Nie dzieje się tak bez powodu. To aplikacja wprost stworzona do 

pracy kreatywnej, działa szybko i bezbłędnie nawet na słabszych iPadach. 

Interfejs programu jest przemyślany i bardzo wygodny. Po kilku chwilach 

z Procreate czujemy się jak w domu. Wszystko jest „pod ręką”. Niech nas 

jednak nie zwiedzie prostota interfejsu. Mamy do dyspozycji szereg profe-

sjonalnych narzędzi i ustawień. Procreate umożliwia pracę na warstwach, 

tworzenie masek, wiele pędzli oraz eksport do wielu formatów w tym 

znanego z Photoshop psd. Procreate to aplikacja nie tylko dla profesjonal-

nych grafików. Przystępna cena pozwala sięgnąć po ten program także 

amatorom i wszystkim tym, którzy czują w sobie potrzebę tworzenia.

Cena: 47,99 zł

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/pdf-expert-pdf-reader-editor/id743974925
https://apps.apple.com/us/app/procreate/id425073498
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iWork
Dokumenty na iPadzie to przede wszystkim iWork. Ten pakiet oprogra-

mowania powinien w pełni zaspokoić potrzeby większości użytkowników. 

Znajdziemy w nim edytor tekstu Pages, arkusz kalkulacyjny Numbers 

oraz aplikację do tworzenia prezentacji — Keynote. Wszystkie te bardzo 

przyjazne aplikacje są zupełnie bezpłatne. Programy te są doskonale 

zintegrowane z systemem iPadOS, ponadto pozwalają na wygodną pracę 

w chmurze iCloud. Doskonale integrują się z odpowiednikami z systemu 

iOS czy macOS. iWork jest dostępny tylko dla urządzeń Apple i nie ma 

odpowiedników dla innych systemów operacyjnych. Także dokumenty 

zapisane w jego formatach mogą być problematyczne dla użytkowników 

np. Windows. Na szczęście z aplikacji iWorks łatwo da się wyeksportować 

pliki do popularnych formatów i w razie potrzeby skorzystać z iWorks 

w przeglądarce internetowej. Logujemy się na stronie iCloud.com.

Cena: Bezpłatny

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/pages/id361309726
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Microsoft 365
Microsoft na iPadzie? Tak. Ten najpopularniejszy na świecie zestaw apli-

kacji biurowych jest oczywiście dostępny dla tabletów Apple. Jeśli iWork 

nie wystarczy i popularny „Office” jest niezbędny, to nie ma problemu. 

W ramach subskrypcji Microsoft 365 będziesz mógł skorzystać z Worda, 

Excela, PowerPointa i Outlooka. Dodatkowo otrzymasz 1 TB przestrze-

ni dyskowej w chmurze OneDrive. Microsoft stale pracuje nad swoim 

pakietem, jest on przyjazny oraz stabilny, poza tym możemy liczyć na 

zdecydowanie większą kompatybilność dokumentów „Office” na ipadOS 

niż w przypadku iWork. Jeśli jest to warunek krytyczny, to warto zaopa-

trzyć się w aplikacje z pakietu Microsoft 365.

Ważną informacją jest też to, że pakiet Microsoft 365 w zależności od 

wersji możemy instalować bez dodatkowych opłat na wszystkich swoich 

komputerach.

Cena: od 29,99 zł miesięcznie

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-word/id586447913
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Paste
Dobry manager schowka to konieczność, jeśli pragniemy zamienić 

komputer na iPada. Paste to właśnie taka sprytna aplikacja, która pozwoli 

zarządzać większą ilością sekwencji kopiowania i zachowa je w pamięci 

do późniejszego wykorzystania. Program monitoruje i zapisuje wszystkie 

operacje kopiowania na naszym iPadzie. Dzięki opcji szukania możemy 

odnaleźć nawet bardzo stare zawartości schowka. Do tego aplikacja ma 

świetnie wyglądający interfejs z podglądem wklejanych treści. To jeszcze 

nie koniec. Program ma możliwość synchronizowania schowka przez 

iCloud, więc możemy z niego korzystać na wielu urządzeniach. Wisienką 

na torcie jest możliwość skorzystania z widżetu, by zyskać szybki dostęp 

do ostatnio wklejanych treści.

Cena: 47,99 zł rocznie

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/paste-2/id1020667032
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TO DO
Umiejętność doskonałej organizacji zadań i zarządzania sobą w czasie 

to bardzo ważne kompetencje. Warto mieć do tego celu zaprzyjaźnio-

ną aplikację. Microsoft dzięki przejęciu firmy produkującej popularnego 

Wunderlista „dorobił się” aplikacji wspierającej produktywność. Program 

„To Do” to przejrzysty manager do zarzadzania zadaniami.

Aplikacja jest dostępna dla ipadOS, ale posiada także wersję webową dostęp-

ną z przeglądarki. Do korzystania z programu niezbędne jest posiadanie 

konta Microsoft, które służy do synchronizacji danych. To Do opiera się 

na widoku Mój dzień, który pozwala nam kontrolować bieżące czynności 

zaplanowane do wykonania i skupiać się tylko na nich. Można oczywiście 

tworzyć dodatkowe listy, do których możemy dodawać nasze zadania. 

Zadaniom przypiszemy terminy ich wykonania, przypomnienia i notatki, 

także hasztagi. Możemy je przesuwać, sortować i ukrywać. Dostępna jest 

już możliwość pracy grupowej czy tworzenia podzadań. To Do to prosty 

program, ale w prostocie często drzemie siła.

Cena: Bezpłatny

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-to-do/id1212616790
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Affinity Photo, Designer
Profesjonalna obróbka grafiki do niedawna była zarezerwowana tylko dla 

komputerów. Te czasy już minęły. Dziś na iPadzie możemy bez problemu 

tworzyć materiały graficzne nie tylko na potrzeby internetu, ale także do 

druku. Firma Serif, producent oprogramowania Affinity, wydała dla iPada 

dwie mocne i stale rozwijane aplikacje. Photo — do pracy z grafiką rastrową 

oraz Designer do pracy z wektorami. Programy są w pełni zoptymalizowa-

ne do pracy z iPadem i dysponują doskonałą bazą narzędzi. Oba programy 

Affinity obsługują przestrzenie barwne CMYK, LAB czy skali szarości. 

Możemy być pewni, że nasza praca będzie odpowiednio odwzorowana. 

To nie koniec atutów. Ostatnim jest cena: każdy z programów kosztuje na 

stałe 94,99 zł. Raz, bez subskrypcji.

Cena: 94,99 zł / każdy

Program Affinity Designer w App Store

Program Affinity Photo w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/affinity-designer/id1274090551
https://apps.apple.com/pl/app/affinity-photo/id1117941080
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Graphic for iPad
Jeśli planujemy na iPadzie obrabiać grafikę wektorową, czyli pozwalającą 

się skalować do dowolnych rozmiarów, to warto poznać program Graphic. 

Idealnie nadaje się do tworzenia rysunków technicznych, logotypów czy 

wymagających ilustracji. Chociaż interfejs przypomina typowe narzędzia 

desktopowe, to pracuje się w nim zaskakująco dobrze. Mnogość funkcji 

akurat w tym przypadku jest atutem. Narzędzia działają szybko i sprawnie. 

Korzystając z Apple Pencil, można tworzyć nawet profesjonalne projek-

ty bez potrzeby zasiadania przed komputerem, co przekonuje do idei 

iPad Only, przynajmniej w tej kwestii. Jest w miarę prosty w obsłudze, 

a wszelkie wątpliwości rozwiewa bardzo bobra instrukcja dostępna na 

stronie internetowej developera. Program jest tani i z pewnością warto go 

bliżej poznać. Program ma także wersję na iOS oraz desktopową wersję 

na macOS.

Cena: 42,99 zł

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/graphic-for-ipad/id363317633
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Skróty
W pracy z iPadem warto być sprytnym i ułatwiać sobie życie. Już samo „prze-

klikiwanie” się przez kilka różnych programów dla osiągnięcia rezultatu 

bywa męczące, nie wspominając już o sytuacji, kiedy musimy te czynno-

ści wykonać kilkukrotnie. Właśnie dlatego warto już dziś zainteresować 

się programem o prostej nazwie Skróty. Dzięki niemu w prosty sposób 

stworzymy kolejki czynności, które przyspieszą powtarzalne zadania 

wykonywane na naszym iPadzie. Zanim stworzymy swój pierwszy skrypt, 

możemy skorzystać z galerii gotowych kolejek czynności stworzonych 

przez Apple. Możemy także skorzystać ze skrótów stworzonych przez 

innych użytkowników, których jest mnóstwo w internecie. Stworzenie 

własnego skrótu nie jest bardzo trudne: wystarczy trochę wolnego czasu 

i cierpliwości. Jeśli rozważamy pracę wyłącznie na iPadzie, warto zaprzy-

jaźnić się z Skrótami już dziś. To narzędzie ma moc.

Cena: Bezpłatny

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/shortcuts/id915249334%3Fl%3Dpl
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MindNode
Praca zaczyna się w „głowie”. Bez względu na to, czy będzie ona wykonywa-

na na iPadzie czy na Maku, kluczowy jest proces koncepcyjny. Mapa myśli 

jest idealnym narzędziem do przekuwania pomysłów w projekt. Dla iPada 

znajdziemy wiele tego typu aplikacji, jedną z nich jest MindNode. Program 

pozwala na tworzenie szerokich powiazań naszych luźnych pomysłów. 

Wystarczy zacząć od wpisania jakiejś myśli czy problemu, który chcemy 

rozwiązać, i już możemy zacząć dopisywanie naszych pomysłów i łącze-

nie ich ze sobą. Pomysły możemy dowolnie zagnieżdżać w głąb. Wygląd 

naszej mapy możemy dostosować do naszych potrzeb. To nie wszystko. 

MindNode pozwala na dodawanie do naszej wizji zdjęć, dokumentów 

i notatek. Możliwości są praktycznie nieograniczone.

Cena: 97,99 zł rocznie

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/mindnode-mind-map/id1218718027
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MyScript Nebo
Do pracy na iPadzie przyda się porządny notatnik. Oczywiście może-

my skorzystać z systemowej aplikacji Notatki, która jest super, ale warto 

poznać program MyScript Nebo. Ta aplikacja jest stworzona do pracy 

z iPadem i Apple Pencil. Dzięki niej nasz iPad staje się idealnym notatni-

kiem. Możemy zapisywać ręcznie nasze notatki, a system w razie potrzeby 

przekształci je na tekst. Aplikacja obsługuje bardzo dobrze język polski. 

Oczywiście trzeba pisać w miarę starannie, a po chwili nasze zapiski zosta-

ną szybko i bezbłędnie przekształcone w klasyczny komputerowy tekst. 

Warto nadmienić, że program dysponuje doskonałymi gestami ułatwia-

jącymi nam pisanie. Dzięki temu nawet jeśli się pomylimy, będziemy 

mogli łatwo nasz zapis skorygować. Dokumenty możemy przechowywać 

i synchronizować za pomocą iCloud, Dropboxa czy Dysku Google, a także 

eksportować jako tekst, PDF, HTML lub formaty Worda. Program napraw-

dę jest bardzo przydatny i daje sporo radości w użytkowaniu. Polecamy.

Cena: 37,99 zł

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/myscript-nebo/id1119601770
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Scrivener
To jeden z najbardziej popularnych i zarazem najbardziej zaawansowanych 

edytorów tekstu przeznaczonych dla profesjonalnych twórców. Dzięki 

niemu można bardzo organizować strukturę bardzo rozbudowanego doku-

mentu tekstowego. Tworzenie powieści, opowiadania czy scenariusza to 

dla Scrivenera pestka. Każdy dokument ma bibliotekę składających się nań 

plików i folderów. Kolejne części czy rozdziały, informacje o postaciach 

czy materiały z researchu. Możesz je swobodnie zagnieżdżać, co pozwa-

la na wygodne zarządzanie całym drzewem plików. Do plików możesz 

dodawać notatki służące do tworzenia tekstu. Dodasz do nich odnośniki, 

metadane i inne elementy wspomagające pracę nad tekstem. Na koniec 

funkcje eksportu i kompilacji zapewnią idealny finał pracy nad dokumen-

tem. Scrivener to prawdziwy kombajn pisarski nawet na iPadzie.

Cena: 94,99 zł

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/scrivener/id972387337


47TEMAT MIESIĄCA 47TEMAT MIESIĄCA

GoCoEdit 
Choć według Jaromira iPad nie nadaje się dla programistów, okazało się, 

że czasem i on używa go do edycji kodu. A to wszystko za sprawą uni-

wersalnej aplikacji GoCoEdit.

Jest to edytor tekstu i kodu z wieloma dodatkowymi funkcjami wspie-

rającymi programistów, od kolorowania składni, przez pracę na plikach 

lokalnych, w chmurze i na serwerach.

Kolorowanie składni obsługuje wiele języków programowania. Kod można 

odczytywać i przez ftp oraz inne połączenia sieciowe, a wbudowanego 

mini Shella używać do interakcji z serwerami i do wykonywania skryptów.

Najnowsza wersja pozwala na mapowanie całych folderów z projektami 

i oczywiście obsługę „przeciągnij i upuść” oraz pracę na wielu plikach 

jednocześnie.

Cena: 42,99 zł

www.gocoedit.app

https://gocoedit.app
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Notatki
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Ten cytat ze Stanisława Jachowicza 

idealnie pasuje do wielu systemowych aplikacji Apple. Często zapomina-

my, że Notatki na iPadzie powinny zaspokoić większość potrzeb typowego, 

a nawet bardziej zaawansowanego użytkownika.

Notatki można katalogować w folderach, udostępniać innym, a nawet praco-

wać w kilka osób jednocześnie nad ich treścią. Sama notatka to nie tylko 

tekst, ale listy zadań, zdjęcia i rysunki. Dodatkowo w aplikację wbudowano 

skaner dokumentów, który automatycznie „zeskanuje” za pomocą apara-

tu wiele stron i scali je w dokument pdf dołączony do notatki. Narzędzia 

rysownicze też pozwolą na tworzenie całkiem zaawansowanych szkiców. 

Do notatek można również dodawać linki do stron i innych dokumentów. 

Całość jest synchronizowana za pomocą iCloud z wszystkimi urządzenia-

mi przypisanymi do naszego konta.

Cena: Bezpłatny

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/notatki/id1110145109
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LumaFusion
Tworzenie świetnie wyglądających filmów jest możliwe także na iPadzie. 

LumaFusion jest zaawansowanym programem umożliwiającym nam 

pracę na ścieżkach dla materiału audio i wideo. Dzięki temu mamy boga-

te możliwości edycji i pracy twórczej z obrabianym materiałem. Aplikacja 

wspiera znane z  zaawansowanych programów rozwiązania takie jak 

magnetic timeline czy efekty przejść, stylów, a nawet korektę kolorów. 

Podczas tworzenia projektów będziemy mogli wykorzystać materiał nagra-

ny przez nas iPadem lub zgrać go z popularnych usług chmurowych.  

Do filmów możemy dodawać podpisy i efektowne przejścia. Materiał wideo 

wyeksportujemy na zewnętrzny nośnik lub bezpośrednio do mediów 

społecznościowych: Facebook, YouTube lub Vimeo. 

Cena: 139,99 zł

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/lumafusion/id1062022008
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Live Home 3D
Ten fantastyczny program pozwoli Ci zaprojektować od podstaw mieszka-

nie. Zaczynając od płaskiego planu ścian, drzwi, okien i mebli, po piękną 

trójwymiarową panoramę pełną szczegółów. W łatwy sposób możemy 

zamienić widok 2D na trójwymiarową przestrzeń domu. Z biblioteki 

wyposażenia mieszkania: krzesła, fotele, stoły, lampy będziemy mogli 

stworzyć mieszkanie swoich marzeń. Dla jeszcze większego realizmu 

wnętrza wybierzemy materiały oraz oświetlenie padające zza okna na 

ścianę. Wykorzystując rozszerzoną rzeczywistość, bez przeszkód wybie-

rzemy się na wirtualny spacer po zaprojektowanym domu. Na końcu 

projekt można wyeksportować do jednego z wielu formatów graficznych.

Cena: Bezpłatny

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/live-home-3d-interior-design/id1066784070


51TEMAT MIESIĄCA 51TEMAT MIESIĄCA

AutoCAD mobile
Praca inżynierów często wiąże się z działaniem w terenie. Autodesk stwo-

rzy program w stu procentach zgodny z najbardziej popularnym formatem 

rysunków technicznych DWG. Tworzenie dokumentacji i podgląd rysun-

ków na iPadzie nie jest żadnym problemem. Możemy pozbyć się papierowej 

dokumentacji. Wszystkie zmiany, nowe wymiary i elementy projektów 

będziemy nanosić wprost z iPada. Program wspiera podstawowe narzędzia 

kreślarskie. Możemy także wykorzystywać bloki oraz funkcję wymiaro-

wania. Wszystkie rysunki oczywiście będą powstawać na warstwach, 

które podobnie jak w stacjonarnej wersji będziemy mogli odpowiednio 

definiować. W czasie rzeczywistym możemy także wprowadzać zmiany 

i dodawać uwagi do rysunków. Na koniec całą pracę z terenu błyskawicznie 

zsynchronizujemy z komputerem, gdzie dokończymy kreślenie projektu. 

Cena: Bezpłatny / Abonament

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/autocad/id393149734
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Coda Editor
iPad może stać się świetnym narzędziem do pisania kodu aplikacji.  

Ten program pomoże w przygotowaniu stron internetowych od źródła. 

Dzięki podpowiedziom w  składni unikniemy podstawowych błędów, 

a specjalna klawiatura ze znakami specjalnymi ułatwi wpisywanie kodu. 

Program ma również narzędzie do inteligentnego powiększania tworzone-

go kodu, aby bezbłędnie umieścić kursor w odpowiednim miejscu. Możemy 

wykorzystać również Clipsy — narzędzie do wprowadzania często używa-

nego ciągu znaków. Aplikacja wspiera protokoły Amazon S3, WebDAV oraz 

DreamObjects. Pracę możemy wykonywać na dwupanelowym edyto-

rze oraz wykorzystując zakładki. W programie zaimplementowano także 

Terminal, jak również menedżer plików. 

Cena: 199,99 zł

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/coda/id500906297
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Cubasis 3
Steinberg, jedna z najważniejszych firm od oprogramowania muzycznego, 

sięgnęła po iPada jako narzędzie pracy muzyków. Cubasis jest progra-

mem o dużym możliwościach pozwalającym tworzyć muzykę „w drodze”. 

Z łatwością nagramy nasz utwór na jednej ze ścieżek audio bądź MIDI. 

Podczas miksowania ścieżek możemy wykorzystać rozmaite efekty dźwię-

kowe, a funkcja „zoom” pozwoli precyzyjnie pracować nad każdym detalem 

brzmienia nawet na ekranie iPhone’a. Cubasis jest w stanie zmienić nasze-

go iPada w cyfrową stację roboczą do pracy z muzyką, oferując przy tym 

zaawansowane możliwości edycji. Możliwość grupowania ścieżek ułatwi 

proces postprodukcji, a pełnoekranowy mikser zapewni wyjątkową kontro-

lę nad jakością dźwięku. 

Cena: 239,00 zł

Program w App Store

https://apps.apple.com/pl/app/cubasis-3/id1207839273
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Zagg Rugged Messenger
Wielowarstwowa struktura z  poliwęglanu została zaprojektowana tak,  

aby wytrzymać upadek z wysokości do 2 metrów! Oznacza to, że niezależ-

nie od tego, gdzie zabierzesz swojego iPada, możesz być pewien, że jest od-

powiednio chroniony. Rama ze stali nierdzewnej pod klawiaturą zapewnia 

solidną powierzchnię do pisania, a także dodatkową ochronę urządzenia. 

Wbudowane magnesy umożliwiają ustawienie iPada w wygodnej, dostoso-

wanej do potrzeb użytkownika pozycji. Wyspowy, tradycyjny układ klawi-

szy gwarantuje wysoki komfort podczas pisania i zmniejsza ilość popełnia-

nych błędów. Podświetlane klawisze zapewniają komfortową pracę nawet 

w słabych warunkach oświetleniowych. Wbudowany akumulator pozwala 

na pracę bez ładowania do 2 lat, a dodatkowa funkcja sleep/wake, pomaga 

oszczędzać baterię, gdy klawiatura nie jest używana.

CENA
429,00 zł

WWW
icorner.alstor.pl

https://www.icorner.alstor.pl/produkty/zagg-rugged-messenger-obudowa-z-klawiatura-do-ipad
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UAG Metropolis
Obudowy ochronne UAG to charakterystyczny design i gwarancja doskona-

łej ochrony. Zaprojektowane z myślą o codziennym, aktywnym życiu. Seria 

Metropolis to połączenie eleganckiego wzornictwa, najwyższej jakości mate-

riałów oraz 5-warstwowej konstrukcji zapewniającej ochronę na najwyższym 

poziomie:

 > ochrona przed skutkami upadków z wysokości do 4 m potwierdzona certy-

fikatem MIL STD 810G-516.6,

 > lekka konstrukcja o strukturze plastra miodu, elastyczność i wytrzymałość,

 > uchwyt na Apple Pencil.

Obudowy z serii Metropolis dostępne są do iPad 9,7˝, iPad Pro 10,5˝, iPad Pro 11˝, 

iPad Pro 12,9˝.

CENA
219,99 zł

WWW
icorner.alstor.pl

https://www.icorner.alstor.pl/produkty/uag-metropolis-obudowa-ochronna-do-ipad
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Etui Speck  
Balance Folio Dla iPada Pro 11”

Pomimo niezwykle smukłego profilu etui gwarantuje zaawansowaną ochronę 

urządzenia. Trwała dwuwarstwowa ochrona — twarda warstwa zewnętrzna 

i miękka warstwa IMPACTIUM™ zabezpiecza urządzenie przed uderzeniami 

i zarysowaniem. Bezpieczne zamknięcie Balance Folio zapobiega przypadkowe-

mu otwarciu obudowy. Wbudowany wygodny uchwyt na Apple Pencil pozwala 

mieć go zawsze przy sobie i zapobiega jego zgubieniu. Etui zostało wykonane 

z wytrzymałych i łatwych do czyszcze-

nia materiałów, wysoce odpornych na 

trudy użytkowania, co gwarantuje 

wyjątkowy wygląd na długi czas. 

Niezależna, rozsuwana osłona 

kamery ułatwia wykonywanie 

zdjęć. Składana tylna klapka 

oferuje wiele kątów korzysta-

nia z iPada.

CENA
159,00 zł

WWW
topbuy.eu

https://topbuy.eu/product-pol-48581-Speck-Balance-Folio-Etui-iPad-Pro-11-2020-2018-w-Magnet-Stand-up-z-uchwytem-Apple-Pencil-Coastal-Blue-Charcoal-Grey.html
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Logitech  
Rysik Crayon do iPada

Logitech Crayon to wszechstronny i precyzyjny co do piksela cyfrowy ry-

sik do iPada zgodny z apkami, które współpracują z Apple Pencil. W każ-

dym obudzi artystę. Rysik Logitech Crayon korzysta z zaawansowanych 

rozwiązań technicznych, więc pisze się nim tak naturalnie jak długopi-

sem po kartce.

CENA
299,00 zł

WWW
ispot.pl

https://ispot.pl/rysiki/logitech-rysik-crayon-do-ipada%2Cid-87498
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YubiKey 5Ci
YubiKey 5Ci to wieloprotokołowy klucz bezpieczeństwa, zaprojektowany ze 

złączem USB-C i Lightning. Jest kompatybilny z iOS, iPadOS, macOS i inny-

mi systemami operacyjnymi. Dzięki połączeniu Lightning i USB-C jeden klucz 

może być używany do dwupoziomowego uwierzytelniania do tej samej aplikacji 

(np.: KeyPass, LastPass, Twitter, Facebook, GitHub, usługi na przeglądarce Brave 

i wiele innych) na urządzeniach Apple jednego użytkownika.

YubiKey jest łatwy w  użyciu, szybki i  niezawodny, a  co najważniejsze  

— zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Użytkownik nie instaluje 

żadnego oprogramowania ani sterowników, jedynie rejestruje klucz, 

wprowadza nazwę użytkownika i hasło, podłącza (do portu USB 

lub NFC) i dotyka klucza lub przybliża go do urządzenia po 

wyświetleniu monitu. Zapoznaj się z innymi modelami 

kluczy. Pamiętaj, że funkcjonalność NFC jest w kluczu 

5NFC oraz Security Key by Yubico NFC.

CENA
365,00 zł

WWW
eprinus.com

https://www.eprinus.com/eprinus/yubikey
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Epico Pad  
Usb-C Hub Space Grey 

Epico Pad Usb-C Hub to koncentrator typu plug&play, który rozszerzy 

możliwości Twojego iPada. Hub został specjalnie zaprojektowany dla 

iPada Pro. Dzięki niemu bez problemu dodasz do iPada wyjście wideo 2K 

HDMI, USB-A 3.0, gniazdo kart SD/Micro SD, gniazdo 3,5 mm oraz port  

USB-C PD 3.0.

CENA
349,00 zł

WWW
ispot.pl

https://ispot.pl/inne/epico-pad-usb-c-hub-space-grey-przejsciowka-usb-c-dla-ipad-oraz%2Cid-88856
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Otterbox Defender
Wytrzymała, 3-warstwowa obudowa zapewnia pewną ochronę iPada podczas 

codziennych aktywności. Sztywny, dwuczęściowy tył oraz folia na ekran zabez-

pieczają urządzenie przed zarysowaniami i skutkami upadków. Silikonowe osłony 

portów chronią dodatkowo przed pyłem i kurzem. 

CENA
99,00€

WWW
otterbox.com

https://www.otterbox.ie/en-ie/ipad-pro-12-9-inch-4th-gen-defender-series-case/77-65137.html
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Logitech  
Slim folio pro Graphite

Teraz możesz pisać jak na laptopie wszędzie tam, gdzie zabierzesz swojego 

iPada. Smukła i lekka konstrukcja tego etui typu „wszystko w jednym” jest 

przyjemna w użyciu i łatwa w przenoszeniu, a jednocześnie chroni iPada 

przed uderzeniami, rysami i rozlanymi płynami. Niezależnie od tego, gdzie 

wykonujesz swoją pracę — na stoliku w kawiarni, na biurku, a nawet na ko-

lanach — etui Slim Folio blokuje iPada pod optymalnym kątem do pisania, 

oglądania i rysowania oraz przytrzymuje go nieruchomo na dowolnej po-

wierzchni.

CENA
429,00 zł

WWW
ispot.pl

https://ispot.pl/produkty.html%3Fquery%3Dlogitec%2Bfolio
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Kanex iAdapt 6w1  
dla iPada Pro 11˝& iPada Pro 12.9˝

Zamień swojego iPada w przenośną stację roboczą. Wieloportowy hub USB-C 

przystosowany do montażu w  narożniku obudowy iPada Pro. Ergonomicz-

na konstrukcja pozwala w wygodny sposób korzystać ze wszystkich urządzeń 

zewnętrznych podłączanych do mobilnej stacji dokującej Kanex USB-C. Hub  

Kanex zamknięty w aluminiowej obudowie wyposażony został w czytnik kart SD 

oraz Micro SD, złącze USB 3.0 o przepustowości 5 Gbps, port HDMI z wyjściem 

4K, złącze słuchawkowe jack 3,5 mm, a także port USB-C Power Delivery obsłu-

gujący ładowanie 60 W. Ten ostatni umożliwia podłączenie iPada do ładowarki 

sieciowej lub samochodowej podczas korzystania z dowolnej liczby pozostałych 

interfejsów. Hub można zainstalować za pomocą magnetycznej wkładki

CENA
299,00 zł

WWW
topbuy.eu

https://topbuy.eu/product-pol-42513-Kanex-iAdapt-6-in-1-Multiport-USB-C-Docking-Station-Wieloportowy-hub-USB-C-6w1-iPad-Pro-11-iPad-Pro-12-9-Space-Gray.html


http://czytammm.com/a4rhvh
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CORELDRAW  
GRAPHICS SUITE 2020
ARTUR JOPEK
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CorelDRAW  
to ikona na rynku poligraficznym
Każdy kto kiedykolwiek miał styczność z grafiką komputerową, musiał zetknąć się 

z tą marką. Niestety w naszym „makowym” środowisku kojarzy się ona z problema-

mi. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, Corel 19 lat temu postanowił opuścić platformę 

Mac i produkować swoje oprogramowanie tylko dla Windows, a pliki z rozszerze-

niem cdr podnosiły ciśnienie grafikom pracującym na Makach.

Świat się jednak zmienia i Corel dostrzegł, że kreatywni często pracują na macOS 

i w ubiegłym roku postanowił „odczarować” tę platformę. Po 18 latach udostępnił 

swój produkt dla macOS. Niestety nie spotkał się on z przychylnym przyjęciem 

branży, zdarzało się, że był wolny i niestabilny. Corel nie poddał się i wydał w tym 

roku kolejną wersję pakietu o nazwie CorelDRAW Graphics Suite 2020, która przy-

nosi nowe funkcje. Zobaczmy, czy pozbyła się problemów wieku dziecięcego, choć 

w przypadku softu z ponad 30-letnią tradycją nie wypada tak mówić.

Pracowałem na Corelu od wersji 12, a swoją z nim przygodę skończyłem na wersji 

X4 i przyznam się szczerze, że nigdy nie będę wspominał go źle. Robił, co trzeba, 

i tyle. Miło wspominam pudełko z płytami oraz książki z wzorami fontów, wektorów 

i bitmap dołączonych do produktu, ech, to były czasy. Przesiadka na Mac była jedno-

znaczna z porzuceniem Corela. Był jedynym narzędziem, które było mi potrzebne 

na Windows. Dlatego posiłkowałem się jeszcze przez chwilę Boot Campem, później 

66RECENZJE  
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maszyną wirtualną, ale sprowadzało się to tylko do otwierania plików cdr i ekspor-

tu ich do formatów strawnych dla Adobe. Było to strasznie wkurzające i z czasem 

pożegnałem się całkowicie z Corel i Windows. Nie mogę powiedzieć, że przesiad-

ka na Ilustratora była wybawieniem, bo nie był dla mnie programem idealnym. 

Początkowo miałem problemy z ograniczeniami rozmiarów projektu, co zmuszało 

do skalowania wielkoformatowych banerów i różne inne historie. Potem to już tylko 

syndrom sztokholmski, więc zostałem przy Adobe.

Z wielkim zainteresowaniem  
śledziłem powrót Corela na Maki
 i kolejną, w nadziei, lepszą od 2019 wersję. Następny rok przyniósł nową aktualiza-

cję. CorelDRAW Graphics Suite 2020 to mocny zestaw. Program CorelDRAW 2020 

do grafiki wektorowej, PHOTO-PAINT do rastrowej, AfterShot™ 3 HDR do obróbki 

zdjęć oraz wywoływania RAW-ów, program do obsługi fontów i korzystania z aplika-

cji online pod adresem CorelDRAW.app. Ale to nie wszystko: pakiet jest wzbogacony 

o to, co ważne w pracy z grafiką, czyli materiały przydatne w procesie projektowa-

nia. Znajdziemy tu tysiące clipartów, obrazów cyfrowych, a nawet szablonów grafik 

na pojazdy, mnóstwo (1000) zdjęć o wysokiej rozdzielczości i ponad 1000 fontów. 

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to zdecydowane przyspieszenie względem ubie-

głorocznego debiutu ma Mac. Programy uruchamiają się szybciej i narzędzia 

zdecydowanie lepiej reagują na polecenia. Program działa w miarę stabilnie i na 
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przestrzeni dwóch miesięcy miałem tylko jeden przypadek awarii. Może nie jest 

to sześciokrotne przyspieszenie, o którym Corel pisze na swojej stronie, ale myślę,  

że inżynierowie odpowiedzialni za Makową wersję idą w dobrym kierunku.

Pakiet  
CorelDRAW Graphics Suite 2020 
jest od podstaw napisany pod system macOS, wszystkie elementy interfejsu są 

zaprojektowane zgodnie ze standardami Apple. Po uruchomieniu aplikacji czuje-

my się dobrze w tym środowisku. Dostępny jest również tryb ciemny. Sama logika 

działania i sposób obsługi jest kwestią indywidualną, zwłaszcza dla osób przesia-

dających się z innych narzędzi lub mających do czynienia z Corelem lata temu. Siła 

przyzwyczajeń jest silniejsza i często dyskwalifikujemy produkt tylko dlatego, że coś 

jest rozwiązane inaczej niż gdzie indziej. Sam interfejs jest nowoczesny i funkcjo-

nalny, a narzędzia zawsze pod ręką. Pakiet w pełni wykorzystuje możliwości Touch 

Bara, dzięki temu łatwo dostaniemy się do różnych ustawień narzędzi. Wisienką na 

torcie jest obsługa Sidecar. Dysponując iPadem i Apple Pencil, możemy swobodnie 

korzystać z nich praktycznie jak z tabletu graficznego. Nasze zmiany zostaną nanie-

sione na projekt.
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Projektowanie  
to często praca zespołowa
 Poprawki klientów, nowe pomysły, akceptacje. Wszystko to teraz można zrobić 

w Corelu. System komentarzy jest świetny i możemy zapomnieć o żmudnym wysyła-

niu plików i o problemach wersjami. Jeśli nasz klient nie ma Corela, żaden problem, 

odpali i skomentuje nasz projekt na CorelDRAW.app. Oczywiście nie rozwiązuje to 

całkowicie jednej z największych bolączek użytkowników Corela, czyli zgodności 

wersji, a w zasadzie jej braku. Dlatego każdy właściciel najnowszej wersji będzie 

zmuszony zapisać swój plik źródłowy w wersji niższej, jeśli punkt poligraficzny czy 

agencja nie posiada aktualnego wydania. To nie zmieniło się do dziś i mam wraże-

nie, że jedynym podłożem tej decyzji są kwestie biznesowe, a nie technologiczne. 

Niemniej jednak system współpracy to doskonały kierunek i działa bardzo dobrze.

Nowy Corel  
przynosi także więcej AI
Dzięki szerszej implementacji uczenia maszynowego w produkcie Corela użyt-

kownicy odczują lepszą jakość podczas trasowania map bitowych, czyli w skrócie 

zamiany rastrów na wektory. Tego typu modyfikacje to chleb powszedni w pracy 

z wektorami i każde ulepszenie w tej sferze jest zawsze mile widziane. Moim zdaniem 

działa bardzo fajnie.
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WITRYNA

CE
CH

YCorelDRAW Graphics 
Suite 2020

2890,00 zł

www.coreldraw.com

 + Poprawiona szybkość działania
 + Świetne narzędzie trasowania map 

bitowych
 + Tryb ciemny
 + Wspiera Sidecar

 − Dosyć wysoka cenaNAZWA

CENA

OCENA

Kolejną wartą zainteresowania umiejętnością nowego Corela jest obsługa Variable 

Fonts, czyli możliwości modyfikowania zgodnych z tym formatem fontów. W zależno-

ści od typu kroju można sterować praktycznie każdym elementem konstrukcyjnym 

fontu i dopasować go do swoich potrzeb za pomocą suwaków. Zmian i nowości jest 

oczywiście więcej i nie sposób ich wszystkich opisać. Jedno jest pewne: nowy pakiet 

Corela warto poznać, a można to zrobić, pobierając ze strony producenta 15-dniową 

wersję próbną.

Mawiało się  
w światku użytkowników, 
że parzyste wersje Corela są gorszym wyborem. W przypadku wersji na macOS ta 

teza się nie sprawdza. Wersja 22, czyli 2020 jest lepsza niż jej poprzednik (2019) 

i czuć, że Corel łapie wiatr w żagle i nie odpuszcza. Na pewno nie wolno traktować 

Corela jako maszynki do otwierania plików cdr. To mocny pakiet do pracy z grafi-

ką z dobrym zasobem materiałów przydatnych do pracy. Corel to nadal liczący się 

gracz na rynku graficznym i z pewnością nie można go lekceważyć, ale będzie mu 

ciężko odrobić straty do reszty stawki i mocno rozwijającego się Affinity. No i nie 

będziemy mogli się tłumaczyć, że nie ogarniemy cdr-a, bo nie ma Corela na Maca.

https://www.coreldraw.com/pl/product/coreldraw/mac/
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Ulyssesa używam od pierwszej wersji. Już na początku przyciągnął mnie swoim 

minimalizmem i możliwościami. Kiedy autorzy oświadczyli, że wprowadzają model 

subskrypcji na korzystanie z programu, nie byłem zadowolony. Mimo to nabyłem 

abonament z szacunku dla ich pracy i zapowiadanych aktualizacji. Nie zawiodłem 

się. Programiści Ulyssesa systematycznie i z rozwagą dodają do swojego programu 

ciekawe funkcje. Dziś możemy pracować już na dziewiętnastej wersji programu, 

która również przynosi ważne rozwiązania dla autorów tekstów.

Wsparcie  
dla myszki w iPadOS
Ulysses zawsze był niesłychanie wygodnym programem do pisania na urządzeniach 

mobilnych. Sposób, w jaki rozwiązano formatowanie tekstu, pozwala mi wygodnie 

tworzyć teksty nawet na telefonie. Kolejna odsłona programu przynosi duże zmiany 

dla użytkowników mobilnych, piszących swoje teksty przy użyciu iPada. Program 

otrzymał możliwość pełnego wykorzystania myszki w wersji na iPadOS. Dla auto-

rów, którzy wykorzystują iPada do przygotowywania publikacji, ta aktualizacja jest 

ogromną zmianą w korzystaniu z programu i jeszcze bardziej skłania do całkowi-

tego przejścia na pracę bez wsparcia komputera. Mobilni autorzy docenią również 

możliwość zapisywania swoich prac w innych usługach sieciowych niż tylko iClo-

ud, co do tej pory było niemożliwe.

72RECENZJE  
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Szkicownik tekstów
Kiedy siadam do pisania dłuższego tekstu, zawsze rozpisuję go w punktach, doda-

ję notatki i robię swoje zapiski. Teraz moje „bazgroły” mogę tworzyć swobodnie 

w dokumentach projektu. Wystarczy, że tekst oznaczę jako „Material Sheet”, aby 

podczas eksportu projektu został on pominięty w tworzonym pliku. Nie będzie on 

także uwzględniony w statystykach, co pomoże w dokładniejszej kontroli ilości 

znaków do tworzonej publikacji.

To wciąż aplikacja minimalistyczna 
z dużymi możliwościami
Bardzo trudno jest połączyć minimalizm i zaawansowane narzędzia. Te dwie funkcje 

praktycznie się wykluczają. A jednak Ulysses znalazł sposób na stworzenie progra-

mu, w którym będziemy w stanie pisać bez rozproszeń, z pełnym skupieniem uwagi 

nad tekstem. Z drugiej jednak strony zaoferował nam narzędzia do prowadzania 

„pracy” nad tekstem poprzez jego analizę i korzystanie z przygotowanych notatek.

Kiedy mówię o minimalizmie, mam na myśli samą kartkę papieru, nad którą się 

pochylam i tworzę treści. Nic mnie nie rozprasza, a jedynym elementem pilnującym 

postępów w mojej pracy jest mała ikona w prawym górnym rogu wyświetlająca cel 

liczby znaków, jaki nałożyłem sobie w tworzeniu dokumentu. Mogę też skorzystać 
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 − Wsparcie dla kursora w iPadOS
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z opcji Second Editor, która dzieli na połowę ekran edytora i pozwala korzystać 

z zapisków z innego dokumentu. Sekcja notatek, dodawanie załączników to wszyst-

ko znacznie rozszerza opcje edytora, pozwalając jednocześnie na znacznie większy 

rozmach, niż mają minimalistyczne narzędzia pisarskie.

Nie zabrakło tu również bogatego zestawu funkcji do segregacji tekstu. Od tworzenia 

grup tekstów po możliwości filtrowania materiałów w zależności od rozbudowanych 

kategorii. I tu wchodzimy z tagami, które staną się dla nas doskonałym sposobem 

na uporządkowanie naszych tekstów.

Komputery Apple to naturalne  
środowisko ludzi „tworzących rzeczy”,
dlatego powstaje tak wiele programów do pisania, grafiki i muzyki. Ulysses to w mojej 

ocenie jedna z najbardziej dopracowanych aplikacji, jakie znam. Edytor posiadający 

wielkie możliwości, które faktycznie wspierają pracę z tekstem, zamiast rozpraszać 

nas przesytem swoich funkcji.

https://ulysses.app
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Stale szukamy lepszych,
szybszych, skuteczniejszych metod porozumiewania się, korzystamy z  coraz 

nowszych komunikatorów, ale poczta e-mail trzyma się dobrze. To nadal naturalny 

sposób współczesnej komunikacji i jej konfiguracja jest jedną z pierwszych czyn-

ności, które wykonujemy po zakupie komputera czy telefonu. W przypadku sprzętu 

Apple mamy teoretycznie problem z głowy, bo systemowy Mail to bardzo dobry 

program i sprawdza się w większości przypadków. Sytuacja się komplikuje, gdy 

musisz obsłużyć kilka, a nawet kilkanaście kont pocztowych i oczekujesz od klien-

ta e-mail nieco więcej. Wtedy warto rozejrzeć się za alternatywami dla natywnego 

Maila. Jedną z nich jest Airmail, który niedawno przeszedł sporą metamorfozę.

Pierwszą zmianą, mocno krytykowaną przez użytkowników, była nagła zmiana 

modelu biznesowego. Airmail przeszedł z jednorazowej opłaty na subskrypcję. 

Zmiana została przeprowadzona za pomocą aktualizacji i użytkownicy zostali posta-

wieni przed faktem dokonanym. Dotknęło to zwłaszcza iOS /iPad, gdyż program 

przestał na tych platformach obsługiwać więcej niż jedno konto pocztowe i powia-

domienia push. Można to było rozegrać inaczej, firma zaś dużo straciła w moich 

oczach przez taki krok. Na obronę producentów Airmaila można powiedzieć tylko 

to, że cena subskrypcji PRO jest bardzo uczciwa, tj. 47,99 zł na rok, a obejmuje apli-

kacje zarówno mobilne, jak i desktopowe.
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Bardzo lubię  
pięknie zaprojektowane aplikacje
i Airmail zawsze mi się bardzo podobał. Był wyznacznikiem apple’owego stylu 

w podejściu do tworzenia aplikacji. Wersja 4. przynosi spore zmiany w designie. 

Nowy font, większe ikony kont, subtelne kontrolki, lepsza czytelność. Oczywiście 

obowiązkowa obsługa trybu ciemnego i dobre wsparcie dla Touch Bar. Te zmiany 

powodują, że aplikacja jest bardziej przyjazna w użyciu, wszystko jest czytelniej-

sze i intuicyjne. Pod prostym interfejsem ukryta jest spora moc. W preferencjach 

programu możesz go bardzo mocno dostosować do swoich potrzeb. Mnogość opcji 

robi wrażenie, ale to, co twórcy zrobili z szybkością, przechodzi ludzkie pojęcie. 

Apka jest szybka jak błyskawica, nic nie laguje, przełączanie się między kontami 

to mgnienie oka. Praca z tak szybką aplikacją to czysta przyjemność, zwłaszcza dla 

osób, którzy pracują z pocztą na co dzień.

I to właśnie te osoby docenią wiele funkcjonalności, które przynosi ze sobą Airmail. 

Jedną z nich, ale bardzo ważną, są szablony wiadomości. To nieocenione narzę-

dzie w przypadku wysyłania takich samych lub podobnych treściowo wiadomości.  

Po stworzeniu szablonu możesz go ponownie użyć w dowolnym momencie, zamiast 

kopiować treść czy korzystać z dodatkowych aplikacji, nie mówiąc już o pisaniu 

każdej z nich od nowa.

Przygotowaną wiadomość możesz teraz wysłać w dogodnym dla Ciebie momen-

cie. Nie zawsze chcemy wysyłać ją zaraz po napisaniu. Napisz ją wieczorem i ustal 

wysyłkę na godzinę 14 następnego dnia. Nie musisz tworzyć przypomnień i martwić 

się, że zapomnisz. Airmail zrobi to za ciebie. Możesz także stworzyć przypomnienie, 
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drzemkę dla przychodzących wiadomości. Dzięki niej mniej ważne wiadomości 

nie będą zaśmiecać ci skrzynki odbiorczej, a zajmiesz się nimi w odpowiednim 

momencie.

Airmail w łatwy sposób integruje z wieloma popularnymi aplikacjami i usługami, 

które pomagają najlepiej wykorzystywać czas. Możesz wysyłać swoje wiadomości 

do Evernote czy Omnifocus jednym kliknięciem. Lista integracji jest imponująca, 

dodatkowo Airmail obsługuje Apple Script i zaawansowani użytkownicy będą mogli 

poszaleć.

Dla użytkowników  
lubiących chronić swoją prywatność
Airmail przygotował opcję Privacy Mode, która pozwala dostosować ustawienia 

programu dla maksymalnej ochrony. Niestraszne nam będą już śledzące piksele 

i znów będziesz mógł powiedzieć, że mail nie dotarł…

Airmail posiada wiele innych możliwości zarządzania wiadomościami jak ozna-

czanie ich zgodnie z przeznaczeniem jako: „do zrobienia”, „notatka” i „ukończone”. 

Dodatkowe smaczki w postaci opóźnienia wysyłania o kilka sekund i wiele innych 

funkcji tworzą obraz solidnego klienta e-mail. Tylko czy warto wydawać pięć dyszek 

rocznie na klienta e-mail? Wszystko zależy od potrzeb. Moim skromnym zdaniem: 

tak. Airmail to godny polecenia klient poczty e-mail. Jest bardzo szybki i stabil-

ny. Oferuje spory wachlarz funkcji i pozwala dostosować go do własnych potrzeb. 

Dodatkowo cena nie odstrasza, a współpraca z wszystkimi posiadanymi urządze-

niami w ramach jednej subskrypcji to spory atut.

https://airmailapp.com
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Wiele osób czekało na ten telefon. Był on wręcz mitycznym gadżetem Apple, o którym 

co chwilę pojawiały się plotki. Tani iPhone z wydajnością flagowego telefonu Apple 

— trudno w to uwierzyć. Po czterech latach wyczekiwania pojawił się nowy iPhone 

SE. I jestem pewien, że wielu z Was zauroczy swoimi możliwościami.

Ta sama jakość wykonania
Budżetowy telefon powinien być z założenia gorszej jakości. Przy iPhonie SE abso-

lutnie nie miałem wrażenia, że jest to „niska półka”. To samo białe pudełko z pełnym 

wyposażeniem. Wykonanie ze szkła i aluminium. Gdyby nie jedna kamera na tyle 

obudowy, łatwo go można pomylić z flagowym iPhone’em. Telefon dostępny jest 

w trzech kolorach: biały, czarny i ten, który przyciąga najbardziej wzrok — czerwo-

ny. Model SE wyposażono w Touch ID, autoryzację dostępu poprzez dotyk. Nie ma 

tu mechanizmu rozpoznawania twarzy — Face ID. Będziemy mogli używać telefonu 

swobodnie podczas deszczu, a niewielka kąpiel w wodzie nie powinna zrobić mu 

krzywdy. Model spełnia wymogi normy IP67, dzięki czemu na głębokości jednego 

metra może spędzić do pół godziny. Zupełnie nie mam się do czego przyczepić, 

oceniając jakość wykonania iPhone’a SE. Pomimo ceny zaczynającej się od 2199 zł, 

co sprawia, że jest to najtańszy model w aktualnej ofercie, Apple nie szukało w nim 

nadzwyczajnych cięć kosztów.
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Znów lubię małe telefony
Dziś wszyscy producenci brną w tworzenie wielkich ekranów. Doceniamy je za 

wygodne obsługi aplikacji i niemal równy tabletom komfort konsumpcji treści. 

Zapomniałem jednak, co było fantastycznego w ekranach poniżej 5 cali. iPhone SE 

i jego gabaryty (138,4 mm x 67,3 mm x 7,3 mm) to wyjątkowy komfort użytkowania 

telefonu. Waga to zaledwie 148 g, o czym inne telefony mogą jedynie wspominać. 

Rozmiar iPhone’a SE przywołał mi stare modele słuchawek, które tak świetnie paso-

wały do każdego ubrania i mieściły się w kieszeni. Mogę mieć go zawsze pod ręką i jest 

prawie niezauważalny dzięki swojej lekkości. Ponownie zacząłem tęsknić za takim 

rozmiarem aparatu, a powrót do mojej Jedenastki był niełatwym doświadczeniem.

Stary ekran w nowej obudowie
Ekran w iPhonie SE to żywcem wyciągnięta Retina 4.7 cala z modelu iPhone 8. Jest 

to najbardziej odczuwalna zmiana na niekorzyść w całym telefonie. Rozdzielczość 

ekranu jest na tyle mała (1792 x 828 pikseli), że poruszanie się po menu Ustawień 

może być nieco irytujące, bo ilość widocznych funkcji jest znacznie mniejsza niż 

w nowszych telefonach. Widoczna jest też różnica w jasności ekranu — na nieko-

rzyść modelu SE. Zestawiając go z iPhone’em 11 mamy tu sporą różnicę w odbiorze 

wyświetlanych obrazów. Ekran jest dla mnie największym minusem tej „słuchawki” 

i tu zapewne najwięcej zostało przyoszczędzone na produkcji nowego, budżetowe-

go iPhone’a.
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Jedna kamera 
też potrafi robić zdjęcia
Apple wyraźnie podzieliło przedział cenowy swoich telefonów. Model „Pro” posiada 

trzy aparaty, iPhone 11 ma ich dwa, a najtańszy SE jeden obiektyw. Wszystkie jednak 

mają rozdzielczość 12 MP o przysłonie f/1.8. Jako że model SE ma tylko jedną, szero-

kokątną soczewkę, w aparacie nie mamy funkcji cyfrowego przybliżania. Z aparatu 

pozbyto się również nocnego trybu robienia zdjęć — Night Mode. Zostawiono na 

szczęście możliwość fotografowania portretów, a jak się zaraz okaże, dzięki zastoso-

waniu najnowszego procesora A13 w telefonie, kadry robione iPhone’em SE zadowolą 

wielu użytkowników. Pozwoliłem sobie na przeprowadzenie testów aparatu przy 

słabym oświetleniu i efekt był bardzo ciekawy. iPhone SE w ciemności pracował 

na wysokiej czułości sięgającej ISO 2000, a czas naświetlania wynosił 1/4 sekundy.  

Przy mocy obliczeniowej procesora A13 zdjęcia zaskoczył mnie dobrym odwzo-

rowaniem kolorów i dość jasnym obrazem. Widoczne braki widać na przejściach 

tonalnych i przy rozmywaniu niejednolitej struktury materiałów. Tu algorytm obrób-

ki zdjęć mocno pracował, aby zamaskować braki w niedoborze światła i wyszło mu 

to bardzo przyzwoicie. Jakość wideo (4K przy 60 kl./s) wcale nie odbiega od flago-

wych telefonów. Tutaj przy odpowiednim oświetleniu nie będziemy widzieć różnicy, 

publikując filmy w sieci. Apple wykonało doskonałą pracę kalibracji mocy proceso-

ra do możliwości optycznych modelu SE. Wielka tu zasługa oprogramowania, jak 

również mocy obliczeniowej nowego procesora.
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Procesor A13 rozpędza iPhone’a SE
Decyzja o włożeniu do iPhone’a SE najnowszego chipa A13 była najlepszą rzeczą, 

jaka spotkała ten telefon. Zmienia to praktycznie wszystko i daje nam niebywały 

komfort pracy. Testy Geekbench pokazały, że wydajnością nie ustępuje on nowym 

telefonom. Podczas gry na budżetowym iPhonie nie miałem żadnego wrażenia spad-

ku wydajności, a co więcej, nie widziałem ubytków w jakości grafiki — zabieg, który 

autorzy gier stosują do poprawy wydajności słabszych modeli telefonów. Dzięki 

zastosowaniu układu A13 możemy być pewni, że kolejne wersje iOS jeszcze przez 

kilka lat będą wspierać ten model telefonu, a szybkość pozwoli na pracę bez irytu-

jących opóźnień w działaniu aplikacji.

Wydajna praca na baterii
Już dawno iPhone nie zaskoczył mnie tak długą pracą na baterii. I chociaż jest to 

bardzo trudny temat do oceny, bo wpływa na niego wiele zmiennych (jakie aplikacje 

instalujemy, ilość rozmów i pobieranie danych) to średnio mój telefon wytrzymywał 

półtora dnia na jednym ładowaniu. Mniejszy ekran, jak równie zarządzanie ener-

gią przez procesor A13 ma duże znaczenie. O wydajności akumulatora powinien 

poświadczyć fakt, że przy baterii 27% i włączonej latarce na pełną jasność bateria 

skończyła się po dwóch godzinach i czterdziestu pięciu minutach. Czas ładowa-

nia zasilaczem otrzymanym razem z telefonem od 0% do 100% zajął dwie godziny 

i czterdzieści minut. Model ten posiada również możliwość ładowania indukcyjne-

go — bez podłączania kabla.
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Duże drobnostki
Nie tylko wydajność i niska cena są atutami iPhone’a SE. Posiada on dwa duże 

udogodnienia, które chociaż dziś mogą nam się jeszcze nie przydać, zdecydowanie 

przedłużą technologiczne życie naszego telefonu. Mówię tu w szczególności o nowej 

technologii Wi-Fi 6, która coraz mocniej zastępuje obecne standardy sieci. Szybszy 

internet i lepsze współdzielenie go przy dużej ilości urządzeń będzie dla nas dużą 

korzyścią. Druga ważna funkcja, z której korzystam, a której brakuje nawet flagow-

cowi — iPhone’owi X — to wsparcie dla Dual SIM, to jest obsługa dwóch numerów 

w jednym telefonie. Jeśli korzystamy z telefonu firmowego i prywatnego, to Dual 

SIM będzie dla nas wielką pomocą.

iPhone SE to przemyślana konstrukcja. Apple świetnie przygotował się na wpro-

wadzenie tego, taniego telefonu. Z jednej strony wykorzystuje w nim stary ekran 

i obiektywy, ale w połączeniu z najnowszym procesorem A13 tworzy zupełnie nowe 

oblicze budżetowego iPhone’a. Odpowiedź na pytanie, dla kogo jest ta słuchawka, 

jest arcytrudne. Każdy może ulec jego ślicznemu wyglądowi i niebywałej szyb-

kości. Jeśli komuś nie przeszkadza mały ekran o gorszych parametrach i aparat 

z ograniczonymi możliwościami, to zakocha się w iPhonie SE. Do tego dochodzi 

duża różnica w cenie, więc model SE jest praktycznie niepokonanym przyjacielem 

naszego budżetu. Telefon wart szczególnej uwagi, bo chociaż mały, możliwości ma 

niemałe.

https://www.apple.com/pl/iphone-se/
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To jedna z dziwniejszych premier w dorobku Apple. Nowy iPad jest praktycznie kopią 

swojego poprzednika. Z pewnością nie wzbudzi zachwytu u posiadaczy poprzedniej 

linii iPadów. Czy to oznacza, że jest to zły tablet?

Klasyczna, piękna konstrukcja
Trudno mi się oderwać od porównań tego tabletu z poprzednią wersją. Swojego 

wyglądu model ten nie zmienił od dwóch lat. Ciągle jest piękny i ciągle wzbudza 

zachwyt płynący z obcowania z wyjątkową, chociaż minimalistyczną bryłą alumi-

nium. Na krawędziach znajdziemy przyciski do włączania i sterowania głośnością. 

Na dole dwa głośniki stereo, z których wydobywa się świetne brzmienie, i port USB-C 

zmieniający tablet w urządzenie zdolne wykonać dla nas pracę niejednego kompute-

ra. Niewielkie ramki wokół ekranu są na tyle dopasowane, że pozwalają swobodnie 

chwytać tablet oburącz i jednocześnie nie wchodzić w interakcję z dotykowym 

ekranem. Sam ekran również prezentuje się fantastycznie, dając nam bogaty zakres 

wyświetlanych barw.

Szybki procesor
Apple nie dał nowego serca swojemu tabletowi. Główny procesor nazwany A12Z okazał 

się dokładnie tym samym modelem, który otrzymaliśmy w 2018 roku przy premie-

rze poprzedniej edycji iPada. Na szczęście Apple gra tu w otwarte karty i nie nadał 
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swojemu układowi nazwy z nowym numerem. Zmieniła się jedynie litera precyzują-

ca odblokowanie dodatkowego rdzenia. Ta zmiana nie wnosi prawie żadnej różnicy 

przy testach wydajności obu iPadów. Nadal jest to wyjątkowo wydajne urządzenie 

umiejące zawstydzić w wielu operacjach komputer. Mój krótki półtoraminutowy 

film został wyeksportowany o 5 sekund szybciej niż na komputerze. Zadanie było 

wykonywane w aplikacji iMovie na komputerze Mac mini z procesorem i7, 12 GB 

pamięci RAM i podłączoną kartą graficzną eGPU Radeon 570. iPad już w niektórych 

operacjach jest w stanie wyprzedzić nasz komputer i to jest bardzo dobra informa-

cja dla przyszłości tych urządzeń. Sama praca z iPadOS jest niesłychanie płynna, 

doceńmy oferowaną nam niebywałą przyjemność pracy.

Największa zmiana — kamery
Nowego iPada nie da się na pierwszy rzut oka odróżnić od swojego poprzednika. 

Gdyby nie dodatkowy obiektyw i czujnik LIDAR, łatwo byłoby o pomyłkę. W nowym 

iPadzie Pro dodano szerokokątny obiektyw o rozdzielczości 10 MP. Nadal mamy tu 

jasny obiektyw o świetle 1.8, a materiał 4K zapiszemy przy 60 kl./s. To wszystko spra-

wia, że iPad może stać się również odpowiednim narzędziem do tworzenia treści 

wideo i wsparciem dla narzędzi twórczych w fotografii.

USB-C otwiera nowe możliwości
Z chwilą gdy iPad otrzymał port USB-C, wiele się zmieniło w sposobie jego wykorzysta-

nia. Nie jest to już sprzęt do konsumpcji treści, ale staje się prywatnym komputerem, 

któremu powierzamy coraz trudniejsze zadania. Apple również chce stworzyć na 

bazie iPada nowy, powszechnie dostępny komputer. Ten krok potwierdza nowy 

system iPadOS, który będzie ewoluował w innym kierunku niż wspólny do tej pory 
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z iPhone’em system iOS. Podłączanie myszki i klawiatury nie stanowi już żadnego 

problemu. Zewnętrzny nośnik danych, jak dysk i pendrive, skutecznie pomogą zapi-

sywać i przenosić dane. Pozwoliłem sobie na sprawdzenie, jak działa obsługa karty 

dźwiękowej Presonus do nagrywania audycji i tu iPad automatycznie odnalazł nowe 

urządzenie, dając mi możliwość wykorzystania go do rejestracji audycji Mój Mac 

Podcast. Podobnie było z klawiaturą i myszką Logitech. Natychmiastowe rozpozna-

nie urządzeń i możliwość korzystania z rolki na myszce bez żadnych sterowników. 

iPad potrafi błyskawicznie zmienić się z urządzenia do konsumpcji treści w małą 

stację roboczą z dołączonymi akcesoriami.

Całkiem nowym sensorem w tej konstrukcji tabletu jest LIDAR — Light Detection 

and Ranging. Pozwala on precyzyjnie określać odległość między przedmiotami na 

podstawie odbitego światła. Gdy testowałem to urządzenie, nie było jeszcze dostęp-

nych aplikacji wykorzystujących tę technologię. Postawienie nowego Maca Pro 

w wersji wirtualnej na własnym biurku trudno nazwać wykorzystaniem możliwości 

LIDAR-a. Drzemie jedna w tym narzędziu potencjał, jak chociażby widzenie w zupeł-

nej ciemności i wsparcie generowania zdjęć w trudnych warunkach oświetlenia. 

Ten sensor na dziś jest jednak zagadką i pewną ciekawostką, do czego Apple będzie 

chciało wykorzystać go w codziennej pacy. Zapewne wirtualna rzeczywistość AR 

będzie głównym odbiorcą tej technologii, ale jestem pewien, że to dopiero początek 

możliwości, jakie będzie niebawem oferował sprzęt Apple z tym czujnikiem.

To jeszcze nie jest komputer
Z determinacją będę podtrzymywał swoją opinię, że iPad jest przejściowym urzą-

dzeniem do nowych komputerów. Nowemu modelowi brakuje już coraz mniej 

do tego, aby móc odstawić poprzednią generację komputerów PC na zasłużoną 
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emeryturę. Nie wszystko jednak udało się w tym modelu odpowiednio zagospoda-

rować. Największym dla mnie problemem jest zbyt mały ekran i brak wsparcia dla 

obsługi monitorów. Mój iPad Pro był w stanie po podpięciu go do ekranu wyświe-

tlić obraz zaledwie w rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli. Na monitorze 4K miałem 

duży niedosyt komfortu pracy. Sprzęt ten ma coraz mniejsze ograniczenia, chociaż 

osobiście żałuję, że nie ma w iPadzie portu Thunderbolt 3, dzięki któremu akcesoria, 

jakich używam z MacBookiem Pro, mógłbym również współdzielić z nowym iPadem. 

Wspomniane akcesoria są wygodne w użyciu. System iPadOS bez problemu rozpo-

znaje klawiatury i myszki, dając nam możliwość obsługi klawiszy czy rolki. Tu jednak 

staje kolejne ograniczenia iPada — tylko jeden dostępny port. Oczywiście możemy 

stosować przejściówki rozszerzające zakres złącz, jednak przy pracy mobilnej, 

kiedy chcemy ograniczyć ilość sprzętu, dodatkowy port byłby cennym dodatkiem. 

Nie wspomnę tu nawet o kryzysowej sytuacji, że jeden port zostaje uszkodzony 

i automatycznie jesteśmy pozbawieni możliwości komunikacji z urządzeniem.  

Aby móc wykorzystywać iPada do zadań „Pro”, takie sytuacje również musimy brać 

pod uwagę.

Nowy iPad Pro dla wielu osób jest rozczarowaniem i świadectwem braku pomysłu 

na wykorzystanie tej linii tabletów. Dla mnie jest kontynuacją ścieżki obranej przez 

Apple w stworzeniu urządzenia, które w przyszłości zastąpi nam komputer. To nie 

jest początek transformacji iPada w komputer. Jesteśmy przy kolejnym kroku, zza 

zakrętu widać już koniec obecnie znanych nam komputerów.

https://www.apple.com/pl/ipad-pro/
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Czekałem na ten ruch  
Apple długo i wreszcie się udało
24 marca 2020 r. pojawiła się aktualizacja, która dodała wsparcie myszki, gładzika 

czy trackpada do iPadOS.

Po części związane było to z wydaniem nowego iPada Pro i zapowiedzią klawiatu-

ry Magic Keyboard obsługiwanej właśnie przez zaprezentowanego iPada oraz jego 

wcześniejszą edycję, wydaną w 2018 r. Okej, mamy klawiaturę z gładzikiem dla 

najnowszych sprzętów Apple, ale co z innymi iPadami, które nadal sprzedawane są 

przez Apple? I tutaj na scenę wchodzi Logitech, znany z produkcji alternatywnych 

klawiatur dla iPada (sprzedawanych w oficjalnym sklepie Apple).

Jako użytkownik iPada Pro 10,5 (premiera w 2017 r.) od początku korzystałem z oficjal-

nej Smart Keyboard od Apple, jednak po zaprezentowaniu klawiatury Logitech 

i pierwszych głosach youtuberów zza oceanu podjąłem decyzję o sprzedaży Smart 

Keyboard i zamówieniu nowej klawiatury — Logitech Combo Touch. Ku mojemu 

zdziwieniu Smart Keyboard sprzedał się w kilka dni, a ja zostałem bez klawiatury 

(co było sporym problemem, bo iPad to dla mnie mój prywatny komputer). Po kilku-

nastu dniach bez możliwości swobodnego użytkowania iPada nowy sprzęt Logitech 

trafił na me biurko i zaczęła się zupełnie nowa odsłona produktywnego wykorzysta-

nia tabletu.
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Zawartość opakowania
Po otwarciu paczki moim oczom ukazało się zgrabne, białe pudełko z turkusową 

wstążeczką z boku, służącą do wyciągnięcia wnętrza opakowania, w którym umiesz-

czono klawiaturę, a w zasadzie cały case. Klawiatura składa się z dwóch elementów: 

klawiatury z magnetycznym zawiasem i smart connectorem oraz etui z wbudowa-

ną stopką dającą punkt podparcia dla iPada. No i właśnie, dochodzimy do głównych 

minusów tego tandemu — grubość i waga. Po włożeniu do case’u iPad staje się grubą 

(19 mm) i ciężką cegłą (1140 g). Z drugiej strony zyskujemy pełną ochronę urządzenia, 

zarówno plecków, jak i ekranu. Czy mi to przeszkadza? Na pewno tablet nie jest już 

smukłym i lekkim urządzeniem, a kanapowa konsumpcja treści nie jest tak wygod-

na jak w przypadku „gołego” iPada. Z drugiej strony case gwarantuje mi ochronę 

urządzenia i pozwala transportować tablet bez potrzeby korzystania z filcowego etui, 

którym wcześniej zabezpieczałem go w transporcie.

Klawiatura nożycowa
Układ klawiszy jest w zasadzie identyczny jak w Smart Keyboard, z wyjątkiem 

klawiszy „-” i „+” obok backspace, które w przypadku klawiatury od Logitecha mają 

taką samą wielkość jak sąsiadujące klawisze numeryczne. Poza tym same klawisze 

są bardziej kwadratowe niż te w Smart Keyboard. Istotną różnicą pomiędzy tymi 

urządzeniami jest dodatkowy rząd klawiszy funkcyjnych, odpowiadających za: przy-

cisk home, regulację jasności ekranu, wysunięcie klawiatury ekranowej, spotlight, 
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regulację podświetlenia klawiszy, zmianę i pauzowanie muzyki, regulacja głośności 

oraz klawisz blokady lub odblokowania urządzenia. Kolejną dużą różnicą na korzyść 

Logitecha jest podświetlana klawiatura, której bardzo często brakowało mi w Smart 

Keyboard. Pisze się na niej przyjemnie, a klawisze mają wyczuwalny, miły skok, za 

który odpowiada mechanizm nożycowy. Co najważniejsze, dzięki zastosowaniu 

bardzo podobnego układu klawiszy nie miałem efektu „nowej klawiatury”, więc od 

razu po wyjęciu klawiatury z pudełka moja prędkość pisania w zasadzie była iden-

tyczna jak na wcześniejszej.

Wreszcie jest gładzik
Największa nowość i w zasadzie kompletna zmiana ze sposobu korzystania z tabletu. 

Część z Was zapewne zastanawia się, po co w tablecie kursor oraz możliwość obsłu-

gi gładzika czy myszki. Na początku również byłem mocno sceptyczny (w końcu po 

to kupiłem tablet zamiast MacBooka). Wracając pamięcią, nie raz i nie dwa narze-

kałem na każdorazową konieczność podniesienia ręki w stronę ekranu podczas 

pisania dłuższych tekstów na tablecie. Gładzik gładzikowi nierówny (w zasadzie 

w dalszym ciągu żaden producent komputerów nie dorównał Apple’owi w tym 

aspekcie), ale na szczęście ten zastosowany tutaj jest bardzo blisko gładzików Apple. 

Pomimo niewielkich rozmiarów (94 x 55 mm) korzystanie z niego jest przyjemnie, 

a gesty wykonywane na gładziku, są tożsame z tymi, które wykonujemy na ekranie. 

Ponadto, gładzik jest fizycznie klikalny, jednak w odróżnieniu od wcześniejszych 

gładzików montowanych w komputerach Apple (które klikalne były w każdym miej-

scu) powierzchnia interakcji jest w dolnej części gładzika.
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Budowa
Dzięki zastosowaniu tylnej nóżki zakres regulacji kąta jest dosyć spory i każdy dosto-

suje nachylenie do swoich preferencji. Po odłączeniu klawiatury (w analogiczny 

sposób jak Smart Keyboard) nóżka może służyć jako podstawka podczas ogląda-

nia materiałów wideo, ewentualnie jako podstawka w trakcie szkicowania. Na duży 

plus zasługuje zastosowanie uchwytu na Apple Pencil 1 generacji. Bardzo często 

irytowało mnie, że Apple nie przemyślało jakiegokolwiek mocowania magicznego 

ołówka do tabletu. Klawiaturę oraz zewnętrzną część etui wykonano z przyjemnego 

w dotyku materiału tekstylnego. Komora, w której montuje się iPada oraz krawędzie, 

stworzona została z wysokiej jakości gumy, której faktura jest dość szorstka w doty-

ku. Z bardzo dużą precyzją oraz dokładnością wykonano otwory na głośniki, wejście 

jack oraz lightning. Dodatkowo otwór na obiektyw aparatu wykończono gładkim, 

błyszczącym plastikiem. Ponadto oznaczono za pomocą „+” i „-” przyciski regulacji 

głośności, a w miejsce przycisku „power” znajdziemy stosowną prostokątną wypust-

kę. Niestety z powodu grubości etui trzeba użyć sporo siły, aby nacisnąć przyciski. 

Na szczęście dzięki klawiszom funkcyjnym bardzo rzadko jesteśmy zmuszeni do 

ich używania. Pomimo stopki, która podpiera ekran, bardzo wygodnie korzysta się 

z klawiatury, mając ją położoną na kolanach. Oczywiście osoby bardzo niskie mogą 

mieć problem z niewystarczającą długością ud, aby komfortowo rozłożyć urządze-

nie i z niego korzystać. Dodatkiem do klawiatury jest aplikacja „LogitechControl”, 

dzięki której w przyszłości wydawane będą aktualizacje do oprogramowania oraz 

możliwe jest dostosowanie różnych parametrów podświetlenia klawiszy.
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Fantastyczne  
akcesorium do iPada
Pomimo dwóch dość dużych minusów, jakimi są grubość i waga całego zestawu, 

z całego serca polecam to urządzenie. Klawiatura jest świetna, skok klawiszy idealny, 

a gładzik jest fantastycznym uzupełnieniem tabletu. Znacznie wygodniej pracuje się 

teraz w arkuszach kalkulacyjnych i edytuje dokumenty. Wykonanie stoi na bardzo 

wysokim poziomie i nie odstaje jakością od urządzeń Apple.

Cena to 649 zł, a klawiatura dostępna jest w sklepie online Apple oraz na stronie 

producenta www.logitech.com. Czy jest to drogi sprzęt? W porównaniu do Smart 

Keyboard zdecydowanie nie. Apple wyceniło swoją klawiaturę na 749 zł, nie wspomi-

nając o Magic Keyboard, której ceny zaczynają się od 1499 zł. Za wspomnianą kwotę 

otrzymujemy nie tylko klawiaturę z gładzikiem, ale również kompletnie zabezpie-

czający case, chroniący przed uszkodzeniami naszego iPada.

https://www.logitech.com/pl-pl/product/combo-touch.html
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Pamiętam czasy, gdy na podstawową kamerę do monitoringu trzeba było wydać sporą 

część pensji. Dziś bezpieczeństwo nie musi drenować naszego portfela. Doskonałym 

przykładem jest kamera TP-Link C200, która nie tylko zaskoczyła mnie swoją ceną, 

ale również możliwościami.

Wyjmujemy z pudełka
W pudełku znajdziemy wszystko, co jest potrzebne do natychmiastowego uruchomie-

nia kamery. Długi przewód zasilania umożliwi nam umieszczenie kamery z daleka 

od gniazdka. Niewątpliwie jest to ważna część wyposażenia, bo w pudełku mamy 

wkręty oraz uchwyt pozwalający zamontować kamerę do sufitu. Kilka broszurek 

pomoże bezboleśnie przejść instalację, która sama w sobie jest niesłychanie prostą 

czynnością, a jedynym wyzwaniem, przed jakim staniemy, jest pobranie darmowej 

aplikacji Tapo z naszego sklepu App Store.

Pełna kontrola z aplikacji
Cała obsługa kamery odbywa się z poziomu aplikacji w telefonie. Zaczynając od 

konfiguracji, poprzez aktualizację oprogramowania, aż po samą obsługę urządzenia 

i podgląd. Program Tapo umożliwia obsługę nawet 32 urządzeń, dając nam możli-

wość stworzenia naszego prywatnego centrum monitoringu. Przejrzyste menu 

nie sprawi nam żadnego kłopotu. Ikony wyraźnie sugerują obsługę dwukierunko-

wej komunikacji głosowej, nagrywanie podglądu czy sterowanie ruchem kamery.  

Tu również mamy dostęp do całego archiwum materiałów, jakie nagrało urzadzenie. 
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Cenną funkcją jest również możliwość redukcji jakości obrazu. Opcja przyda się 

szczególne wtedy, gdy będziemy chcieli mieć zdalny dostęp do naszej kamery, ale 

w miejscu, w którym się znajdujemy, mamy słaby internet. Tak, do obrazu wideo 

mamy dostęp z dowolnego miejsca — wystarczy mieć przy sobie iPhone’a.

Zajrzyj w każdy  
zakamarek swojego mieszkania
Model C200 ma bardzo ważną funkcjonalność, której w tym przedziale cenowym nie 

uświadczmy u konkurencji. Kamera ma ruchomą głowicę pozwalając tym samym 

na obrót w przestrzeni 360 stopni (panorama) oraz 114 stopni (wertykalnie). Dzięki 

temu mamy podgląd na każdy zakamarek naszego mieszkania niezależne od miej-

sca, w którym umieścimy kamerę. Przemyślaną opcją jest możliwość zdefiniowania 

położenia kamery. Każdy punkt, na który TP-Link C200 patrzy, zapiszemy pod zdefi-

niowaną nazwą. Następnie wciśnięcie przycisku z danym opisem automatycznie 

skieruje tam wzrok obiektywu. Ruch kamery jest bardzo cichy, dzięki czemu bezsze-

lestnie będziemy mogli lustrować przestrzeń, nie przyciągając niczyjej uwagi. Kamerę 

możemy jeszcze bardziej zakamuflować, wyłączając na niej diody informujące nas 

o statusie pracy.

Możesz czuć się bezpiecznie
TP-Link C200 może stać się skutecznym stróżem naszego domu. Kamerę wyposażo-

no w czujnik ruchu. Każda odnotowana przez urządzenie aktywność automatycznie 

pojawi się na liście powiadomień naszego telefonu. W kamerze można umieścić kartę 

SD i każdy ruch automatycznie zapisywać w jej pamięci. W telefonie także możemy 

rejestrować widok z kamery. Nawet całkowita ciemność nie wyklucza skutecznego 
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OCENA

nadzoru. System diod na podczerwień pozwolił mi bardzo wyraźnie śledzić rzeczy, 

jakie działy się w mroku pokoju w odległości nawet 6 metrów.

Jakość Full HD 1080p
Jakość zarejestrowanego materiału wideo pozwoli z łatwością rozpoznać osoby na 

zdjęciach i filmie. I tu znów TP-Link pozytywnie zaskakuje. To w dużej mierze zasługa 

jasnego obiektywu i wysokiej rozdzielczości. Zdjęcia i filmy zapisywane są w rozmia-

rze 1920 × 1080 pikseli. Jest to w mojej ocenie optymalna wielkość pozwalająca na 

zapis dużej ilości danych na karcie SD oraz w telefonie. Film dwunastosekundowy 

to rozmiar 1,2 MB pamięci, zaś zdjęcie z kamery ma wielkość 156 KB. Rozdzielczość 

Full HD to miły dodatek dający nam większą szczegółowość rejestrowanego obrazu.

Zaskakujące jest dla mnie, jak TP-Link w tak niskiej cenie zaoferował nam produkt 

tak dobrej jakości. Od przyzwoitego wykonania urządzenia po możliwości zapisu 

i zdalne sterowanie kamerą. Głupio byłoby się do czegokolwiek przyczepić, gdy się 

zestawia jakość i koszt. Mamy tu solidny produkt w cenie 140 złotych. Tak wygod-

nego w obsłudze domowego monitoringu w tak niskiej cenie trudno nawet szukać 

na rynku.

https://www.tp-link.com/pl/home-networking/cloud-camera/tapo-c200/
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LINKSYS VELOP,  
CZYLI WI-FI NA MIARĘ
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca


Fale radiowe otaczają nas, przenikają, a im więcej ich, tym trudniej złapać przyzwo-

ity transfer po Wi-Fi, nasze wymagania zaś rosną proporcjonalnie, a może nawet 

wykładniczo wraz z prędkością internetu, jaki oferują nam dostawcy. Również wiel-

kość mieszkań i domów w czasach ostatniego dobrobytu jakby wzrosła, a internet 

chcemy mieć w każdym ich zakątku oraz „na posesji”. Producenci routerów i urzą-

dzeń Wi-Fi dwoją się i troją, aby sprostać coraz większym wymaganiom. Niestety 

nie wszystkim się to udaje.

Linksys potrafi
W moje ręce trafiło naraz aż trzech przedstawicieli linii Velop Linksysa. Są to urzą-

dzenia stworzone specjalnie, aby sprostać wyżej wymienionym wymaganiom. Jeżeli 

nie samodzielnie, to w łączonych zestawach.

Miałem okazję używać przez kilka tygodni:

Linksys Velop AC4400 WHW0302, czyli zestaw składający się z dwóch węzłów 

Wi-Fi 5 (802.11ac).

Linksys Velop AC2200 MR8300 router Wi-Fi 5 w klasycznej obudowie z czterema 

pokaźnymi antenami.

Linksys Velop MX5300 router najnowszego standardu Wi-Fi 6 (802.11ax).

Wszystkie te urządzenia pracują jednocześnie w trzech zakresach: 2,4 GHz oraz 

dwóch 5 GHz, kiedyś uznawanych za „wewnętrzny” i „zewnętrzny” lub „wysoki” 

i „niski”.

Dwa ostatnie rozwiązania to routery z  wbudowanym 4-portowym gigabito-

wym switchem oraz gigabitowym złączem Ethernet do modemu internetowego. 
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Pierwszy zestaw ma po dwa gniazda gigabit w każdym z urządzeń. Warto zaznaczyć,  

że zestawy AC4400, ich wersje składające się z 3 (AC6600) lub jednego (AC2200) 

urządzenia mogą współpracować w konfiguracji Inteligent Mesh Technology z route-

rami MX5300 i MX5300.

Konfiguracja
Urządzenia są stosunkowo proste w konfiguracji, jeżeli korzystamy z typowych 

rozwiązań od dostawców internetu. Bardzo pomocna jest aplikacja na iOS (i Androida), 

która bez kombinowania przeprowadzi nas przez wszystkie kroki od odpowiedniego 

połączenia kabli, przez ustawienie nazw i zabezpieczeń, po ewentualną konfigu-

rację mesh, podłączonego dysku USB czy zabezpieczeń rodzicielskich. Pewne 

komplikacje mogą się pojawić, jeżeli dostawca sieci wymaga ręcznego wpisania 

numerów IP. Niestety aplikacja Linksys tego nie przewiduje i w takiej sytuacji należy  

„tradycyjnie” połączyć się z tymczasową siecią Wi-Fi emitowaną przez router, poda-

jąc hasło z etykietki pod urządzeniem i następnie używając przeglądarki WWW 

oraz standardowego panelu. Jest on stosunkowo nieskomplikowany i nie zmienia 

się w znaczący sposób od wielu lat. Bardzo interesujące jest porzucenie podczas 

konfiguracji aplikacji NFC na rzecz bardziej elastycznego Bluetooth.

Czas na porównanie
Linksys Velop AC4400 WHW0302
Każdy z elementów tego zestawu może być routerem. Do jednego z dwóch portów 

podłączamy kabel do modemu internetowego, a drugi możemy wykorzystać do 

podłączenia urządzeń w sieci lokalnej np. dysku sieciowego, bramki HomeKit czy 
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drukarki. Jeżeli używamy zestawu w topologii 

mesh, to porty Ethernet w kolejnych urządzeniach 

można wykorzystać dla następnych urządzeń 

w sieci domowej lub firmowej. To bardzo wygod-

ne, bo może nam zaoszczędzić prowadzenia kabli 

dla sprzętów pozbawionych Wi-Fi.

Pojedynczy element Velop ma jak na niewielkie 

rozmiary (8 × 8 x 18,5 cm), bardzo przyzwoity 

zasięg. Jednak w dużych domach lub mieszka-

niach wsparcie kolejnego modułu może się bardzo 

przydać. Ważne, aby umieścić go w  miejscu, 

gdzie jest jeszcze przyzwoity sygnał z „główne-

go” Velopa, bo prędkość połączenia pomiędzy 

węzłami będzie limitować przepustowość urzą-

dzeń komunikujących się z drugim i następnymi 

Velopami.

Uwaga: dzięki trzem zakresom, a  w  zasadzie 

podwójnej obsłudze pasma 5 GHz, mesh od 

Linksysa nie traci nic na wydajności połączenia, 

bo do jego obsługi wydziela osobne pasmo lub 

jego potrzebną część bez uszczerbku dla urzą-

dzeń klienckich. Typowe tanie repeatery muszą 

dzielić pasmo między połączenia do innych 

węzłów i urządzenia korzystające z Wi-Fi. Jeżeli 

mamy więcej niż dwa węzły, to wyłączenie jedne-

go nie zerwie łączności, pozostałe będą starały 

się znaleźć obejście.

Wszystkie współczesne urządzenia bardzo 

szybko, w zasadzie niezauważalnie przełącza-

ją się pomiędzy węzłami, jeżeli poruszamy się 

po domu. Trochę gorzej wygląda sytuacja, jeżeli 

mamy starsze sprzęty z Wi-Fi, zwłaszcza pracu-

jące w paśmie 2,4 GHz. Jednak i one zazwyczaj 

przełączają się bez potrzeby ingerencji.

Maksymalna prędkość transmisji, jaką można 

uzyskać, to 866 Mb/s. Niestety gdy oddalamy się 

od routera (węzła), prędkość dość szybko spada. 

Jest to cecha wszystkich urządzeń tego typu. 

Na szczęście nawet poza domem połączenie do 

MacBooka Pro było stabilne do prędkości 11 Mb/s, 

gdy byłem już 15 metrów od domu.
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Linksys Velop AC2200 MR8300
Ten router wygląda dość klasycznie. Jest w formie pudełka z czterema odchylany-

mi antenami. Tak jak zestaw mesh oferuje maksymalne połączenie z prędkością 

866 Mb/s w standardzie 802.11ac, a łączna przepustowość w trzech zakresach wyno-

si 2,2 Gb/s.

Przewagą nad zestawem AC2200 jest 4-portowy switch oraz gniazdo USB 3.0. Można 

do niego podpiąć dysk twardy, który stanie się dyskiem sieciowym dostępnym dla 

wszystkich użytkowników znających hasło dostępowe. Taki dysk można nawet 

wykorzystać dla Time Machine, bo jego wydajność jest bardzo przyzwoita.

Zasięg mierzony odległością od urządzenia w przypadku tego routera był najwięk-

szy. Udało mi się dotrzeć z moim MacBookiem Pro aż za drewutnię, nie tracąc 

zasięgu, i to przy połączeniu w paśmie 5 GHz. Taki wyczyn nie udał się wcześniej 

z żadnym Wi-Fi, którego przez kilka lat używałem, choć MX5300 niemal wyrównał 

to osiągnięcie.

Linksys Velop MX5300
To najpotężniejsze urządzenie, które testowałem. Nie dość że jest zgodne z najnow-

szym standardem Wi-Fi 6 (802.11ax), to dodatkowo potrafi jednocześnie obsługiwać 

po 4 strumienie w paśmie 5 GHz i 2,4 GHz (łącznie 12). Nawet jeżeli, jak w moim 
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przypadku, korzystamy z Wi-Fi 5, bo Apple jeszcze w żadnym komputerze nie 

zastosował Wi-Fi 6, to połączenie może być zestawione z prędkością 1300 Mb/s.  

Dla urządzeń zgodnych z Wi-Fi 6 przepustowość może sięgać ponad 4 Gb/s.  

To naprawdę potężne wartości.

Router wygląda podobnie do elementów zestawu mesh AC2200, ale jest wyraźnie 

większy (11 x 11 x 24 cm). Musi w końcu pomieścić więcej anten, 4-portowy gigabi-

towy switch, gibabitowy port do internetu i USB. Również procesor będący sercem 

routera jest znacznie wydajniejszy. Wcześniej opisywane modele zadowalały się 

czterordzeniowymi CPU taktowanymi 716 MHz. MX5300 ma CPU 3 razy szybsze 

(2,2 GHz). Tak szybkie „wnętrzności” pozwalają na bardzo wydajną obsługę dysku 

podłączanego przez USB 3.0. Osiągałem transfery na poziomie takim jak z „normal-

nymi” NAS, czyli 30-45 MB/s. Przypomnę, że pozwala to na korzystanie z Time 

Machine.

Zasięg w paśmie 5 GHz w zasadzie jest tak dobry jak MR8300. Jedynie w paśmie  

2,4 GHz miałem wrażenie, że ciut mniejszy. Zważywszy na proporcję wielkości, 

choć może raczej „zgrabności” routerów, MX5300 wypada wyjątkowo korzystnie.

Wszystkie wymienione tu urządzenia mogą pracować w trybie mostu, jeżeli chce-

my wykorzystać jedynie ich zalety Wi-Fi. Wtedy jednak stracimy możliwość łatwej 

konfiguracji funkcji związanych z routerem. Ten tryb jest używany w parze z route-

rem innej firmy.
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Gdy i tak  
zasięgu zabraknie
Jeżeli jednak zasięg MX5300 lub MR8300 nie wystarczy, to zawsze można z nimi 

sparować jeden lub kilka węzłów Velop WHW030x, które ze wspomnianymi 

routerami działają idealnie, tworząc wydajną sieć mesh. W takich konfiguracjach 

pracowałem najdłużej. Dzięki temu kamery IP mogłem umieścić na krańcach pose-

sji kilkanaście metrów od domu bez utraty jakości obrazu i stabilności połączenia.

Wybór dobrego  
rozwiązania do domu lub firmy
dzięki Linksysowi jest znacznie ułatwiony. Można zacząć od jednego routera lub 

skromnego zestawu mesh i w miarę potrzeb sukcesywnie go rozbudowywać. Szkoda 

tylko, że MX5300 i MR8300 nie można używać jako węzłów. Czasem taki „węzeł” 

z wieloma portami Ethernet, który zgrabnie i wydajne łączy się z routerem będą-

cym w pobliżu modemu, by się przydał.

Jedno z testowanych rozwiązań zastosowałem u siebie i od tej chwili nie mam 

kompletnie żadnych problemów z siecią Wi-Fi.
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JBL 5.1 SURROUND
ARTUR JOPEK



Soundbary zadomowiły się w świecie domowej rozrywki. Dzięki wygodnym rozmia-

rom, szerokim możliwościom sieciowym i minimalistycznemu designowi zyskały 

szerokie grono sympatyków na całym świecie. Przecież nie każdy chce inwestować 

w zestaw kina domowego, nie wspominając o montowaniu głośników i prowadze-

niu kabli przez pokój. Jak widać po szerokiej ofercie tego typu urządzeń, takich osób 

jest coraz więcej. Owszem, oferta jest szeroka, ale my, fani Apple jak zwykle mamy 

problem, ponieważ nie każdy producent decyduje się na zastosowanie rozwiązań, 

które są dla nas oczywiste, czyli AirPlay, a nawet jeśli się decyduje, to nie zawsze 

w całej gamie urządzeń. Tak jest też z firmą JBL, której produkt jest bohaterem tej 

recenzji. Na szczęście jest w on w pełni „Apple friendly”, więc bez zbędnej zwłoki 

przyjrzyjmy się mu bliżej.

JBL Bar 5.1 Surround,
bo o nim mowa, to zestaw składający się z 5-kanałowego soundbara o mocy wyjścio-

wej 50 W na kanał oraz potężnego subwoofera o mocy 300 W. Brzmi nieźle. Samo 

wypakowanie sprzętu z dosyć nietypowego opakowania jest bardzo przyjemnym 

doznaniem. Zwłaszcza podczas wyciągania samego subwoofera (jest naprawdę 

bardzo duży) uśmiech pojawił mi się na twarzy samoistnie i pomyślałem sobie: 

Będzie się działo.
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Poza samymi urządzeniami otrzymujemy pilota oraz uchwyty pozwalające na 

montaż soundbara na ścianie. Bardzo to doceniam, gdyż wiele firm traktuje tego 

typu elementy jako akcesoria dodatkowe i co za tym idzie — dodatkowo płatne.

Wykonanie i zastosowane materiały są bez zastrzeżeń. Ewidentnie mamy do czynie-

nia z produktem wysokiej jakości i trudno się doszukać mankamentów w wykonaniu. 

Plastiki są dobrego gatunku, a okleina subwoofera również wygląda dobrze. Design 

jest klasyczny, a kolory stonowane. Sprzęt bez problemu wtopi się w praktycznie 

każde wnętrze. Tak naprawdę można się przyczepić jedynie do materiału, z którego 

wykonano pilota, mógłby być mniej podatny na porysowania.

Sam soundbar  
ma ponad metr długości 
i jest wyposażony w 7 przetworników: 5 podłużnych głośników oraz 2 tweetery. 

Przetworniki są osłonięte lakierowaną siatką. Za nią został ukryty wyświetlacz 

informujący nas m.in. o stanie urządzenia, rodzaju dekodowanego dźwięku czy 

metodzie połączenia. A jeśli o połączeniach mowa, to JBL Bar 5.1 Surround może-

my podłączyć do sieci bezprzewodowo lub z pomocą przewodu sieciowego do 

gniazda na tylnym panelu. Tam też znajdziemy dwa złącza HDMI (wejściowe 

i wyjściowe HDMI ARC) oraz złącze optyczne audio. Jest tam także złącze USB, 
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ale pełni ono funkcje serwisową do aktualizacji opro-

gramowania. Oprócz połączeń przewodowych JBL 

Bar 5.1 Surround posiada wbudowanego Chromecasta 

i  oczywiście AirPlay 2. Dodatkowo dźwięk możemy 

przesyłać za pomocą Bluetooth (bez kodeka aptX). 

 Na górnej części obudowy soundbara znajdziemy cztery 

ogumowane przyciski służące do sterowania urucha-

mianie, głośnością oraz wyborem źródła dźwięku oraz 

mikrofon kalibracji.

Kolejnym elementem
tego zestawu jest potężny, ważący 10 kg subwoofer. 

Wyposażono go w 10-calowy przetwornik niskotonowy 

skierowany do podłoża. Znika więc ryzyko uszkodzenia 

go przez zwierzęta czy dzieci. Nie jest to konstrukcja 

zamknięta i z tyłu znajdziemy sporej wielko-

ści otwór bass-reflex. Dlatego warto zadbać 

o  zachowanie odpowiedniej odległości 

od ściany, by bas zbytnio nie dudnił. 

Subwoofer łączy się z  soundbarem 

bezprzewodowo i wystarczy go tylko 

podłączyć do zasilania. To bardzo 

wygodne rozwiązanie.
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Do kompletu dostajemy pilot zdalnego sterowania. Pozwala regulować głośność, siłę 

basu i jest niezbędny do konfiguracji urządzenia. Trochę brakuje aplikacji sterują-

cej urządzeniem, gdyż pilot w XXI wieku to w większości przypadków kłopot, a nie 

zaleta, tym bardziej że do uruchomienia wielu funkcji jest on niezbędny. Na szczę-

ście jest do dyspozycji tryb uczenia i sterowanie HDMI-CEC.

Urządzenie JBL  
należy przed użyciem skalibrować 
W tym celu trzeba przytrzymać na pilocie przycisk HDMI, a po chwili z soun-

dbara zaczną wydobywać się dźwięki, które zmapują nasze pomieszczenie. JBL 

wykorzystuje w Bar 5.1 Surround system MultiBeam™, mający według producenta 

zapewnić nam doznania z odsłuchu typowe dla kina. Sprawdźmy więc, jak to jest 

z tym dźwiękiem.

JBL Bar 5.1 Surround nie został stworzony do muzyki tylko do filmów, więc warto 

kilka słów na ten temat właśnie dlatego, że tu się sprawdza doskonale. Efekty dźwię-

kowe są idealnie lokalizowane w przestrzeni i chociaż brakuje głośników tylnych,  

to niektóre „odbicia” lądują za uchem słuchacza w dobrze zaadaptowanych akustycz-

nie pomieszczeniach. Bas jest w kwestii filmowej królem. Sensacja, thriller czy 

horror z basem JBL-a pozwolą poczuć się w centrum wydarzeń. Nocne seanse 

z mrocznym pomrukami subwoofera i niespodziewanym uderzeniem były bardzo 

przyjemne. Dla sąsiadów pewnie trochę mniej, ale na szczęście byli wyrozumiali. 

Brakuje nieco tylnych głośników, ale coś za coś.
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Samo brzmienie zestawu JBL jest bardzo bezpośrednie, dynamiczne i osadzone 

w mocnej podstawie basowej. Bas jest mocny i schodzący bardzo nisko bez wyraź-

nego konturu. W przypadku muzyki miałem wrażenie, że jest on trochę odklejony 

od reszty pasma i nie tak dynamiczny jak w przypadku filmów. Brakowało mi zróż-

nicowania w tym zakresie, tych drobnych niuansów gitary basowej czy kontrabasu. 

Z kolei przy cichszym słuchaniu troszkę basu brakowało. Dobrze, że można regu-

lować niskie tony za pomocą 5-stopniowej skali na pilocie. Soundbar potrafi być 

szorstki w wyższych partiach, ale ogólnie dźwięk robi na słuchaczu dobre wraże-

nie. JBL łamie stereotyp, że na tego typu zestawach nie da się komfortowo słuchać 

muzyki. Otóż da się i jestem przekonany, że wielu użytkowników nie będzie tym 

brzmieniem zawiedziona, bo ono będzie się podobać.

Podsumowując
JBL Bar 5.1 Surround to wart zainteresowania zestaw. Wysoka jakość wykonania 

maszerująca w parze z poprawnym dźwiękiem, a na dodatek AirPlay 2. Myślę, że to 

bardzo uniwersalne urządzenie, nie zawiedzie miłośników kina, którzy na doda-

tek lubią sobie czasem posłuchać muzyki przez AirPlay. Zdecydowanie warto go 

poznać. Jego cena nie jest bardzo wygórowana, gdyż w tej grupie cenowej można 

znaleźć urządzenia gorzej wyposażone i gorzej brzmiące.

WITRYNA

CE
CH

YJBL Bar 5.1 Surround

od 2500,00 zł

www.jbl.com

 + Dobre wykonanie
 + Przyjemne brzmienie
 + Mocny i nisko schodzący bas
 + Akcesoria do montażu na ścianie

 − Brak dedykowanej 
aplikacji

 − Mało zróżnicowany bas

NAZWA

CENA

OCENA

https://pl.jbl.com/BAR%252B5.1%252BSURROUND.html%253Fdwvar_BAR%2525205.1%252520SURROUND_color%253DBlack-EMEA-Current%2526cgid%253Dsoundbars%2523start%253D1
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MUJJO 
SLATE GREEN
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Chociaż iPhone prezentuje się wyśmienicie bez etui, chyba niewiele osób podej-

muje się używania drogiego telefonu bez pokrowca. Jeśli już mamy „ukryć” wygląd 

naszego telefonu, to warto zlecić to pokrowcowi, którego wygląd jest równie dosko-

nały jak samego iPhone’a. Etui Mujjo mają świetną linię kolorystyczną, a nie jest to 

ich jedyny atut.

Nowy kolor Slate Green
W Mujjo wiedzą, że użytkownicy Apple są bardzo wyczuleni na punkcie designu. 

To zapewne jest bodźcem do poszukiwania coraz nowych kolorów swoich etui. 

Najnowszy odcień zieleni — Slate Green — to mocno stylowa barwa. Jednocześnie 

nie rzuca się w oczy jaskrawym kolorem, a jednak przyciąga wzrok swoim nietuzin-

kowym odcieniem. Telefon w tym etui będzie się wyróżniał wśród innych aparatów, 

bo chociaż na rynku znajdziemy wiele ciekawych etui, Slate Green prezentuje się 

fenomenalnie.

Świetnie dopasowany
Jednak wyjątkowy w tym etui jest nie tylko kolor. Mujjo zadbało o idealne dopa-

sowanie swojego skórzanego pokrowca. Wycięcia pod przycisk telefonu zostały 

bezbłędnie uszyte. Podobnie z guzikami do kontroli głośności. Nie ma mowy o jakimś 

niedopatrzeniu czy guziku przycinającym się z powodu złego obszycia. Wszystko 

zostało perfekcyjnie spasowane, co daje nam niebywały komfort obsługi telefonu 

w pokrowcu.
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Dla bezpieczeństwa
Etui jest wykonane ze skóry na tyle grubej, że świetnie zabezpiecza nasz telefon. 

Krawędzie delikatnie wystają poza taflę ekranu, a to zapewnia dodatkową ochro-

nę przed mechanicznym uszkodzeniem. Tak zaprojektowano etui, że wszystkie 

cztery rogi telefonu skrywają się pod skórzanym pancerzem. Mimo to na spodzie 

odkryty jest dostęp do głośników, mikrofonu i złącza Lightning. Skóra obok swoje-

go wyśmienitego wyglądu skutecznie chroni iPhone’a przed ześlizgnięciem się 

z płaskiej powierzchni, a telefon pewnie leży w dłoni.

Zabierz ze sobą dokumenty
Mujjo Slate Green występuje w dwóch wariantach: z gładkim tyłem oraz miejscem 

na dokumenty. I właśnie ten model trafił w moje ręce. Dzięki kieszeni na doku-

menty i karty nasze etui może stać się mikroportfelem. Mnie udało się umieścić 

w kieszonce dwie wypukłe karty kredytowe. W przypadku płaskich dokumentów 

mogłem pozwolić sobie na noszenie trzech plastikowych kart. Ukośne obszycie 

kieszeni pozwala łatwo wyjąć umieszczone tam rzeczy. Etui w wersji Wallet Case 

będzie świetnym rozwiązaniem, gdy chcemy mieć zawsze przy sobie „plastik” bez 

konieczności sięgania po dodatkowy portfel, w którym zazwyczaj nosimy dokumen-

ty i karty płatnicze.
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WITRYNA

CE
CH

YMujjo Slate Green

49,90 €

www.mujjo.com

 + Świetna jakość wykonania
 + Wyjątkowy kolor etui
 + Możliwość umieszczenia dokumentów 

w kieszeni etui
 + Łatwy dostęp do przycisków telefonu

NAZWA

CENA

OCENA

Etui Mujjo Slate Green  
jest wyjątkowe
Skóra nadaje mu wyjątkowego wyglądu, a kolor bez wątpienia przyciągnie uwagę. 

Doceniam ten pokrowiec za nienaganną jakość wykonania. Uwielbiam te przeszycia 

ciągnące się wzdłuż Mujjo. Wyglądają obłędnie. Obok wyglądu, który szczerze mnie 

urzeka, korzystanie z tego etui daje mi pewną ochronę telefonu. iPhone też pewnie 

leży w dłoni, a precyzyjnie zrobione wycięcia na przyciski pozwalają komforto-

wo korzystać z tego akcesorium. Możemy także swobodnie korzystać z ładowania 

bezprzewodowego. Mujjo Slate Green docenią wszyscy lubiący skórzane etui.  

Nie zawiodą się zarówno na wygodzie w codziennym użytkowaniu telefonu, jak i na 

jakości wykonania.

https://www.mujjo.com/full-leather-wallet-case-for-iphone-11-pro-slate-green
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JAK ZOSTAĆ 
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 20
JAROMIR KOPP © Halfpoint

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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Fake newsy to bardzo złe i niebezpieczne zjawisko, jednak nie wszystko, co ma „fake” 

w nazwie, musi być złe. W tym odcinku pożalę się na kilka ułomności HomeKit, 

ponarzekam na pracę innych programistów oraz swoją.

Tworzenie bardziej 
wyrafinowanych automatyzacji
HomeKit czasem wymaga sporej pomysłowości. Nie dość, że Apple skrzętnie ukrył 

w aplikacji Dom co ciekawsze funkcje związane z automatyką i wymusza używanie 

innych programów, to dodatkowo są rzeczy, których po prostu zrobić się nie da. Nie 

da standardowymi metodami.

Wyobraźcie sobie sytuację, gdy dana scena ma zostać wywołana tylko raz. Na przy-

kład gdy chcemy, aby czujnik ruchu wywołał scenę tylko wtedy, gdy pierwszy raz 

wykryje ruch danego dnia. Wydaje się to proste. Wystarczy zapamiętać, że dana 

scena już raz została wykonana i wyzerować „licznik” o konkretnej porze dnia. 

Niestety w HomeKit i — co gorsza — w Skrótach, z których można korzystać w auto-

matyzacjach, nie ma „zmiennych globalnych” lub takich, które zachowałyby wartość 

od jednego wykonania automatyzacji lub skrótu, do kolejnego. Chodzi oczywiście 

o skróty dla domu, bo osobiste mogą zapisywać dane w aplikacjach i potem z nich 

skorzystać.

Na szczęście nie jest to sytuacja bez wyjścia. Do zapamiętywania stanów użytkowni-

cy HomeKit wymyślili właśnie wspomniane „fake switche” i podobne im akcesoria. 

Wystarczy użyć jakiegoś przełącznika, który nie będzie niczym sterował, a jedynie 
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zachowa stan. Np. wspomniana scena jest wykonywana pod warunkiem, że „fake 

switch” jest wyłączony. Pierwsze uruchomienie tej sceny włącza „fake switch”,  

co powoduje, że kolejny raz scena nie będzie już uruchomiona. Inna automatyzacja 

o określonej porze dnia lub nocy zmienia stan „fake switcha”, co pozwala na wyko-

nanie „jednorazowej” sceny następnym razem.

Takie przełączniki „na niby” najprościej zrobić ze zwykłego switcha HomeKit, do 

którego nic nie jest podłączone. Jednak jest to dość drogie rozwiązanie. Użytkownicy 

Home Bridge i innych rozwiązań nieoficjalnych mogą skorzystać z programowych 

„fake switchy”, co przy większej ich ilości wychodzi taniej, nawet jeżeli musimy 

zainwestować w jakiś mikrokomputer z rodziny „Pi”.

Inną odmianą „fake switchy” są oscylatory. Chodzi o przełączniki, które systema-

tycznie zmieniają stan, co może wywoływać automatyzację kontrolującą różne 

ustawienia akcesoriów w naszym domu co jakiś określony czas.

Niestety, jeżeli ktoś wietrzy interes w zrobieniu akcesorium, które służyłoby wyłącz-

nie do zapamiętywania stanów lub do cyklicznego uruchamiania automatyzacji, 

srogo się zawiedzie. Apple nie dopuszcza akcesoriów, które fizycznie niczego nie 

wykonują. Można to w pewien sposób obejść, np. niektórzy jako fake switcha używa-

ją lampki wbudowanej w mostek Aqara. Jej ustawienie koloru, jasności i włączenia 

może posłużyć aż za kilka „zmiennych”. Dodatkowo optycznie można sprawdzić 

stan wybranych ustawień.

Jeżeli nie lubicie marnować cennych akcesoriów tylko po to, aby wykonać bardziej 

złożone automatyzacje, poniższy przykład może się Wam spodobać.
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W łazience mam w żyrandolu dwie żarówki HomeKitowe. Są one sterowane jednym 

włącznikiem (pilotem), ale w HomeKit występują osobno. Ostatnio w łazience zain-

stalowałem czujnik ruchu, aby w nocy nie szukać włącznika na ścianie. Załącza on 

tylko jedną z żarówek, jak się domyślacie, tę skierowaną w stronę muszli. Jeżeli 

czujnik wykryje „brak ruchu”, bo tak to przewrotnie ujął Apple w automatyzacjach, 

to sprawdzi, czy czasem druga żarówka nie jest włączona. Jeżeli jest, to znak,  

że światło zostało zapalone włącznikiem i nie należy nic wyłączać, jeżeli nie, to wyłą-

czy żarówkę klozetową. Podobnie rozwiązałem sprawę włączania czujką oświetlenia 

na tarasie. Czujka włącza jedną lampę LED, a włącznik lub scena zawsze kilka.

Oficjalne, certyfikowane, 
a i tak można się potknąć
To tyle w „dziale porad praktycznych”. Aby zbyt mocno nie odbiegać od tematu serii, 

opiszę Wam ciąg dalszy przygód z HomeKitem na Bluetooth.

Jak wiecie, ostatnio opracowuję proste akcesoria zasilane bateryjnie, zbudowane 

z użyciem układów nRF52832. Producent dostarcza własne certyfikowane biblio-

teki, na bazie ARK od Apple. Choć w środowisku nRF52 jestem początkujący, już 

udało mi się w nich znaleźć i, co ciekawsze, „obejść” kilka problemów.

Jednym z nich było niewyłączanie koprocesora arytmetycznego. W tym pomógł mi 

dział wsparcia Nordic. Jednak ostatnio udało mi się przylutować układy MFi do kilku 
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moich płytek. Początkowo nie skojarzyłem tego faktu z nagłym wzrostem zużycia 

prądu, nawet w spoczynku. Znalezienie winnego utrudniał fakt, że w bibliotece 

od MFi zaimplementowano wyłączanie zasilania do układu, gdy nie jest używany.  

Po dwóch dniach bezowocnych poszukiwań w mojej części kodu doszedłem do 

tego, że układ jest jednak „niepoprawnie wyłączany”. Biblioteka odłącza zasila-

nie, ale prąd ucieka, i to w znacznych ilościach, przez wyjścia GPIO podłączone 

do magistrali i2c, za której pomocą MFi się komunikuje. Na szczęście wystarczyło 

przestawić GPIO w stan „nieokreślony” i dodać odpowiednie ich konfigurowanie 

przed każdym użyciem układu MFi. System korzysta z niego rzadko, w zasadzie 

tylko podczas parowania akcesorium.

Niestety po procesie parowania nadal uciekało gdzieś 400 mikroamperów. To bardzo 

dużo, zważywszy że całe urządzenie poprawnie działające średnio pobiera od  

40 do 100 mikroamperów. Tym razem dość szybko podejrzenia padły na część ukła-

du obsługującą sprzętowo tę i inne magistrale. W dokumentacji znalazłem erratę 

do układu, czyli opis niepoprawnego działania sprzętu i sposób obejścia problemu 

zalecany przez producenta. Okazało się, że TWI od i2c nie chce się wyłączyć, gdy nie 

jest używany. Należy go załączyć, wyłączyć ponownie i znów załączyć komendami 

zapisującymi wartości bezpośrednio w jego rejestrze. To tylko trzy linijki kodu, ale 

niestety wymuszają przy kolejnym użyciu ponowną inicjalizację całej konfiguracji 

i2c. Poradziłem sobie i z tym, przy okazji dodając do tej samej magistrali własne 

sensory temperatury, ciśnienia i wilgotności BME280, również uruchamiane jedy-

nie na czas pomiaru.

Tu okazało się, że osobne sterowanie zasilaniem moich sensorów (niezależnie od 

MFi) nie działa. Aby magistrala funkcjonowała, muszę załączać zasilanie dla wszyst-

kich układów do niej podłączonych. Uprości to budowę następnej wersji płytki, ale 

również i kod skróci o kilka linijek, pisząc inaczej — lekko przekombinowałem.



124PORADY

Swoimi odkryciami podzieliłem się z działem wsparcia Nordic. Wysłałem im własną 

wersję biblioteki obsługującej komunikację z MFi z prośbą o uwzględnienie w następ-

nej wersji SDK dla HomeKit.

Nie był to ostatni błąd, który znalazłem w gotowych bibliotekach. Jednak następny 

nie jest tak spektakularny. Polega na podawaniu o 12 bajtów zawyżonej maksymal-

nej wielkości danych, które można przesłać ciurkiem jedną komendą do HomeKit.

Nie jestem bez grzechu
Co do moich błędów, to sporo przesadziłem, pisząc bibliotekę korzystającą z prze-

tworników analogowo-cyfrowych. Używam jej do pomiaru jasności za pomocą 

fotorezystora, napięcia w baterii (przez podzielnik) i napięcia zasilającego układ. 

Nakombinowałem się, aby nie blokować na 2-3 tysięczne sekundy głównego procesu, 

co niestety spowodowało, że czasem trafiały się nieprawidłowe wartości pomiarów. 

Uczciwe poczekanie na wynik próbkowania i rezygnacja z przerwania i call backów 

zaowocowało kompletnym brakiem błędnych odczytów jasności i napięcia.

Na koniec pochwalę się,
że opanowałem aktualizację oprogramowania w akcesoriach przez Bluetooth, czyli 

tak, jak to powinno się odbywać, i to w sposób w pełni szyfrowany i zalecany przez 

Apple i Nordic. Dodatkowo zapis danych pomiarów  

z  10 dni, który zastosowałem w  akcesoriach, 

wymusił rozpoczęcie prac, z wykorzystaniem 

przykładów od Apple, nad moją pierwszą apli-

kacją HomeKit na iPhone’a i iPada. Dzięki temu 

mam wykresy jak zmienia się ciśnienie, tempe-

ratura, wilgotność oraz jasność w ciągu ostatnich 

10 dni. Do tego mogę odczytywać logi zdarzeń, np. 

wykrycia ruchu, kontaktu czy wciśnięcia przyci-

sków. Z aplikacją czeka mnie teraz więcej pracy 

niż z kodem dla akcesorium — trzymajcie kciuki!
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KIEDY ZACZNIE BOLEĆ ZĄB
ARTUR JOPEK



126PORADY 126PORADY

Bluetooth  
to fantastyczna technologia
Dzięki niej możemy łączyć bezprzewodowo naszego Maka z różnymi urządzeniami. 

Wszystko jest super, dopóki urządzenia komunikują się bez problemów, gorzej, gdy 

niebieski ząbek zaczyna wariować.

Pierwsze rozwiązanie, które już z pewnością zastosowaliście, ale muszę o tym przy-

pomnieć, to restart komputera (tak wiem, że to jak powtórka z Windows, ale takie 

życie), odłączenie i ponowne sparowanie urządzenia Bluetooth. Warto też spraw-

dzić, czy urządzenie Bluetooth się przypadkiem nie rozładowało.

Kolejne porady mogą spowodować rozłączenie wszystkich urządzeń Bluetooth, 

więc jeśli macie klawiaturę lub mysz połączoną w ten sposób, trzeba znaleźć prze-

wodową alternatywę, gdyż mogą zostać rozłączone.

Jeśli nie masz  
na Pasku menu ikony Bluetooth, 
wejdź do Preferencji systemowych i kliknij sekcję Bluetooth, tam przycisk „Wyłącz 

Bluetooth”, a po chwili włącz ponownie Bluetooth. Przy okazji kliknij w tej sekcji pole 

„Pokaż Bluetooth na pasku menu”. Jeśli ikona jest na pasku menu, kliknij ją i wybierz 

polecenie wyłączające, a następnie „Włącz Bluetooth”.
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Jeśli to nie pomoże, spróbuj usunąć preferencje Bluetooth z systemu. Znajdziesz 

je na swoim dysku w folderze Biblioteki/Preferences. Poszukaj pliku „com.apple.

Bluetooth.plist” i usuń go, podając uprzednio hasło administratora. Możesz dla 

pewności zrobić jego kopię zapasową. Następnie uruchom ponownie swojego Maka.

Kolejnym rozwiązaniem jest wprowadzenie modułu Bluetooth w tryb Debugowania 

i jego reset. Kliknij ikonę Bluetooth na pasku menu, trzymając równocześnie klawi-

sze Shift oraz Option. Wtedy w menu Bluetooth pojawi się polecenie „Debugowanie”, 

wybierz je, a następnie kliknij „Wyzeruj moduł Bluetooth”. Całą procedurę wieńczy-

my restartem komputera.

Gdy zerowanie nie pomoże, 
to ostatnią poradą będzie reset kontrolera SMC naszego Maka. W zależności od 

modelu komputera może się to odbywać inaczej. Kliknij tutaj  i sprawdź, jak to zrobić 

u siebie.

Mam nadzieję, 
że te porady zaradzą większości problemów z Bluetooth. Jeśli nie, skontaktuj się ze 

wsparciem serwisowym Apple lub producentem urządzenia Bluetooth.

https://support.apple.com/pl-pl/HT201295


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