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Miało być nudno,  
a wyszła jedna z najlepszych  
konferencji Apple
Z ogromnym sentymentem wspominam czas, gdy na scenie stawał Steve Jobs i pełen 

energii opowiadał o nowościach, jakie Apple zaprezentuje w najbliższym czasie. 

Tim Cook nie jest mówcą. Jest skrupulatnym szefem firmy dbającym o sprzedaż. 

Ostatnie prezentacje sprzętu Apple nie zachwycały. Nie widziałem powodu, dlacze-

go ta miałaby być lepsza, szczególnie że miała odbyć się w wyjątkowych warunkach 

— wirtualnie. Jak ja kocham być zaskakiwany! Tim Cook z dnia na dzień nie stał się 

wybitnym prelegentem, a czytanie z promptera wcale nie tworzyło wyjątkowego 

widowiska. Jednak to, co zostało pokazane, wywraca na najbliższe lata kierunek 

rozwoju firmy. Za chwile zobaczymy nowe komputery działające na procesorach 

Apple — żegnaj, Intelu! Odświeżono wygląd systemu macOS, który teraz bardzo 

mocno przypomina nam iPadOS. Idą wielkie zmiany i właśnie o nich piszemy w tym 

wydaniu Mój Mac Magazyn.

Zapraszam do nowego wydania 
Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

Na rynku pojawia się kolejna klawiatura do iPada 

Pro posiadająca gładzik. Dzięki niej praca na doku-

mentach w aplikacjach takich jak Pages czy Word 

jest wyjątkowo wygodna. Etui wyposażono w rucho-

mą podpórkę pozwalającą wybrać odpowiedni kąt 

do optymalnego pisania. Podświetlana klawiatura 

umożliwia pracę o każdej porze, a obsługa gestów 

na gładziku przyspieszy wydajność pracy.

www.logitech.com

Logitech Folio Touch

Synology DiskStation DS920+
Nowy czterokieszeniowy serwer NAS od Synology 

przynosi wzrost wydajności aż o 15%. To za spra-

wą nowego procesora oferującego niesamowity 

przyrost mocy. Urządzenie jest w stanie obsłużyć 

64 TB danych, a z jednostką Expansion będzie to 

nawet 144 TB pamięci. Dwa wbudowane gniazda 

SSD M.2 i technologia wykorzystania dysków SSD 

jako pamięci podręcznej firmy Synology zwiększa-

ją wydajność operacji i aplikacji.

www.synology.com

Firma AVM zaoferowała telefon bezprzewodowy DECT 

z wieloma komfortowymi funkcjami oraz obsługą 

Smart Home. To wszechstronne urządzenie posłuży 

do wygodnej telefonii w jakości HD i do sterowania 

smart home. FRITZ!Fon C6 może pracować także jako 

pilot do aplikacji inteligentnego domu w sieci domo-

wej zarządzanej przez routery FRITZ!Box. Za pomocą 

nowej słuchawki można na przykład sterować inteli-

gentnymi gniazdkami czy termostatem FRITZ!.

www.pl.avm.de

FRITZ!Fon C6

https://www.logitech.com/en-us/product/folio-touch.920-009743.html%3Fcrid%3D1762
https://www.synology.com/pl-pl/products/DS920%2B
https://pl.avm.de/produkty/fritzfon/fritzfon-c6/


09TESTYPRZEGLĄD APLIKACJI MACOS
09INFORMACJE

Przegląd aplikacji
Avalanche
Planujesz zmienić program do obróbki 

zdjęć? Ogromnym wyzwaniem jest przenie-

sienie biblioteki ze wszystkimi ustawieniami 

i  parametrami obrazków. Dzięki aplikacji 

Avalan-che z łatwością poradzimy sobie z tym 

wyzwaniem. Program w pełni automatycznie 

po-trafi przenosić biblioteki zdjęć z Aperture, 

Lightrooma, Luminar 4. Niebawem program 

obsłuży także Zdjęcia i Capture One.

www.cyme.io

Aktualizację otrzymał Pages oraz inne aplikacje 

pakietu biurowego iWork. Najważniejsze zmiany 

to możliwość dodawania linków wideo i wsta-

wiania bezpośrednich odnośników z YouTube 

i Vimeo do dokumentów. Znacznie ułatwiono 

podpisywanie zdjęć i  dodawanie tytułów do 

obrazków w dokumentach. Od teraz projekty 

książek tworzonych w  iBooks Author móżna 

zaimportować do edytora tekstu.

Program w App Store

Kolejna odsłona edytora tekstu to ogromne 

zmiany w pasku narzędziowym Dashboard. 

Został on całkowicie zmieniony i teraz oferu-

je znacznie poprawiony sposób zarządzania 

notatkami, statystykami tekstu oraz załącz-

nikami. Nowością jest wsparcie dla narzędzia 

do korekty tekstu LanguageTool również 

w jezyku polskim.

www.ulysses.app

Pages 10.1 i iWork

Ulysses 20

https://cyme.io/avalanche-photo-conversion/
https://apps.apple.com/pl/app/pages/id409201541%3Fl%3Dpl%26mt%3D12
https://ulysses.app
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Co nowego na mojmac.pl

Back to School
Nadal nie wiemy, czy młodzież i dzieci 

wrócą po wakacjach do normalnego, 

stacjonarnego nauczania, bo rząd ma 

teraz ważniejsze sprawy na głowie. 

Jednak wiemy już, że powrót do szkoły 

mogą osłodzić im słuchawki AirPods 

w prezencie. Oczywiście pod pewny-

mi warunkami.

Dowiedz się wiecej

Pierwsze zestawy deweloperskie z testową 

wersją komputera na bazie Apple Silicon, 

docierają do programistów, którzy za ich 

wypożyczenie i dostęp do wsparcia w przy-

stosowywaniu swoich aplikacji dla nowej 

architektury zapłacili 500$. 

Dowiedz się wiecej

Wiele wskazuje na to, że na pierwszy ogień wcale 

nie muszą pójść ultralekkie wersje MacBooków 

jak dawna 12�, czy nadal lubiany Air. Przypomnę, 

że w 2006 pierwszym komputerem Apple z proce-

sorem Intela, a nie PowerPC, był MacBook Pro. 

Wcześniej wszystkie przenośne Maki nazywały 

się PowerBook, nawet jeszcze za czasów Motoroli.

Dowiedz się wiecej

Testy Apple Silicon

Które modele Maców 
otrzymają Apple Silicon

https://mojmac.pl/2020/07/09/back-to-school-2020-powrot-do-szkoly-z-apple-i-airpods/
https://mojmac.pl/2020/07/01/pierwsze-testy-apple-silicon-developer-transition-kit-jest-dobrze/
https://mojmac.pl/2020/07/13/ktore-modele-macow-otrzymaja-apple-silicon-jako-pierwsze/
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Apple  
zabierze zasilacz
myślą o braku zasilacza i słuchawek 

w pudełku z iPhone 12 powinniśmy się 

już pogodzić. Słuchawek trochę żal, ale 

i tak większość dokupowała bezprze-

wodowe, za to za zasilaczem raczej 

tęsknić nie będziemy, zwłaszcza że 

Apple pocieszy nas nowym kablem.

Dowiedz się wiecej

Koniec gdybania, obaw i wątpliwości. Już nie 

musimy martwić się o przyszłość Thunderbolt 

w komputerach Apple. Koniec spekulacji, 

szukania poszlak w materiałach dla dewelo-

perów i wypowiedziach podczas WWDC.

Dowiedz się wiecej

W czasie gdy wszyscy się zastanawiają, 

jak będzie przebiegać przejście na Apple 

Silicon, co stracimy, co zyskamy, czy 

warto kupować teraz komputery Apple, 

czy lepiej czekać, pojawia się informa-

cja o nowym iMacu.

Dowiedz się wiecej

Thunderbolt w Mac  
z Apple silicon

Nowy iMac „wyciekł”

https://mojmac.pl/2020/07/15/iphone-12-apple-zabierze-zasilacz-ale-da-lepszy-kabel/
https://mojmac.pl/2020/07/09/thunderbolt-w-mac-z-apple-silicon-jest-oficjalne-potwierdzenie/
https://mojmac.pl/2020/07/02/nowy-imac-wyciekl-w-geekbench-a-z-nim-nowe-procesory-od-intela/
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APPLE SILICON:  
REWOLUCJA SIę ZBLIżA
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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To będzie już trzecia zmiana architektury „serca” komputerów Apple, którą, mam 

nadzieję, będę miał okazję obserwować. Wydaje mi się, że może być to też najciekaw-

sza zmiana, ponadto mająca największe konsekwencje dla całego rynku komputerów.

Pierwsza przesiadka z dobrego na znacznie lepsze. Połowa lat 90. XX w.

Tak można scharakteryzować zmianę z Motoroli M68 na PowerPC. Wbudowany 

w system emulator był tak dobry, choć oczywiście też miał wady i ograniczenia, 

że jeszcze przez lata w systemie i wielu aplikacjach znajdował się kod napisany na 

Motorolę, którego nikomu nie chciało się zmieniać, bo tak dobrze działał. PowerPC 

miał po prostu odpowiedni nadmiar mocy względem poprzednika. Nawet w trybie 

emulacji aplikacje na Power Macach działały szybciej niż na poprzedniej generacji 

Macintoshach.

Druga zmiana z dobrego  
na bardziej popularne. 2005-2006
Niestety Jobs nie mógł już dłużej czekać na notebookowe wersje PowerPC G5 lub 

jego następcy. IBM robił bardzo dobre i wydajne procesory, ale z racji ich korzeni 

tkwiących w „mainframe” miał problemy z zużyciem energii i grzaniem. Power Mac 

G5 nawet chłodzony wodą często sprawiał problemy, choć wydajność miał ogrom-

ną. Do PowerBooków, bo tak się zwały ówczesne notebooki Apple, te procesory się 
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nie nadawały. Wymuszona z tego powodu zamiana na Intela wymagała już więk-

szego zaangażowania programistów niż poprzednia. Emulator nie był tak sprawny, 

bo i nadwyżka mocy Inteli nie była tak wielka. Jednak ta zmiana przyniosła spore 

korzyści, ponieważ spopularyzowała Maki w kręgach, gdzie niepodzielnie rządził 

Windows. Możliwość wirtualizacji i uruchamiania Windowsa przyciągnęła nowych 

klientów. To już nie będzie potrzebne.

Apple silicon:  
Nalepka Intel inside Intel outside
Apple jeszcze przez dwa lata ma wprowadzać do oferty komputery z Intelem. Dalej 

przez kolejnych „kilka” lat będzie równolegle wydawać systemy na obie architektu-

ry. To szmat czasu. Ten czas jest potrzebny osobom uzależnionym od wirtualizacji 

środowisk opartych na Intelu. Jednak pierwsze komputery z Apple silicon pojawią 

się już tej jesieni. I zapewniam Was, od razu zrobią furorę.

Apple znów będzie zaskakiwać!
Ta zmiana różni się od poprzednich tym, że Apple będzie trzymał wszystkie karty 

w swoich rękach. Dawniej procesory, których używał, trafiały też do innych produ-

centów komputerów. Teraz to się skończy. Co Apple wymyśli, to będzie mógł 

zrealizować zarówno od strony systemu, jak i sprzętu. To ogromne możliwości,  
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ale i odpowiedzialność. W tym wszystkim najbardziej mnie cieszy to, że przed każdą 

prezentacją nowych komputerów będzie znacznie więcej tajemnic, a Maki znów 

będą zaskakiwać nowymi możliwościami!

Patrząc na „zakazane” testy wydmuszek, które Apple przygotował dla deweloperów, 

chcących jak najszybciej przystosować swoje aplikacje do nowej architektury, można 

być niemal entuzjastycznie nastawionym do nadchodzącej zmiany. Jeżeli dwuletni 

procesor A12Z wyjęty z iPada Pro w trybie emulacji dogania obecnie instalowane 

w tańszych wersjach Maców i3 Intela, to co się stanie, gdy jesienią do pierwszych 

Maców trafi Apple silicon tworzony w technologii o dwie generacje nowszej i to 

specjalnie do komputerów? Ostrożnie aproksymując w trybie emulacji, nowe Maki 

powinny przegonić obecnego MacBooka Pro 16, zaś w przypadku natywnych apli-

kacji różnica będzie jeszcze większa. Przypomnę, że spekuluje się o 12-rdzeniowych 

pierwszych „Apple siliconach” 5 nm, z czego aż 8 rdzeni ma być wydajnych. W A12Z 

wydajne są 4 rdzenie, a sam procesor jest wykonany w technologii 7 nm.

Konkrety i wytyczne dla deweloperów
Apple zadbał i tym razem o możliwość uruchamiania nieprzystosowanych aplikacji. 

Znów emulacją zajmie się Rosetta. Tym razem oznaczona numerem 2. Jej działanie 

jest mocno zmodyfikowane względem poprzedniczki. Nie ograniczy się jedynie do 

„cashowania” przetłumaczonego już kodu w pamięci RAM, ale będzie go zapisy-

wać na dysku. Co ciekawsze, jeżeli aplikacje będziemy przenosić np. przy pomocy 

Asystenta migracji z poprzedniego komputera lub instalować, to w większości przy-

padków Rosetta 2 przetłumaczy od razu programy i zapisze na dysku ich wersje 

w kodzie dla Apple silicon. To pozwoli na znacznie szybsze uruchamianie i pracę 

intelowych aplikacji.

Jeżeli chodzi o programy tworzone już z myślą o nowych procesorach, to Apple ma 

wiele wytycznych dla deweloperów. Po pierwsze przypomina, że w procesorach 
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Apple są używane rdzenie o różnej wydajności. Tego w Intelu nie było. Dlatego 

ważne jest odpowiednie oznaczanie wątków w aplikacjach z myślą o QoS i Grand 

Central Dispatch. To już potrafią deweloperzy iOS. System powinien wiedzieć, które 

wątki powinien kierować dla wydajnych rdzeni, a które może uruchomić na bardziej 

ekonomicznych.

Wspólna pamięć  
dla CPU, GPU i innych komponentów
O ile o CPU jestem spokojny, bo wiem, jakim zapasem mocy mogą dysponować, 

o tyle co do GPU, czyli jednostek graficznych, można mieć sporo wątpliwości. Apple 

będzie stosował tak jak w przypadku iPhone’ów i iPadów własne rdzenie graficzne 

zintegrowane z resztą procesora. Również pamięć RAM będzie wspólna. W przy-

padku sprzętów mobilnych sprawdza się to bardzo dobrze, jednak komputery mogą 

dysponować bardzo rozbudowanymi kartami graficznymi. Apple na razie zapewnia, 

że ich GPU nie będą ustępować „dyskretnym” właśnie ze względu na szybką wspólną 

pamięć [!], ale i dzięki całkiem innej metodzie renderowania, która ogranicza ilość 

transferowanych danych. Jak to się sprawdzi w praktyce i ile rdzeni graficznych 

Apple umieści w procesorach dla komputerów, dowiemy się już jesienią.

Inne niespotykanie jednostki procesora. To może być prawdziwy Joker. Apple już 

teraz umieszcza w swoich „siliconach” Neural Engine i akceleratory macierzowe 

dla szybkich operacji koniecznych w nauczaniu maszynowym i dopasowywaniu 

wzorców, czyli tak zwanej sztucznej inteligencji. Czegoś takiego nie ma w obec-

nych Intelach ani innych popularnych procesorach. Jakie może to przynieść efekty, 

pokazano podczas WWDC. Ten sam kod w aplikacji porównującej obrazki za pomo-

cą CoreML działa bez modyfikacji na Apple silicon, ale wielokrotnie szybciej. To są 

różnice liczone w setkach, a nawet tysiącach procent! W tej dziedzinie Maki z Apple 

silicon będą bezkonkurencyjne, a to dopiero przedsmak możliwości.
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Na razie nie będzie Windowsa, ale będzie wirtualizacja i Docker zgodny z systema-

mi dla ARM. Może zauważyliście, że cały czas trzymam się oficjalnego określenia 

„Apple silicon”. Choć w środku jest CPU oparte na licencjonowanej architekturze 

ARM, to właśnie przez wspomniane dodatki, procesory Apple są wyjątkowe i będą 

stanowić odrębną kategorię, choć kod napisany dla ARM będzie się na nich wyko-

nywał. Apple chwalił się już możliwością wirtualizacji systemów na te procesory 

i wspomnianym Dockerem.

Idę o zakład,
że w Corelu (właściciel Parallelsa), a z pewnością w mniejszych firmach też, rozpo-

czął się wyścig, w którym stawką jest zdobycie rynku emulatorów wirtualizujących 

systemy intelowe na nowych Macach. Było to możliwe za czasów Motoroli, PowerPC, 

więc powinno się udać i opłacić również teraz.

Pamiętacie, że Microsoft produkuje własne komputery z ARM, a Windows jest 

w wersji na nie już od kilku lat? Jednak Microsoft nie poradził sobie z emulacją 

Intela dobrze. Ich Windows dla ARM potrafi uruchamiać jedynie 32-bitowe aplikacje 

z Intela. Również deweloperzy zdecydowanie nie są skłonni przystosowywać własne 

programy dla Windowsa na ARM. Jednak sukces Apple silicon, w który nie można 

wątpić, zintensyfikuje również działania Microsoftu i jego deweloperów. Jeżeli za 

jakiś czas jeszcze będzie taka potrzeba wśród użytkowników Maców, to możliwość 

instalowania Windowsa powinna wrócić, choć w wersji ARM.

Warto tu przytoczyć ważną zmianę w aspektach bezpieczeństwa systemów. W przy-

padku Intela nawet na Macach z T2, jeżeli z powodu eksperymentów, niezgodnego 

oprogramowania lub potrzeby instalacji na osobnej partycji innego systemu musimy 

wyłączyć ochronę integralności i inne funkcje bezpieczeństwa, to są one wyłą-

czane dla całego komputera i wszystkich systemów. W przypadku Apple Silicon 

przewidziano możliwość ograniczenia ochrony tylko dla jednej partycji z wybra-

nym systemem. To bardzo dobra wiadomość dla deweloperów, świadcząca również 

o tym, że choć Apple bardzo dba o bezpieczeństwo, to komputerów nie zamyka.

Co z Thunderbolt? 
W zasadzie możemy już być spokojni. Na razie w zestawach deweloperskich znaj-

dują się porty USB-A i C zgodne z USB 3.2, ale Apple wypowiedziało się w tej kwestii 

i potwierdziło Thunderbolt w Apple silicon. Być może już w nowej wersji 4.

Pamięć dwóch poprzednich zmian i wyjątkowość nadchodzącej, gdy Apple będzie 

kontrolować każdy jej aspekt, naprawdę napawa mnie optymizmem. Wyczuwam wiel-

ki skok naprzód w komputerach, i to nie tylko Apple. Szybko znajdą się naśladowcy, 

którzy jednak nie będą mieli dostępu do tak wyrafinowanych procesorów. Początkowe 

problemy użytkowników uwiązanych do Intela miną, jeszcze zanim Apple przestanie 

produkować komputery ze starymi procesorami. Oj będzie się działo!
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TELEFON GODNY ZAUFANIA
PRZEMYSłAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Na początku telefon 
był tylko narzędziem do komunikacji. Już wtedy obdarzyliśmy go ogromnym zaufa-

niem i powierzyliśmy najskrytsze tajemnice rozmów, choć niektórzy wciąż mówią, 

że coś jest „nie na telefon”. Kiedy już poznał nasz głos, przyszedł czas na dzielenie 

się z nim wspólną zabawą. Gra w węża skutecznie odciąga nas na długie minuty od 

monotonii pracy. Chwaliliśmy się znajomym, ile to na naszej Nokii byliśmy w stanie 

ustanowić rekordów i stawialiśmy im wyzwania, czy będą w stanie nas pobić. Lepsze 

aparaty w telefonach jeszcze bardziej zbliżyły nas do gadżetu noszonego w kieszeni. 

Obiektyw zachowywał w pamięci najlepsze rodzinne chwile. Wykorzystywaliśmy 

go częściej niż jakikolwiek inny aparat fotograficzny. Popularny serwis do prze-

chowywania zdjęć — Flickr — w swoich statystykach wielokrotnie udowodniał, 

że większość fotografii, jakie przechowuje, pochodzi z telefonów. Popularność 

serwisu Instagram także pokazała siłę mobilnej fotografii. Te wszystkie wspólnie 

spędzone chwile sprawiły, że postanowiliśmy powierzyć telefonowi nasze bezpie-

czeństwo. I nie mówię tu o patrzeniu w ekran na prognozę pogody, aby deszcz 

nie zepsuł nam romantycznego spaceru. Mam na myśli bezpieczeństwo naszego 

domu i bliskich. Poprzez system inteligentnego domu spięty z telefonem może-

my otwierać swoje mieszkania. Powierzamy mu tym samym wyjątkowe miejsce, 

które dla każdego z nas jest najważniejszą przestrzenią życia. Dziś posuwamy się 

jeszcze dalej. CarKey pozwoli otworzyć także nasze auto i umożliwi uruchomienie 

silnika pojazdu. Co więcej, poprzez iMessage mogę dowolnej osobie udostępnić 

mój samochód. Nie wspomnę już o wygodnym sposobie płacenia prosto z ekranu 

telefonu, bo do tego już każdy z nas się chyba przyzwyczaił, zapominając o nosze-

niu drobniaków w kieszeni. Wszystkie najważniejsze rzeczy codziennego życia są 

już zamknięte w naszych smartfonach. A ja telefonowi poniekąd oddałem też moją 

duszę i myśli. Ten tekst w całości napisałem na ekranie iPhone’a. Czy może zatem 

być coś bliższego człowiekowi niż smartfon?
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iPadOS 14 — CZY TO OSTATNI 
SYSTEM DLA IPADóW? 
JAKUB DUŚ 

http://twitter.com/dusjakub
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Podczas czerwcowej Apple’owej konferencji poświęconej deweloperom Apple zapre-

zentowało kolejną wersję tabletowego systemu iPadOS, oznaczonego numerem 14.

Pomimo początkowego sceptycyzmu przed instalowaniem pierwszej bety dwa dni 

później nowa wersja iPadOS wylądowała na moim urządzeniu. Zapewne większość 

z Was już przeczytała o nowościach, które wprowadza iPadOS 14.

W tym tekście skupię się na czymś innym. Czy iPadOS 14 to ostatnia wersja systemu 

na tablety Apple?

Na pierwszy rzut oka teza wydaje 
się szalona, ale czy na pewno?
Pierwszą jaskółką zwiastującą zbliżenie iPadowego systemu do oprogramowania 

znanego z „dużych” komputerów było wprowadzenie obsługi wskaźników i myszki 

w iPadOS 13.4. Kolejnym, jeszcze większym krokiem było zaprezentowanie własnych 

procesorów i odejście od procesorów Intela. Całe środowisko nazwano Apple Silicon 

oraz oparto je na architekturze ARM. Ta diametralna zmiana może mieć niebagatel-

ny wpływ nie tylko na rozwój iPadOS, ale i całego ekosystemu Apple. Pozwala ona 

de facto na stworzenie jednego systemu, zarówno na komputery, jak i na telefony 

czy tablety.

iPadMacOS?
Na pierwszy rzut oka nie widać wielkich zmian wprowadzonych do iPadOS 14, ale 

dzięki kilku smaczkom widać, że iPadOS coraz więcej czerpie z „dużego” macowe-

go systemu.

Po pierwsze: nowe menu wyszukiwania, które jest praktycznie kopią macowego 

Spotlight. Zunifikowano nie tylko jego wygląd, ale również skrót, odpowiadający za 

wywoływanie tej funkcji (spacja + cmd).
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Po drugie: iPadOS 14 w dużo większym stopniu korzysta z wysuwanych list bocznych 

„sidebar”, dzięki czemu aplikacje zyskują dodatkowe miejsce na prezentację treści.

Po trzecie: część aplikacji, tj. Mail, Kalendarz, Notatki czy Zdjęcia, zbliżyła się wyglą-

dem do swych macowych odpowiedników. Jest to moim zdaniem bardzo dobry 

krok. Większość aplikacji przejawiała jeszcze syndrom iOS. Nie było to oczywiście 

złe, jednak nie wykorzystywały one możliwości większego ekranu dostępnego 

w iPadzie.

Po czwarte: w dalszym ciągu rozbudowywany jest manager plików, który zyskał 

możliwość łatwiejszego sortowania. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej odnajdzie-

my pliki po dacie ostatniej modyfikacji, tagu (jeśli nadajemy je swoim plikom) czy 

wielkości.

To jeszcze nie koniec zmian
Apple zaprezentowało dopiero pierwszą betę nowego, tabletowego systemu. 

Nauczony doświadczeniem korzystania z nieoficjalnych, testowych systemów Apple 

wiem, że z każdą kolejną wersją beta dodawane będą kolejne udoskonalenia, nawet 

te, którymi Apple nie chwaliło się podczas prezentacji.

Z pełną świadomością nie opisywałem wszystkich zmian, które pojawiły się w nowej 

wersji systemu dla iPadów, na to przyjdzie zapewne czas w przededniu premiery, 

kiedy poznamy już ostateczny kształt nowego oprogramowania.

Dodatkowo Apple, otwierając kolejny swój rozdział z architekturą Maców, zrobiło 

duży krok do unifikacji systemu. Nawet jeśli Apple nie skłoni się w ostateczności do 

zaciągnięcia systemów pod jeden szyld, przejście w Macach na układy ARM (takie 

same jak w pozostałych urządzeniach) umożliwi deweloperom możliwość tworze-

nia aplikacji jednocześnie dla Maca, iPada czy iPhone’a. Wierząc w wysoką jakość 

kontroli aplikacji dodawanych do AppStore, oczami wyobraźni widzę ogromny 

wybór appek, które dzięki Apple Silicon dostępne będą na wszystkie urządzenia 

i automatycznie dostosowywać się będą do wielkości ekranu danego urządzenia.
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Z WIZYTĄ 
W APPLE MUZEUM
PRZEMYSłAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Są miejsca tak wyjątkowe, że chce się tam wracać. Otwierasz stalowe drzwi i znaj-

dujesz się w innej rzeczywistości. Ten wehikuł czasu zaniesie Cię do początków 

ery komputerów. Będziesz mógł osobiście sprawdzić, jak długą drogę przeszły 

„mózgi elektronowe”, aby dzisiaj zaawansowana maszyna licząca mogła zmieścić 

się w kieszeni. Witaj w Apple Muzeum Polska, fantastycznym miejscu, które opowie 

Ci niesamowitą historię.

Muzeum inne niż wszystkie
Na mapie technologicznego przewodnika po Polsce pojawia się nowy punkt, gdzie 

każdy fan Apple oraz technologii musi się zameldować. W Piasecznie pod Warszawą 

wysiłkiem fundacji Apple Muzeum kształtu nabiera największe muzeum kompute-

rów Apple. Chociaż stwierdzenie to jest bardzo mylące, bo mimo że wszystko tu kręci 

się wokół Apple, to jednak ogromną część eksponatów stanowią urządzenia innych 

firm, których historia jest nierozerwalnie złączona z powstawaniem komputerów 

z Cupertino. W muzeum znajdziemy ponad tysiąc czterysta eksponatów, a każdy 

z nich niesie ze sobą wyjątkową opowieść. Magię tego miejsca obok ciekawych 

urządzeń natychmiast czuje się po wejściu do Muzeum. To miejsce żyje. Na kinesko-

powych monitorach możemy zobaczyć, jak wyglądały aplikacje i systemy operacyjne. 

Tu każdy komputer można zobaczyć z bliska, a nawet dotknąć i zobaczyć jak działa 

klawiatura w pierwszych komputerach Apple. Na specjalnie przygotowanych tabli-

cach informatycznych możemy zagłębić się w historię informatyki, a takich lekcji 
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nie da się zapomnieć. Zwiedzanie Muzeum to chronologiczna wycieczka od Apple 

I po najnowsze komputery, które znajdziemy w naszych mieszkaniach. Założyciele 

tego miejsca wyszukują jednak dla nas wyjątkowe eksponaty, takie, których ilość 

w sprzedaży była mocno ograniczona lub takie komputery, o których mogliśmy 

nawet nie słyszeć — klony komputerów Apple. Wszystko jest tu przemyślane w taki 

sposób, aby zwiedzający miał poczucie stąpania po historycznym i mógł odkrywać 

jak na przestrzeni lat.

Jeszcze  
musisz poczekać 
Chciałbym móc Cię zabrać tam już dziś. Niestety, musisz uzbroić się w cierpliwość. 

Miałem ogromną przyjemność odwiedzić Apple Muzeum i w zamkniętym gronie 

oglądać konferencję WWDC 2020. Bardzo się ucieszyłem, że będę mógł zobaczyć, 

jak wyglądają postępy prac Jacka Łupiny i grupy przyjaciół zaangażowanych w ten 

projekt. Kiedy tam wszedłem, pomyślałem, że to niesamowite, ile udało się zrobić 

— to miejsce jest już gotowe na gości. Mój entuzjazm zgasił szybko Jacek, pokazując 

zamkniętą część wystawową. Kartony piętrzyły się pod sufit, a pomimo przy-

ciemnionego światła wiedziałem, że patrzy na mnie ogromna ilość sprzętu, który 

będzie można podziwiać. Zapytałem Jacka, jak odnajduje się w tej masie pudełek,  
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a on z uśmiechem rzucił, że nigdy nie znajduje tego, co chce, chociaż każde pud -

ełko jest skrupulatnie numerowane. Kiedy zobaczyłem, ile jeszcze przestrzeni 

czeka na zagospodarowanie, z jednej strony ucieszyłem się, widząc potencjał tego 

miejsca, z drugiej strony wiedziałem, że wymaga to jeszcze sporych nakładów 

finansowych. Możemy jednak wesprzeć Fundację Muzeum i stać się darczyńcami 

na rzecz zakończenia prac. Na stronie Apple Muzeum Polska znajdziecie odnośniki 

do Patronite oraz formularza dotacji. Środki są również zbierane poprzez sprzedaż 

plakatów, a już niebawem pojawią się koszulki i inne upominki związane z historią 

komputerów. Zebrane pieniądze będą przekazane na zakup stojaków wystawo-

wych oraz na prace wykończeniowe przy pozostałej przestrzeni wystawienniczej. 

250 metrów kwadratowych  
z komputerami Apple
robi niesamowite wrażenie. Już nie mogę się doczekać, kiedy wszystkie ekspona-

ty znajdą swoje wyjątkowe miejsce. Ufam, że będziemy mogli się tam niebawem 

spotkać i w otoczeniu ulubionych komputerów napijemy się wspólnie wyśmienitej 

kawy. Nie mam wątpliwości, że to miejsce Was zauroczy… tak jak mnie. 

www.applemuzeumpolska.pl

https://www.applemuzeumpolska.pl
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W zbiorach Apple Muzeum Polska znajduje się już ponad 1500 eksponatów. Aby to 

wszystko wyeksponować i chronić potrzebny, był ambitny projekt aranżacji nowej 

siedziby, który jest już zrealizowany w 50%. Dokonaliśmy tego wyłącznie swoją 

pracą za własne środki. Aktualna ekonomiczno-pandemiczna sytuacja zmusiła nas 

do poszukiwania sponsorów i zbiórki brakujących funduszy na ukończenie remon-

tu. Naszym celem i marzeniem jest udostępnienie wszystkim nowej ekspozycji 

i zorganizowanie Wielkiego Otwarcia przed końcem 2020 roku. Aby tego dokonać, 

potrzebne jest wsparcie. Przygotowaliśmy budżet ukończenia muzeum oraz pakiety 

sponsorskie z atrakcyjnymi benefitami. Poszukujemy zarówno sponsora głównego, 

jak i co-sponsorów. Część środków będzie oparta na donacji. Nawet najdrobniejsza 

pomoc fanów i entuzjastów naszego projektu jest cenną cegiełką, która przybli-

ża termin ukończenia tego wielkiego muzeum. Każdy z donatorów jest doceniany 

i wpisany na aktualizowaną listę z podziękowaniami na naszej stronie. Donacja jest 

możliwa na stronie muzeum/donate/oraz dzięki kampanii Patronite.

Czym jest Apple Muzeum Polska  
i jak to wszystko się zaczęło?
Polskie muzeum poświęcone historii komputerów Apple, Macintosh oraz NeXT 

powstało 3 czerwca 2017 roku z inicjatywy kolekcjonera i pasjonata Jacka Łupiny. 

Pierwszą lokalizacją był prywatny dom na podwarszawskiej wsi, który stopniowo 

został przystosowywany na potrzeby muzealnej przestrzeni wypełnionej wysokimi 

regałami. Dom na ulicy Ogrodowej (przy której nadal rosną jabłonie), choć odległy od 

stolicy, stał się miejscem lubianym i często odwiedzanym przez fanów komputerów 

Apple i starych technologii. Na niewielkiej powierzchni zwiedzający mogli oglądać 

unikatowe eksponaty, które dotarły do muzeum z całego świata, a także ich dotykać.
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W ciągu dwóch lat przez muzeum przewinęło się wielu gości. Pojawiali się tutaj 

w pojedynkę, w parach (wizyta była np. prezentem dla drugiej połówki) lub całymi 

rodzinami. Były też wycieczki grupowe i szkolne. Każdy, kto postanowił dotrzeć do 

kameralnego muzeum w domu prywatnym, był w szoku, widząc ilość i różnorod-

ność zgromadzonych eksponatów, które są w dodatku sprawne, czyste i wyglądają, 

jakby dopiero opuściły salon sprzedaży.

Apple Muzeum Polska brało aktywny udział w  okolicznościowych eventach 

oraz wystawach, podczas których uczestnicy mogli oglądać i testować działają-

ce komputery. Wiele z cennych eksponatów było prezentowanych w całym kraju 

na wykładach i prelekcjach związanych z historią lub aktualnymi wydarzeniami 

w świecie informatyki i technologii. Nasz udział w „Nocy Muzeów” w Katowicach, 

wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie czy też prezentacja w Centrum 

Kopernika w Warszawie zgromadziła wielu zwiedzających. Niepowtarzalny urok 

starych maszyn był okazją do inspirujących rozmów o kondycji i historii szeroko 

rozumianej branży IT.

Od samego początku istnienia byliśmy wspierani przez wierną grupę fanów oraz 

ludzi, którzy doceniali naszą pracę i pasję, pomagając materialnie, jak np. znako-

mity serwis MacLife lub promując działania muzeum w serwisach internetowych 

MyApple, Mój Mac Magazyn, Think Store oraz iMagazine.
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W stronę przyszłości
Wiosną 2019 roku dzięki przychylności i wsparciu prezesa Jerzego Kubary otrzy-

maliśmy nowy lokal w Piasecznie. W kompleksie przemysłowo-biurowym Kubara 

Lamina w budynku nr 2, gdzie znajdowała się opuszczona od lat piwnica o powierzch-

ni 250 m2 pojawiły się kartony i regały z muzeum w Łosiu. Ogromne podziękowania 

należą się ekipie, która bezinteresownie pomagała przy tym ogromnym logistycz-

nym przedsięwzięciu. Trzech śmiałków (Dominik De Virion, Tomasz Duda oraz 

Bohdan Rączkowski) po apelu w social mediach pojawiło się z wypożyczonym 

busem pewnego czerwcowego popołudnia i przez wiele godzin pomagało demon-

tować, pakować i przewozić do mrocznej piwnicy w Piasecznie owoc kilkuletniej 

kolekcjonerskiej i muzealnej pasji.

Projekt architektoniczny oraz aranżację przygotował Jacek Łupina. Powstawało 

wiele wersji i koncepcji, aż ostatecznie wyklarowała się najlepsza opcja z osią czasu 

oraz dużą częścią powierzchni przeznaczoną na kawiarnię i część eventową, która 

umożliwiałaby integrację fanów i organizację ciekawych wydarzeń. Prace związane 

z remontem oraz zagospodarowaniem zapuszczonego podziemia rozpoczęły się 

w sierpniu 2019. Wszelkie koszty i wydatki były pokrywane z własnych oszczęd-

ności i ze środków zebranych przez Fundację Apple Muzeum Polska.
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Pomoc finansową otrzymaliśmy również od serwisu MacLife, który wspierał nas też 

w ambitnym projekcie budowy repliki komputera Apple-1. Jesienią replika została 

ukończona i powstał pomysł, aby jej premierowe uruchomienie i prezentację zorga-

nizować na placu budowy nowego muzeum.

We wrześniu 2019 roku do zespołu Apple Muzeum Polska dołączył Norbert Cała, 

współtwórca portalu iPod.info.pl, iMagazine.pl oraz TechLove.pl.

Wraz z jego wielkim zaangażowaniem i pomocą w tworzeniu nowego muzeum 

wniósł do jego zbiorów swoją prywatną kolekcję urządzeń mobilnych Apple. Składają 

się na nią unikalne iPody oraz iPhone’y. Norbert zaangażował się również w dzia-

łalność logistyczną i promocyjną. Dzięki jego pomocy został zorganizowany event 

z okazji konferencji WWDC 2020, którą na żywo w muzeum mogli oglądać zapro-

szeni goście. Był to bardzo dobry sprawdzian, jak to nowe miejsce sprawdzi się 

w roli przestrzeni publicznej.

Na koniec wielkie podziękowania należą się jeszcze dla wolontariuszy i dobrych 

dusz, które poświęciły swój czas i wysiłek dla powstania muzeum. Są to: Aleksandra 

Ptak, Marianna Łupina, Norbert Cała, Marcin Robert Kaźmierczak, Paweł „Pepe” 

Wronecki, Przemysław Węgrzyn, Maciej Słowikowski, Janek Sochaczewski, Marcin 

Ploch oraz Krzysztof Staniorowski.

Zachęcamy do śledzenia naszej aktywności na profilach w mediach społeczno-

ściowych, w Youtube oraz strony internetowej www.appplemuzeumpolska.pl.

PODZIęKOWANIA: https://www.applemuzeumpolska.pl/podziękowania

DONATE https://www.applemuzeumpolska.pl/donate

https://www.applemuzeumpolska.pl/podzi%C4%99kowania
https://www.applemuzeumpolska.pl/donate
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W czerwcu odbyła się konferencja dla deweloperów WWDC 2020, na której Apple 

zaprezentowało swoje nowości w oprogramowaniu na smartfony, tablety, zegarki 

oraz komputery. Po raz pierwszy wydarzenie odbywało się jedynie online z powo-

du panującej na świecie pandemii COVID-19. Podczas prezentacji systemu iOS 

14 producent urządzeń z logiem nadgryzionego jabłka przedstawił kilka nowych 

i bardzo interesujących funkcji. Wśród największych nowinek można na pewno 

wymienić wprowadzenie widżetów możliwych do wstawienia na ekran główny, 

dodanie biblioteki aplikacji, która zawiera wszystkie nasze programy posortowa-

ne według kategorii ze sklepu App Store czy App Clips, czyli aplikacje, których nie 

musimy instalować, aby skorzystać z części ich funkcji. Na WWDC 2020 dużo czasu 

poświęcono nowym ustawieniom prywatności dla użytkowników, które pozwolą na 

większą kontrolę nad tym, kto i gdzie korzysta z różnych naszych danych. Podczas 

konferencji mało mówiono o nowościach związanych z ułatwieniami dostępności, 

a tutaj też pojawiło się kilka ciekawych rozwiązań.

Na początku  
od razu przyznam, 
że trochę obawiałem się instalowania pierwszej deweloperskiej bety iOS 14, ponie-

waż jak wiadomo jest to wersja testowa nieposiadająca jeszcze żadnych poprawek. 

Sam proces pobierania i instalacji przebiegł szybko i mogłem zacząć testy najnow-

szego systemu na smartfony Apple. Już po kilku minutach zabawy wiedziałem, 

że firma z Cupertino zrobiła świetną robotę, jeśli chodzi o stabilność i poprawne 
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działanie nowego oprogramowania. Wszystko działało mi bez zarzutów, system nie 

przywieszał się, a wręcz chodził płynnie. Oczywiście znalazłem kilka nieprzetłu-

maczonych jeszcze na nasz język kontrolek, ale wiadomo, że do oficjalnej wersji 

wszystko powinno być poprawione. Jedyny problem, jaki zdarzył mi się przy korzy-

staniu z iOS 14 przez dwa tygodnie, to działanie aplikacji Voice Dream Reader, która 

służy do słuchania książek w formatach tekstowych i audio. Gdy otworzyłem ten 

program i wszedłem w ostatnio odsłuchiwany Audiobook, przycisk służący do 

wznowienia odtwarzania za nic nie chciał mi działać. Musiałem usunąć książkę 

i wgrać ją jeszcze raz do aplikacji. Tutaj zapewne też nie jest to wina Apple, tylko 

braku aktualizacji programu wnoszącej poprawki do najnowszego systemu.

Przejdźmy jednak teraz już do nowych funkcji dostępności, które udało mi się odna-

leźć podczas przeglądania ustawień iPhone’a oraz informacji zebranych w Internecie. 

Na pewno interesującą funkcją, o której dużo się mówiło, jest gest podwójnego lub 

potrójnego stuknięcia w tylną część smartfona. Możemy ją włączyć i skonfigurować 

w Ustawienia > Dostępność > Dotyk. Pozwala ona nam na przypisanie dowolnej 

czynności systemowej, jak np. wyciszenie telefonu, wywołanie centrum sterowa-

nia oraz uruchomienie konkretnej funkcji dostępności. Najlepsze jest jednak to, że 

do tych gestów możemy przypisywać własne skróty, co daje nam duże możliwości 

szybkich akcji na naszym iPhonie. Niestety ta funkcja jest dostępna na smartfonach 

od modelu X w górę, więc ja nie mogłem jej przetestować na swoim iPhonie 8+. 
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Według wielu recenzji gest jest poprawnie odczytywany również przez grube etui 

założone na smartfonie. Chodzą też plotki, że Apple specjalnie dodało taką funk-

cję, żeby sprawdzić, czy przyjmie się ona u użytkowników niepełnosprawnych, 

aby w kolejnych modelach iPhone’a zastąpić standardowe przyciski głośności oraz 

suwak służący do wyciszenia smartfonu właśnie tymi gestami.

Nowości dla osób niewidomych
Przede wszystkim w nowościach związanych z osobami niewidomymi możemy 

wymienić ulepszone odczytywanie opisów zdjęć. Dzięki poprawkom VoiceOver 

będzie od teraz opisywał nam pełnymi zdaniami, co znajduje się na danym obrazku, 

np. „Na tle morza i niebieskiego nieba stoi młoda kobieta ubrana w strój kąpielo-

wy”. Wcześniej dostawaliśmy tylko informacje w formie pojedynczych wyrazów, 

jak np. „Kobieta w stroju kąpielowym, niebo, morze”. Niestety na razie ulepszenia 

rozpoznawania zdjęć działają jedynie w języku angielskim, więc musimy poczekać, 

aż zostaną one dodane w naszym języku. Obyśmy tylko nie czekali tak długo jak na 

polską Siri :)

Następną ważną nowością, którą Apple dodało dla osób niewidomych, jest możli-

wość rozpoznawania wyświetlanych elementów i kontrolek w aplikacji lub na 

stronie, która nie ma wbudowanej obsługi dostępności. Dzięki temu będzie możli-

wa przynajmniej w minimalnym stopniu obsługa niedostępnej strony lub aplikacji 
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za pomocą VoiceOvera. Dodatkowo program udźwiękawiający będzie odczytywał 

tekst, który zostanie rozpoznany na zdjęciach oraz kontrolkach dzięki ulepszonemu 

OCR. Ponadto w Ustawienia > Dostępność > VoiceOver > Pismo Braille’a może-

my ustawić Interwał przesuwania, który odpowiada za automatyczne przewijanie 

pisma Braille’a, co pozwoli osobom korzystającym z brajlowskich linijek na szybsze 

czytanie tekstów. Ostatnią zmianą w opcjach VoiceOvera, którą udało mi się znaleźć, 

jest możliwość ustawienia dźwięku lub komunikatu głosowego o wykrytych czyn-

nościach na elemencie, na którym obecnie ustawiony jest kursor.

Nowości dla osób  
niesłyszących i niedosłyszących
Interesującą funkcją w tej kategorii ułatwień dostępności jest rozpoznawanie dźwię-

ków z naszego otoczenia. Po uruchomieniu nasłuchiwania najnowszy system iOS 

rozpoznaje 14 dźwięków, a w tym m.in. pukanie do drzwi, płacz dziecka, dzwonek 

do drzwi czy szczekanie psa. Po usłyszeniu któregoś z tych dźwięków otrzymuje-

my informację o jego wykryciu w centrum powiadomień, co jest bardzo przydatne 

dla osób niesłyszących. Według mnie w tej nowej opcji kryje się duży potencjał 

i może przydać się nawet osobom pełnosprawnym, które chcą wiedzieć np. kiedy 

dziecko płacze im w nocy. Zobaczymy, jak sprawdzi się rozpoznawanie dźwięków 

u wszystkich użytkowników i jak się rozwinie w najbliższym czasie. Następną 

bardzo ważną nowością jest możliwość dostosowania dźwięków w słuchawkach 

AirPods i Beats do swoich potrzeb. Dzięki temu osoby niedosłyszące będą mogły 
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pogłaśniać ciche dźwięki i częstotliwości, co pomoże im słyszeć bardziej wyrazi-

sty dźwięk. Dodatkowo wszyscy użytkownicy AirPods Pro otrzymają możliwość 

korzystania z dźwięku przestrzennego, co też może pomóc osobom niedosłyszą-

cym w usłyszeniu różnych dźwięków.

Z mniejszych dodatków, które udało mi się znaleźć w Ustawieniach > Dostępność, 

można wymienić drobne zmiany nazw i kolejności niektórych ustawień oraz to,  

że do skrótu dostępności, czyli trzykrotnego naciśnięcia klawisza Home można 

dodać teraz funkcję Zwiększ kontrast oraz Zmniejsz przeźroczystość przydatną dla 

osób słabowidzących.

Podsumowując powyższy artykuł,
muszę przyznać, że firma Apple postarała się w tym roku, tworząc najnowszy system 

iOS 14. Wszystkie nowe funkcje zarówno te dla osób pełnosprawnych, jak i niepeł-

nosprawnych zasługują na uwagę 

osób korzystających z  tej wersji 

systemu. Warto będzie spróbo-

wać wykorzystać je do własnych 

celów, czy to w pracy, czy w domu. 

Z niecierpliwością czekam na dalsze 

aktualizacje iOS, które — mam 

nadzieję — przyniosą jeszcze więcej 

stabilności i nowych rozwiązań dla 

osób niepełnosprawnych.
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MAćKU,  
MóW DO MNIE JESZCZE
PIOTR WITEK
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W dzisiejszym artykule chciałbym zachęcić Was do nadstawienia ucha, i przete-

stowania dwóch systemowych funkcji ułatwień dostępu, bazujących na syntezie 

mowy. Pierwszą będą Podpowiedzi Audio, a drugą Odczytywanie Zaznaczonego 

Tekstu — i nie tylko.

Podpowiedzi  
audio to funkcja systemu macOS
anonsująca użytkownikowi różne zdarzenia wymagające jego uwagi. Alerty najczę-

ściej dotyczą aplikacji, które w danym momencie przysłonięte są innymi oknami. 

Przykładowo, w tej chwili piszę tekst w oknie edytora, a równolegle w tle FineReader 

przeprowadza procedurę OCR na kilkuset zeskanowanych plikach. W momencie 

gdy zakończy się proces rozpoznawania, macOS poinformuje mnie systemowym, 

syntetycznym głosem, że FineReader wymaga mojej uwagi.

Powiadomienia audio to dodatkowa forma informowania użytkownika o pojawiają-

cych się na ekranie plakietkach i dymkach z powiadomieniami. Przyda się na pewno 

użytkownikom korzystającym z edytorów pełnoekranowych pozbawionych rozpra-

szaczy, osobom używającym dwóch monitorów, oglądającym serial na Netflixie 

w oczekiwaniu aż wysłany zostanie duży plik na serwer itp., itd.

Powiadomienia audio włączycie, wchodząc w  Preferencje Systemowe, potem 

Dostępność i zakładkę Mowa. Przy polu opisanym jako „Ogłaszaj, gdy wyświetla-

ne są alerty lub gdy aplikacje wymagają uwagi” należy zaznaczyć checkbox Włącz 

Ogłaszanie.
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Z rozwijanej listy głosów możecie wybrać ten, który najbardziej Wam odpowiada, 

i od razu dopasować tempo jego pracy.

W tej samej zakładce znajdziecie drugą opcję, o której dziś wspomniałem, czyli 

Odczytuj zaznaczony tekst po naciśnięciu klawiszy. Zachęcam do zaznaczenia tej 

opcji i ustawienia jakichś klawiszy skrótu. Domyślnie to Option+ESC, ale np. mnie 

wygodniej używa się Ctrl+ESC. Pewnie dlatego, że klawiszem CTRL możemy od 

razu zatrzymać trwający odczyt.

Dzięki tej funkcji jedno naciśnięcie zdefiniowanego skrótu sprawi, że komputer 

sam odczyta Wam treść wiadomości e-mail, artykuł na stronie, przesłany raport czy 

fragment książki.

Funkcja posiada dwa tryby pracy.W pierwszym odczytuje tylko zaznaczony tekst, 

bez względu na to, czy zaznaczyliśmy jedno zdanie, akapit czy kilkanaście stron. 

W drugim trybie działa automatycznie, gdy nie zaznaczymy żadnego tekstu. Wtedy 

po prostu odczytuje cały tekst od początku do końca wiadomości, strony bądź doku-

mentu. Dlatego w tym drugim przypadku, warto artykuły na stronach internetowych 

wyświetlać w trybie Reader.

Opcja Odczytywania zaznaczonego tekstu przyda się zawsze, gdy będziecie chcie-

li dać odpocząć zmęczonym oczom. Sprawdza się też wtedy, gdy musicie jeszcze 

coś przeczytać, ale w tym samym czasie trzeba już się zacząć zbierać do wyjścia. 

Działa doskonale, gdy musicie odczytać komuś tekst z ekranu. Przydaje się w nauce 

obcych języków, jeśli oczywiście doinstalujecie sobie jakieś inne, dodatkowe głosy 

systemu. Przydaje się również w pisaniu tekstów, ponieważ algorytmy syntezato-

ra mowy sprawiają, że w trakcie odsłuchu tekstu od razu słyszymy, czy posiada on 

wszystkie znaki interpunkcyjne albo czy przypadkiem nie jest ich za dużo.

I w ogóle zachęcam Was do przetestowania obu funkcji. W końcu Opcje Ułatwień 

Dostępu Apple projektuje z myślą o ułatwieniu życia wszystkim swoim użytkownikom.



https://www.applemuzeumpolska.pl/
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Ten rok zaowocował znaczącymi zmianami w wyglądzie systemów, ale też i w ich 

wnętrzu. Wydaje się, że Apple najwięcej wysiłku włożył w odświeżenie macOS, 

jednak także iOS 14 doczekał się wielu zmian. Sporo z nich dotknęło interfejsu,  

ale i w dziedzinie bezpieczeństwa i prywatności również wiele się zmienia.

Nowy system zadziała na tych samych urządzeniach co iOS 13, czyli od iPhone’a 6s 

i SE 2016.

Widżety na ekranie
To jedna z najważniejszych zmian w wyglądzie i funkcjonalności. Nowe widżety 

można dodawać do ekranu razem z ikonami aplikacji. Występują w dwóch wersjach: 

kwadratowej o rozmiarze 2 × 2 ikony i prostokątnym zajmującym dwa rzędy ikon. 

Na razie dostępne są tylko widżety systemowe, bo deweloperzy będą musieli swoje 

aplikacje i ich dodatki przystosować. „Stare” widżety są dostępne nadal po wyciągnię-

ciu z lewej strony ekranu głównego. Widżety niestety nie pozwalają na interakcje, 

na razie mają tylko funkcje informacyjne. Poza widżetami standardowymi można 

dodawać stosy, czyli zestawy widżetów, które automatycznie lub ręcznie można 

przełączać.

Biblioteka aplikacji. To duże ułatwienie dla takich bałaganiarzy jak ja. Na ostatnim 

ekranie Apple umieścił uporządkowany zbiór aplikacji w zestawach. Na górze suge-

rowane przez system, ostatnio dodane, a niżej z podziałem na kategorie. W grupach 

pojawiają się trzy propozycje i czwarta ikonka, pod którą czai się cała reszta z danej 

kategorii. Dodatkowo działa wyszukiwanie po nazwach i kategoriach oraz lista alfa-

betyczna. Kolejnym ułatwieniem dla tych, co nie potrafią systematycznie kasować 
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nieużywanych aplikacji, jest możliwość ukrywania ekranów. Programy, których 

ikony znajdują się na tych ukrytych, nadal można wyszukać i uruchomić również 

z Biblioteki.

Połączenia jako banery! Taki drobiazg, ale tyle lat Apple kazał nam na to usprawnie-

nie czekać. Od iOS 14 przychodzące połączenie nie przerwie nam pracy lub gry.  

Na odblokowanym ekranie informacja pojawi się jako baner, nie zatrzymując ak-

tywnego programu.

Również Siri nie zajmuje całego ekranu podczas dialogu. Na dole pojawia się jedynie 

znana animowana ikona oraz odpowiedzi lub efekty działań też tylko w postaci 

banerów.

Obraz w obrazie. To kolejne ułatwienie z serii „pracuj lub baw się dalej”. Filmy i połą-

czenia wideo FaceTime, a niebawem pewnie i z innych komunikatorów można 

zminiaturyzować, tak samo jak na iPadzie i Macu. To bardzo przydatne, zwłaszcza 

gdy podczas wideorozmowy chcemy sprawdzić coś np. w kalendarzu, jednocześnie 

nie tracąc rozmówcy z oka.

Wiadomości. Tak jak w macOS i iPadOS pozwalają na przypinanie rozmów, odpowia-

danie na konkretną wiadomość, co jest wyraźnie oznaczane. Ze wzmiankowania 
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rozmówców również można korzystać, aby przyciągnąć ich uwagę pomimo np. 

wyciszenia alertów. Rozmowom grupowym można dodawać zdjęcia lub ikony, aby 

były łatwiej rozpoznawalne. Na deser dostajemy nowe naklejki i style Memoji.

App Clips. W iOS 14, jeżeli deweloper zdecyduje się na użycie Clipsów, po odczyta-

niu linka kierującego do aplikacji, która nie jest zainstalowana, pojawi się karta, 

prezentująca treści z linka tak, jakby to zrobiła aplikacja. Po prostu system wczyta 

i uruchomi część aplikacji odpowiedzialnej za obsługę wskazanych treści. App Clips 

może mieć maksymalnie 10 MB. Deweloper będzie musiał stworzyć dodatkowy 

„target” w aplikacji, który będzie odpowiedzialny za Clipsa.

Zmiany w Mapach i Tłumacz na razie nie ucieszą nas zbytnio. Ten ostatni nie obsługuje 

języka polskiego, a nowości w Mapach, m.in. transport rowerowy, szybko do nas 

nie dotrą.

Safari zablokuje śledzący nas kod na stronach i dodatkowo dostarczy raport z tych działań. 
Podobnie jak w macOS ostrzeże o skompromitowanych, powtarzających się i zbyt 

łatwych hasłach. Te ostrzeżenia pojawiają się też w Ustawienia > Hasła. Oczywiście 

przeglądarka też znacznie przyśpieszyła pracę.

AirPods. Tak, zmiany w iOS 14 dotkną też AirPods, i to tych będących już na rynku. 

Dźwięk przestrzenny będzie reagował na ruchy i pozycję głowy. Powiadomienia 

o stanie baterii pojawią się jako małe banery, które są dość szeroko stosowaną nowo-

ścią w iOS 14. Bardzo praktyczne jest też automatyczne przełączanie AirPodsów 
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pomiędzy urządzeniami. Gdy sięgniemy po inne urządzenie podpięte do naszego 

konta i sparowane z AirPodsami, to przełączą się na nie automatycznie.

Aplikacje według upodobań. Do tej pory, gdy klikaliśmy w link lub e-mail, zawsze 

otwierały się aplikacje systemowe. Od iOS 14 będzie można wybrać inne programy 

jako standardowe dla danego rodzaju linków lub danych.

Prywatność do kwadratu
Ostrzeżenia, gdy kamera lub mikrofon są włączone. Zielona kropka na belce u góry ekra-

nu to włączona kamera, żółta oznacza aktywny mikrofon. W Centrum sterowania 

pojawia się informacja, jaka aplikacja ostatnio używała mikrofonu lub kamery.

Limity w dostępnie do zdjęć. Funkcja pozwala wybierać fotografie, które udostępniamy 

aplikacji. Np. Facebookowi przed dodaniem zdjęcia do postu, udostępniamy tylko 

to konkretne, a nie całą „rolkę”.

Ograniczanie przeszukiwania sieci lokalnej. Jeżeli aplikacja chce uzyskać dostęp do sieci 

lokalnej, to od iOS 14 musi uzyskać na to nasze pozwolenie, które w ustawieniach 

tak jak i każde inne można później odwołać.
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Informacja o dostępie do schowka. To prosta, ale bardzo ciekawa funkcja. W końcu często 

w schowku mamy wrażliwe dane, jak np. hasła, które kopiujemy z menadżera haseł. 

Teraz system powiadomi nas małym banerem o tym, że jakaś aplikacja za naszą 

zgodą lub bez niej grzebie w schowku.

Prywatny adres sieciowy. Losowanie różnych MAC adresów pozwala na ukrycie nasze-

go urządzenia, a w zasadzie „zmylenie przeciwnika”.

Blokowanie śledzenia w aplikacjach. Kilka lat temu Apple zabronił dostępu do UUID 

urządzenia. Zastąpił go generowanym losowo identyfikatorem. Potem pozwolił na 

identyfikowanie urządzenia w różnych aplikacjach tego samego dewelopera. Teraz 

będziemy mogli to zablokować.

Udostępnianie tylko przybliżonej lokalizacji. Jeżeli nie ufamy jakiejś aplikacji, możemy 

ograniczyć dokładność, z jaką może śledzić naszą pozycję.

Ochrona przed śledzeniem w Safari i raporty. O tym już pisałem wyżej.

Cenzurka dla aplikacji dotycząca dostępu do wrażliwych informacji zamieszczana w App Store. 

Te informacje pojawią się w App Store niebawem.

Jeszcze więcej nowości do dyspozycji dostali deweloperzy. App Clips, nowe widżety 

i mnóstwo innych usprawnień, które gdy zostaną użyte, podniosą jakość gier i apli-

kacji oraz ich możliwości.
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Na koniec opiszę moje wrażenia z używania pierwszych bet iOS 14. Nie jest tak 

dobrze, jak w przypadku macOS. Oczywiście iPhone 7 Plus staje się coraz bardziej 

zabytkiem, ale w porównaniu do 7-letniego MacBooka Air, na którym macOS 11 

działa znakomicie, jest teraz średnio. Co ciekawsze, pierwsza beta działała szyb-

ciej niż druga. Na szczęście co do stabilności tych wczesnych wersji nie jest źle. 

Analogicznie do wcześniejszych lat im bliżej finału, tym bety stają się sprawniejsze, 

no może z maleńkimi wyjątkami, jak druga wersja iOS 14.

iPadOS 14  
ołówkiem o ekranie
Najlepszą wiadomością w przypadku iPadOS 14 jest lista zgodności. Wbrew wcze-

śniejszym pogłoskom nowy system zadziała na tych samych iPadach co 13, czyli od 

iPadów Air 2 i mini 4. Wcześniej spekulowało się, że wymagany będzie procesor A9.

W wyglądzie nie ma tylu zmian co w iOS 14. Ponieważ iPadOS ma inny pomysł na 

widżety, to te nie pojawiają się wśród ikon, ale ich kształt tak jak i na iOS ulegnie 

zmianie. Nie ma też biblioteki aplikacji. Za to pojawiło się mocno wzorowane na tym 

z macOS Spotlight, czyli lepsze globalne wyszukiwanie.

Wiele aplikacji zyskało odświeżony wygląd. Częściej spotkamy w nich pasek boczny 

(sidebar). Funkcje związane z bezpieczeństwem i prywatnością oraz mniej inwa-

zyjne połączenia też trafiły do iPadów w komplecie.
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Niestety z największych udoskonaleń, czyli pisma odręcznego, które można będzie 

stosować prawie wszędzie w iPadzie i dodatkowo będzie tam, gdzie trzeba, zamie-

niane na tekst, nie ucieszymy się. Te funkcje na razie działają po angielsku. Jednak 

wpisywanie adresu www ręcznie za pomocą Apple Pencil jest możliwe i czasem 

wygodne.

tvOS
Z Apple TV będzie jeszcze wygodniej korzystać w kilka osób. Np. wyniki gier 

i zdobycze będą zachowywane do odpowiednich, dodanych do ATV kont. Lepiej 

dostosowywane będą też rekomendacje np. w TV app.

Tak jak we wszystkich systemach odświeżone zostało Centrum sterowania. W tvOS 

wzbogacone też o podgląd z kamer HomeKit.

Funkcja „obraz w obrazie” jest nareszcie dostępna w tvOS 14, co oznacza, że filmy 

będą nadal odtwarzane w rogu ekranu nawet po wyjściu z aplikacji.

Lepsze udostępnianie obrazu i muzyki. Do Apple TV da się teraz dodać więcej słuchawek 

AirPods. Pozwoli to na oglądanie programów np. w dwie osoby, bez przeszkadzania 

innym osobom. Automatyczne przełączanie też będzie działać z Apple TV. W drugą 

stronę — AirPlay w końcu pozwoli na przekazywanie obrazu w rozdzielczości 4k.
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WIęCEJ MOżLIWOŚCI
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Udostępnianie tarczy zegarka
Nadal użytkownicy ani deweloperzy nie mogą tworzyć własnych tarcz, a jedynie 

modyfikować propozycje Apple. Tych propozycji jest na szczęście więcej, a istnieją-

ce są rozbudowane o nowe komplikacje. Daje to ogromne możliwości personalizacji 

zgodnie z własnymi upodobaniami, najczęstszymi aktywnościami oraz wykony-

wanymi za pomocą zegarka czynnościami. Od watchOS 7 własne kompozycje tarcz 

z komplikacjami będzie można udostępniać za pomocą linków w wiadomościach, 

na portalach społecznościowych czy na stronach WWW. Twórcy aplikacji z kompli-

kacjami będą mogli promować je za pomocą już zdefiniowanych tarcz. To duże 

ułatwienie.

Nowa wersja Chronograph Pro zawiera tachymetr do obliczania prędkości. Tarcza 

Zdjęcia oferuje kolorowe filtry, a tarcza X-Large ma teraz możliwość umieszczenia 

dużej komplikacji.

Deweloperzy mogą dodawać do aplikacji więcej niż jedną komplikację. Pozwoli to 

na oferowanie łatwego dostępu do wielu funkcji programu lub do zastosowania 

kilku wariantów w różnych miejscach tarczy zależnie od potrzeb użytkownika.

Śledzenie snu
Z premedytacją nie napisałem „analiza”. Funkcja, którą wprowadził Apple w watchOS 

7, określa jedynie, kiedy śpimy, a kiedy nie. Według wyjaśnień Apple zdecydował 

się na takie uproszczone podejście, bo lekarze i badacze twierdzą, że na podstawie 

danych pochodzących z sensorów ruchu nie można odczytać miarodajnych infor-

macji o fazie snu; są one obarczone zbyt dużym błędem. Jednak na ich podstawie 
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daje się bez problemu określić, czy sen trwa. Dane o śnie pojawią się w aplikacji 

Zdrowie wraz z wykresami pozwalającymi na ich łatwiejszą analizę.

Te dane będą wykorzystywane do wyrobienia właściwych nawyków przed snem, 

wywołania odpowiedniej sceny ustawiającej oświetlenie domu lub sypialni 

w HomeKit czy uruchomienia aplikacji do medytacji lub relaksu. Co więcej, jeże-

li system zauważy, że w Apple Watch jest już za niski poziom energii w baterii,  

to zaproponuje jej podładowanie przed snem w czasie relaksu. Pobudka również 

dzięki haptyce lub delikatnym dźwiękom będzie mniej uciążliwa.

Możliwe, że nadchodzący Apple Watch s6 zaoferuje więcej funkcji dotyczących 

analizy snu.

Myj ręce!
Kolejna wersja systemu dodaje jakże ważną funk-

cję w czasie, gdy świat zmaga się z pandemią. 

Apple Watch dopilnuje, abyśmy uczciwie, 

przynajmniej 20 sekund myli ręce. Dodatkowo przypomni nam o umyciu rąk, gdy 

wrócimy do domu.

Funkcja, podobnie jak wykrywanie upadku wprowadzone rok temu, analizuje ruchy 

nadgarstka za pomocą przyśpieszeniomierzy i gdy wykryje charakterystyczne 

poruszenia związane z myciem rąk, włączy mikrofon, aby sprawdzić, czy słychać 

szum wody i pluskanie. Jeżeli tak, zacznie odliczać 20 sekund. Gdy zbyt wcześnie 

zakończymy mycie, pojawi się moralizujący komunikat o sensie dokładnego mycia 

rąk. Dane pochodzące z nasłuchiwania bulgotania nie są nigdzie zapisywane, za to 

statystyki mycia będzie można sprawdzić w aplikacji Zdrowie.
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Prywatność
Przy okazji nasłuchiwania szumu wody warto wspomnieć o funkcjach prywatno-

ści. Apple Watch będzie informował nas zawsze, gdy jakaś funkcja systemowa lub 

aplikacja zaczyna rejestrować lub analizować dźwięk z mikrofonu. Np. podczas 

odliczania czasu mycia rąk widać pomarańczowy symbol mikrofonu.

Nowe treningi
W nowej wersji systemu Apple dodał: trening podstawowy, taniec, trening siły 

funkcjonalnej i trening regeneracyjny. Firma chwali się, że bardzo dużo wysiłku 

kosztowało poprawne zaprojektowanie analizy tańca. Zegarek dobrze sobie radzi 

z liczeniem kalorii i aktywności podczas tańca Bollywood, kardio dance, hip-hop 

i tańców latynoskich.

Przeprojektowana również została aplikacja Aktywność, a jej nazwa została zmie-

niona na Sprawność. Teraz na jednym ekranie mamy podsumowanie aktywności, 

treningów, nagród i trendów, a na drugim aktywności udostępnianej przez znajo-

mych oraz rywalizacje.

Słuch
Apple dodał kolejne funkcje dbające o nasz słuch.  

Do znanego już pomiaru natężenia dźwięku 

w otoczeniu dojdzie pomiar i statystyczna anali-

za poziomu dźwięku, z jakim słuchamy muzyki 

i multimediów. Jeżeli tygodniowa dawka zbyt 
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głośnych dźwięków i muzyki przewyższy bezpieczny poziom, Apple Watch poinfor-

muje użytkownika o przekroczeniu zalecanej dawki i zaproponuje, aby ograniczył 

głośność w słuchawkach. Liczbę przyjętych decybeli z podziałem na dni i tygodnie 

można będzie przeglądać w aplikacji Zdrowie.

Skróty
W końcu do Apple Watch trafia aplikacja Skróty wraz z niemal całym zasobem jej 

skryptów (Skrótów). Większość znanych z iPhone’a i iPada poleceń będzie można 

używać na Apple Watch bezpośrednio w nim.

Nasza sprawność
Apple Watch i iPhone w aplikacji Zdrowie pokażą informacje dotyczące niskowy-

siłkowych treningów, szybkości wchodzenia i schodzenia po schodach, długości 

i asymetrii kroku czy czasu stania na obu nogach. Te dane mogą ułatwić wcześniej-

szą diagnozę chorób układu szkieletowo-mięśniowego czy wad postawy.

Inne dodatki
Wsparcie dla SwiftUI w komplikacjach to duże ułatwienie dla deweloperów, którzy 

będą mogli lepiej i łatwiej zapanować nad grafiką interfejsów.

Nowe komplikacje dla wbudowanych aplikacji: Camera Remote, Sen i Skróty.

Być może z kolejnymi betami Apple postanowi dodać coś więcej do Apple Watch. 

O kompletnej liście przekonamy się dopiero jesienią.
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Wszystkie systemy Apple w tym roku zostaną mocno odświeżone, jednak wydaje 

się, że macOS pochłonął najwięcej pracy, i to od samego niedostępnego normal-

nym użytkownikom wnętrza po interfejs. Nie są to też zmiany związane wyłącznie 

z nadchodzącym Apple silicon. Nie dość, że nowości jest bardzo dużo, to nie pamię-

tam, aby kiedykolwiek Apple wypuściło tak stabilne pierwsze bety macOS. Oczywiście 

sprawiają psikusy, ale w porównaniu do wcześniejszych niemal niezauważalne.

Kto będzie  
cieszył się z nowego macOS?
Nowy system wg Apple jest zgodny z:

 > MacBook od początku 2015

 > MacBook Air od 2013

 > MacBook Pro od 2013

 > Mac mini od 2014

 > iMac od 2014

 > iMac Pro

 > Mac Pro od 2013

Do tego dochodzą niektóre starsze Mac Pro 5.1 po zastosowaniu drobnej sztuczki.

Od razu warto dodać, że dwie pierwsze bety nawet na MacBooku Air 2013 z i7 spra-

wiają silne wrażenie, graniczące z pewnością, znacznie sprawniejszej pracy. Nowy 

system tchnął więcej życia nawet w 7-letniego MacBooka Air. MacBook Pro 16 również 

stał się sprawniejszy.
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Całkiem nowy wygląd
Nie jestem wzrokowcem, więc do dość mocno zmienionego wyglądu przywykłem od 

razu, no może poza kilkoma nieudanymi ikonami, które ktoś określił jako efekt pracy 

projektantów interfejsu w domu wraz z dziećmi. Na ekranie prawie wszystko uległo 

zmianie od zaokrąglenia okien, ikon, Docka, przez przeźroczystości i rozmieszcze-

nie najważniejszych przycisków w aplikacjach systemowych.

Część dodatków zaczerpnięto z iPadOS i zdecydowanie nie zwiastuje to łączenia 

systemów. Po prostu Apple wykorzystuje funkcje i elementy, które da się zaada-

ptować i które są sprawdzone oraz praktyczne. To mądrze. Tak się stało z Centrum 

sterowania, które z iPada trafia do Maca i gdy już o nim pamiętamy, to bardzo przy-

śpiesza czynności związane z ustawieniami. Również zachowanie ikon i przycisków 

częściowo przypomina to dopiero co wprowadzone w iPadOS. Elementy interfejsu 

pojawiają się lub stają się bardziej widoczne, gdy powinny, np. po najechaniu wskaź-

nikiem lub zaznaczeniu czegoś w dokumencie, którego dotyczą. To pozwala lepiej 

skupić się na pracy. Pasek menu, jego ikony też uległy zmianie, wszystko jest jakby 

bardziej kompaktowe.

Centrum sterowania
Jak wspomniałem, trafiło do macOS 11 z iPadOS. Pozwala na pozbycie się z paska menu 

rzadziej używanych elementów, np. Bluetooth czy AirPlay, bo niemal równie szybko 

zapewnia do nich dostęp. Tam też zmienimy jasność ekranu, ustawienia AirDrop 

czy włączymy tryb „Nie przeszkadzać” lub będziemy sterować odtwarzaniem.
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Centrum powiadomień
Nie trzeba już wybierać paneli powiadomień i widżetów, są połączone i lepiej grupo-

wane. Dodatkowo widżety występują w dwóch wersjach — na całą i na połowę 

kolumny. Niestety deweloperzy będą musieli się przystosować.

Wygląd paska  
narzędzi i paska bocznego
Zmienił się już w  aplikacjach systemowych i  oknach Findera. Zajmuje mniej 

powierzchni, a zbędne znaczki są ukrywane. Wszystko to powoduje, że mam wraże-

nie większej ilości miejsca na ekranie i w oknach. Niestety już do tego przywykłem 

i teraz macOS 10.15 wydaje mi się ciasny.

Bezpieczeństwo
macOS 10.15 Catalina wprowadził dość rewolucyjny, choć na szczęście rzadko zauwa-

żalny, podział dysku na część użytkownika z pełnymi prawami dostępu oraz część 

systemową, której normalne procesy modyfikować nie mogą.

macOS 11 Big Sur idzie dalej. Wszystkie pliki na woluminie systemowym są krypto-

graficznie podpisane. Tak działa w APFS Signed System Volume (SSV). Każdy plik 
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w systemowym woluminie Big Sur posiada teraz kryptograficzny hash SHA-256, 

który jest przechowywany w metadanych systemu plików.

Kiedy dane są odczytywane z SSV, ich aktualny hash jest porównywany z zapisa-

nym hashem, aby sprawdzić, czy plik nie został naruszony lub uszkodzony. Pełna 

analiza zmian na dysku przyśpiesza też aktualizowanie systemu. Nie jesteśmy już 

pozbawieni narzędzia pracy przez ponad pół godziny, teraz aktualizacja trwa nawet 

mniej niż 10 minut.

Zmiany dotknęły również rozszerzeń systemowych. Jednak te, z których korzy-

stam, np. do j-link czy adapterów USB-UART, jak działały, tak działają.

Z bezpieczeństwem są związane też nowości w Safari. Przeglądarka poinformuje 

nas, jeżeli używamy hasła, które mogło w wyniku jakichś działań wyciec do sieci 

i zostało „skompromitowane”. Podobnie jeżeli używamy wielokrotnie tego samego 

hasła lub jest ono zbyt proste.

Tarcza w Safari. Jesienią wszyscy użytkownicy będą mogli bez instalowania żadnych 

dodatków zobaczyć informacje, jakie narzędzia śledzące zostały zidentyfikowane 

i zablokowane na danej stronie www. Dodatkowo Safari może zaprezentować raport 

z przekroju działalności ochronnej w ciągu tygodnia, w którym szczególne wraże-

nie robi niechlubny ranking stron „śledzących najbardziej”.

Rozszerzenia Safari będą łatwiej dostępne. Nie dość, że trafią do App Store, to jesz-

cze dzięki dodaniu obsługi interfejsu API WebExtensions i narzędzi do migracji 
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programiści mogą przenosić rozszerzenia z innych przeglądarek. Jednak będzie 

inaczej niż w innych przeglądarkach, to użytkownik Safari zdecyduje, do których 

stron rozszerzenie może mieć dostęp.

Aplikacje
Już wspomniałem o zmianach związanych z bezpieczeństwem w Safari, jednak 

jest ich znacznie więcej. Można dodawać własne tła do strony startowej, pojawiają 

się miniaturki stron po wskazaniu niewidocznej zakładki. Oczywiście zmienił się 

wygląd paska narzędzi, a sama przeglądarka jest jeszcze szybsza i bardziej energo-

oszczędna, co widać już nawet w pierwszych betach.

Wiadomości. Te również zyskały bardzo wiele. Można przypinać ulubione rozmowy 

na górze okna. Dodano funkcję odpowiedzi na konkretną wiadomość i to zarów-

no w rozmowach indywidualnych, jak i grupowych. Będzie mniej nieporozumień. 

W rozmowach można wzmiankować konkretne osoby, aby nie przegapiły naszej 

wiadomości. Rozmowy grupowe można oznaczyć zdjęciem lub ikoną, aby lepiej się 

wyróżniały. Pojawiło się też kilka nowych funkcji znanych z iOS: Memoji i animo-

wane tła z efektami.

Większość aplikacji systemowych została przeprojektowana. Mapy też dostały więcej 

możliwości, a inne programy nowy wygląd. Zmian w macOS jest naprawdę wiele.

Podsumowując: w tym roku macOS wydaje się najważniejszy i widać to już od 

pierwszej bety. Mam nadzieję, że jesienią już nikt nie odważy się powiedzieć,  

że Apple zapomina o Makach.



https://mojmac.pl/jaka-drukarka-do-maca-2020/
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PURO SMART BOTTLE 
Butelka termiczna PURO Smart pokazuje aktualną temperaturę napoju na 

wyświetlaczu LCD ulokowanym w nakrętce. Zintegrowany ekran dotyko-

wy pozwala dodatkowo ustawić przypomnienia dźwiękowe o regularnym 

piciu oraz wskazuje aktualny poziom naładowania baterii. Butelka PURO 

Smart wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej INOX, która zo-

stała przystosowana do użytku spożywczego i  jest materiałem w  100% 

ekologicznym i  przyjaznym dla środowiska, całkowicie wolnym od BPA.  

Wodoszczelność nakrętki potwierdzona jest certyfikatem 

IPX7. Zamontowany 3-stopniowy czujnik 

zakresu temperatury napoju wskazuje 

odpowiedni kolor na wyświetlaczu 

LED. Podwójne ścianki izolowa-

ne próżniowo utrzymują tem-

peraturę gorących napojów 

do 12 godzin oraz zimnych 

do 24 godzin.

CENA
259,00 zł

WWW
topbuy.eu

https://topbuy.eu/product-pol-37745-PURO-Smart-Bottle-Butelka-termiczna-500ml-INOX-z-inteligentna-nakretka-LED-White.html
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ihealth View Wireless  
Wrist Blood Pressure Monitor 
Kontroluj swoje ciśnienie krwi gdziekolwiek jesteś i kiedy tylko tego potrzebu-

jesz. Prosty w obsłudze bezprzewodowy ciśnieniomierz nadgarstkowy iHealth 

View monitoruje ciśnienie krwi, tętno, a także wykrywa zaburzenia rytmu serca  

w szybki i prosty sposób pozwoli Ci skontrolować stan Twojego zdrowia, mierząc 

trzy jego podstawowe parametry. Wbudowana pamięć urządzenia pozwala na 

przechowanie do 120 pomiarów przed zsynchronizowaniem go z urządzeniem 

mobilnym, co umożliwia jego samodzielną pracę, bez udziału Twojego smartfo-

na lub tabletu. 

CENA
249,00 zł

WWW
cortland.pl

https://www.cortland.pl/ihealth-view-wireless-wrist-blood-pressure-monitor-bezprzewodowy-cisnieniomierz-nadgarstkowy.html
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MIO SLICE 
Mio SLICE to rewolucyjny zegarek fitness wykorzystujący zaawansowany, 

a jednocześnie bardzo prosty w obsłudze algorytm PAI™, który analizuje naszą 

całodzienną aktywność fizyczną z użyciem dokładnego czujnika pulsu (w tym 

tętna spoczynkowego) oraz wbudowanych 

sensorów ruchu. W rezultacie otrzymujemy 

jeden czytelny wynik w postaci punktacji 

PAI™. Utrzymując go na poziomie 100 

punktów tygodniowo masz pewność, 

że robisz wszystko jak należy dla 

zachowania optymalnego stanu 

zdrowia wydłużając tym samym 

długość swojego życia i reduku-

jąc ryzyko występowania chorób 

Informacje przesyłane są automa-

tycznie do darmowej aplikacji PAI 

na urządzeniu mobilnym. Mio 

SLICE to jednocześnie funkcjo-

nalny i wodoszczelny zegarek na 

rękę, na którym można odbierać 

przychodzące powiadomienia 

z telefonu.

CENA
249,00 zł

WWW
topbuy.eu

https://topbuy.eu/product-pol-34012-Mio-SLICE-Opaska-sportowa-z-pulsometrem-Navy-Large.html
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Withings Sleep Analyzer 
Withings Sleep Analyzer pierwsze na świecie rozwiązanie, które umożliwia 

uzyskanie laboratoryjnych wyników podczas monitorowania snu w domu. Mata 

wykrywa wszystkie zaburzenia oddychania, w tym bezdech senny i chrapanie. 

Bezdech senny to poważna i niebezpieczna dolegliwość, o której często nie wiemy. 

Powoduje zmęczenie i może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne — 

wysokie ciśnienie, zaburzenia rytmu serca, udary mózgu i niewydolność serca. 

Szacuje się, że bezdech senny ma 1 na 5 osób dorosłych, a 80% z nich nie zdaje 

sobie z tego sprawy. Sleep Analyzer monitoruje intensywność zaburzeń oddy-

chania analizując czynność klatki piersiowej i serca. W ten sposób wykrywane 

są przerwy w oddychaniu charakterystyczne dla bezdechu sennego. Urządzenie 

posiada certyfikat medyczny.

CENA
649,00 zł

WWW
icorner.alstor.pl

https://www.icorner.alstor.pl/produkty/withings-sleep-inteligentna-mata-do-monitorowania-snu-i-wykrywania-bezdechu
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Apple Watch Series 5
Apple Watch pozwala śledzić ważne informacje dotyczące Twojego zdro-

wia. Pomaga rejestrować dane dotyczące Twojego cyklu miesiączkowego, 

ostrzega o poziomie hałasu zagrażającym Twojemu słuchowi oraz może 

monitorować ważne informacje związane z kondycją Twojego serca.  

Jeśli Twoje tętno jest zbyt wysokie (lub zbyt niskie), Apple Watch wyświe-

tli alert pozwalający na szukanie pomocy w razie potrzeby. Jeśli zdarzy Ci 

się poważny upadek, po którym nie będziesz poruszać się przez minutę, 

Apple Watch automatycznie połączy się ze służbami ratowniczymi oraz 

wyśle wiadomość do Twoich kontaktów alarmowych. Już od 1999 zł.

CENA
1999,00 zł

WWW
cortland.pl
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Withings Body Cardio
Większość osób podczas odchudzania skupia się wyłącznie na całkowitej masie 

ciała, ale warto też wiedzieć, co kryje się za tą liczbą. Body Cardio pokazuje zawar-

tość tkanki tłuszczowej, mięśni i wody w ciele, aby dać nam pełen obraz sytuacji 

i ułatwić określenie celów treningowych. Dodatkowo waga mierzy prędkość fali 

tętna (PWV) uznaną przez społeczność medyczna za wskaźnik ogólnego stanu 

układu sercowo naczyniowego. PWV to prędkość rozprzestrzeniania się fali krwi 

wzdłuż tętnic. Podwyższony odczyt PWV może być oznaką sztywności tętnic,  

co świadczy o większym ryzyku wystąpienia lub rozwoju nadciśnienia.

CENA
649,00 zł

WWW
icorner.alstor.pl

https://www.icorner.alstor.pl/produkty/withings-body-cardio-waga-z-analiza-skladu-masy-ciala-oraz-pomiarem-tetna
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Withings BPM Core 
Withings BPM Core to pierwszy na świecie ciśnie-

niomierz z funkcją EKG i cyfrowym stetoskopem. 

To urządzenie zostało stworzone we współpra-

cy z kardiologami z dwóch największych szpitali 

w Paryżu. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby 

uruchomić trzy badania wykorzystujące najbar-

dziej zaawansowane technologie. Wyniki 

pomiarów są dostępne od razu na wyświetlaczu 

ciśnieniomierza i są łatwe do zinterpretowania, 

dzięki oznaczeniu odpowiednimi kolorami —

zielonym, żółtym i czerwonym. Europejskie 

Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego 

zaleca regularne monitorowania 

ci-śnienia w  domu. Umożliwia to 

uniknięcie efektu „białego fartu-

cha” i  wykrycie nadciśnienia 

maskowanego. 

CENA
1251,64 zł

WWW
icorner.alstor.pl

https://www.icorner.alstor.pl/produkty/withings-bpm-core-bezprzewodowy-cisnieniomierz-z-funkcja-ekg-i-cyfrowym-stetoskopem
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Withings Move ECG 
Pierwszy na świecie analogowy zegarek z funkcją pomiaru EKG i możliwością 

wykrycia migotania przedsionków. Gdziekolwiek jesteś, w dowolnym momencie 

— z Withings Move ECG zawsze możesz wykonać EKG. Poczułeś kołatanie lub niere-

gularny rytm serca? Wystarczy, że wciśniesz koronę, a następnie dwoma palcami 

obejmiesz kopertę zegarka. Po 30 sekundach otrzymasz wyniki badania EKG, które 

stanowią dokumentację medyczną i mogą być wykorzystane podczas wizyty u leka-

rza. Move ECG monitoruje również aktywność fizyczną i sen. 

CENA
559,00 zł

WWW
icorner.alstor.pl

https://www.icorner.alstor.pl/produkty/withings-move-ecg-smartwatch-z-pomiarem-ekg
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Sennheiser CX SPORT
Bezprzewodowe słuchawki Sennheiser CX SPORT mają wszystko, czego po-

trzebujesz podczas treningu: lekką, odporną na pot i wodę konstrukcją, za-

awansowaną technologię Bluetooth oraz dźwięk najwyższej jakości. Zestaw 

słuchawkowy wyposażono w  opatentowane przetworniki, zapewniające 

czyste, szczegółowe brzmienie z bogatym basem. Bluetooth 4.2, Qualcomm 

apt-X i apt-X LL zapewniają swobodę słuchania w bezkompromisowej ja-

kości bez użycia kabli. Aby zapewnić maksymalny komfort CX SPORT zo-

stały wyposażone w ergonomiczne uchwyty douszne w trzech rozmiarach 

(S/M/L), które gwarantują stabilizację nawet podczas intensywnych trenin-

gów. W komplecie ze słuchawkami jest również opcjonalny klips do zamo-

cowania na koszulce oraz minimalistyczne etui. CX SPORT oferują sześcio-

godzinną pracę na jednym ładowaniu, a 10 minut ładowania wystarczy, żeby 

słuchać muzyki przez godzinę.

CENA
559,00 zł

WWW
sennheiser.pl

https://sennheiser.pl/o/cx-sport
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iWALK Amour Air Duo
Słuchawki bezprzewodowe iWALK Amour Air Duo to innowacyjna seria słucha-

wek całkowicie pozbawiona kabli, która oferuje nowatorski design oraz rewela-

cyjną jakość dźwięku. Niezależnie od tego, czy chcesz słuchać muzyki, czy prowa-

dzić rozmowy telefoniczne, to słuchawki Amour Air Duo zapewnią Ci niezwykle 

czysty i przestrzenny dźwięk z głębokim wyraźnym basem. Słuchawki są wypo-

sażone w technologię TWS (True Wireless Stereo), aby zapewnić bezproblemo-

we synchroniczne połączenie bezprzewodowe oraz szybkie i łatwe parowanie 

słuchawek z urządzeniem. Wraz ze słuchawkami otrzymujemy specjalną stację 

dokującą z wbudowanym akumulatorem o pojemności 480 mAh. Wbudowany 

akumulator w słuchawkach o pojemności 50 mAh posiada bardzo dużą wydaj-

ność, która pozwala na 3 godziny rozmów telefonicznych i 2.5 godziny słuchania 

muzyki przy średniej głośności ok. 40-50%. 

CENA
389,00 zł

WWW
iwalk.pl

https://iwalk.pl/produkt/sluchawki-bezprzewodowe-iwalk-amour-air-duo-czarny/


http://czytammm.com/a4rhvh
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ART TEXT 4
PRZEMYSłAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Słowo ma ogromne znaczenie. Jednak specjaliści od marketingu mówią, że bez 

odpowiedniego obrazu nie będziemy w stanie zainteresować naszych odbiorców. 

A jeśli połączylibyśmy tekst i świetnie wyglądającą grafikę? Już wiecie, czym przy-

ciągnąć uwagę, a pro-gram Art Text 4 pomoże nam wzbudzić efekt „wow” zarówno 

na materiałach promocyjnych, jak również w domowym studio, gdy projektujemy 

zaproszenia na rodzinne okazje.

Jedno kliknięcie  
do niesamowitego efektu
Chcemy mieć wyjątkowe rezultaty natychmiast. Art Text 4 daje nam taką możliwość, 

a czas, jaki musimy poświęcić na stworzenie wyjątkowego tekstu, to jeden ruch 

myszą. Z ponad stu dwudziestu szablonów możemy natychmiast otrzymać obłędnie 

wyglądającą grafikę. Wybieramy z sześciu kategorii, na jakie podzielono tak liczną 

grupę gotowych wzorów. Znajdziemy tu litery trójwymiarowe, płaskie, rozmyte lub 

wypełnione efektami specjalnymi. 

To jednak dopiero początek zabawy z tekstem, jaki oferuje nam program. 

76RECENZJE  
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Twoja kreatywność  
nie ma ograniczeń
Możesz wybrać trójwymiarowy tekst na ślicznym niebieskim tle. Jeśli wolisz użyć 

bardziej metalicznego materiału i zobaczyć, jak pada światło w trójwymiarze, to nie 

będzie żadnego problemu. Wiedz i pamiętaj jednak, że praktycznie każdy element 

tekstu i całej scenerii jesteś w stanie precyzyjnie zaprojektować. Chcemy wypeł-

nić tekst gradientem? Klik i gotowe. Dodamy cienie, ustalimy wypełnienie, a nawet 

kąt, pod jakim będzie odbijać się oświetlenie. Da się wprowadzić zniekształcenia 

do tekstu, a nawet dodać maski. Pomimo naprawdę dużej ilości ustawień, suwaków 

do sterowania i pól do zaznaczania opcji autorzy postarali się, aby każdy element 

był mądrze rozmieszczony w menu i nie wymagał od nas żmudnego szukania 

interesujących nas parametrów. Uzupełniając efekt końcowy naszych projek-

tów, będziemy mogli dodać do projektu nasze zdjęcia oraz przygotowane obrazki 

wektorowe. Całe projektowanie odbywa się tutaj na warstwach. Dzięki temu będzie-

my w stanie lepiej zapanować nad nowymi elementami i ostatecznym wyglądem  

przygotowywanego tekstu.
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WITRYNA

CE
Ch

YArt Text 4

139,99 zł

www.text.design

 + Bogaty zestaw gotowych szablonów
 + Prosta obsługa aplikacji
 + Dużo opcji pozwalających modyfikować 

wygląd tekstu
 + Łatwa obsługa aplikacji

NAZWA

CENA

OCENA

Zachwycający  
efekt końcowy
Ostatni krok jest równie łatwy, jak cały proces twórczy w Art Text 4. W prawym 

dolnym rogu znajduje się ikona pozwalająca na dopasowanie wielkości tworzonego 

obrazka. Możemy skorzystać ze zdefiniowanych dla Facebooka i Twittera rozmia-

rów lub samemu wskazać wielkość grafiki. Na końcu wystarczy użyć dobrze znanej 

nam ikony do udostępniania. Stworzony tekst artystyczny możemy zapisać do pliku 

lub skopiować do schowka. Program oferuje również opcję eksportu grafiki 3D do 

Facebooka. 

Nie ma chyba łatwiejszego sposobu na stworzenie przyciągającego wzrok tekstu-

grafiki. Art Text 4 jest narzędziem, które pomoże każdemu przygotować niesamowicie 

wyglądającą grafikę. Nie musisz znać się na projektowaniu, bo skorzystasz z goto-

wych szablonów. A jeśli tworzenie obrazów nie jest dla Ciebie niczym obcym,  

to skorzystasz z zaawansowanych opcji, aby w błyskawicznym czasie stworzyć 

tekst, który zachwyci Twoich odbiorców. 

https://text.design/art-text/
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NIK COLLECTION 3
PRZEMYSłAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Fotografia to wyjątkowa sztuka przekazu. Zatrzymujesz w kadrze chwilę, która już 

nigdy nie będzie taka sama. Możesz również sprawić, że zachwyci ona wszystkich, 

którzy będą spo-glądać na Twoje zdjęcie. Wystarczy Nik Collection 3, aby mieć swoje 

małe arcydzieło.

Wtyczki inne niż wszystkie
Do tej pory praca z wtyczkami kojarzyła mi się z niewielkim dodatkiem, jaki doinsta-

lowuje-my, wzbogacając możliwości programu. Nik Collection 3 całkowicie zmienił 

moje postrzega-nie tego słowa. W oferowanym pakiecie mamy aż osiem miniaplika-

cji umiejących przeobra-zić nasze zdjęcia w prawdziwe dzieła sztuki. Nowa wersja 

wtyczek świetnie integruje się z zewnętrznymi programami graficznymi, ale nie 

ma żadnych problemów, aby skorzystać bez-pośrednio z narzędzi Nik Collection 

3. Wystarczy uruchomić jeden z programów i przecią-gnąć do niego zdjęcie,  

aby działa się prawdziwa magia.

Możesz wpływać  
na każdy element zdjęcia
Możliwości kreatywnej edycji zdjęć są praktycznie nieograniczone. Każda z ośmiu 

aplikacji ma inne zadanie, a ilość funkcji, na jakie mamy wpływ, sprawia, że efekt 
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będzie nawet dla nas niesamowitym zaskoczeniem. Moduł Viveza 2 potrafi wpły-

wać na zmiany kolorów i to-nacji barw. Program Analog Efex Pro 2 zamieni nasze 

zdjęcia w efektowne kadry robione starymi aparatami. Innym narzędziem potrafią-

cym wydobyć z naszych zdjęć ukryty poten-cjał jest Color Efex Pro 4 umożliwiający 

nakładanie różnych filtrów i efektów. Przy naprawdę niewielkim nakładzie pracy 

możemy uzyskać niesamowicie wyglądające zdjęcia.

Poprawiamy błędy
Nie tylko możemy używać programu do artystycznych zmian w wyglądzie naszych 

zdjęć. Nik Collection posiada dwa ważne narzędzia, które mogą okazać się bardzo 

ważne w procesie „ratowania” nieudanych fotografii. Nowością w wersji trzeciej 

jest Perspective Efex, dzięki któremu będziemy mogli poprawić zniekształcenia 

perspektywy wynikające z szerokiego kadru lub niedoskonałości obiektywu. Drugi 

program, który warto zapamiętać, to Dfine 2. Kto z nas nie miał problemu z szumami 

na zdjęciach wykonanymi w ciemnym pomieszczeniu? Wysokie ISO pozwalające 

zrobić nam zdjęcie przy małym oświetleniu niesie ze so-bą konsekwencje, które do 

tej pory trudno było wyretuszować. Nik Collection i Dfine zasko-czył mnie swoimi 

możliwościami.

Wyspecjalizowane narzędzia
Można wszystko zrobić z gotowych schematów. I to jest bardzo ciekawa propozycja, 

jaką Nik Collection oferuje nam przy pracy ze zdjęciami. Jednak z czasem będziesz 

chciał mieć więk-szy wpływ na każdy element fotografii. I tu znów mamy swobodę 

pracy dzięki narzędziu Punkt kontrolny (U POINT). Wskazując wybrany przez nas 

element zdjęcia, możemy wpły-wać bezpośrednio na jego obszar barw, kontrastu, 
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WITRYNA

CE
Ch

YNik Collection 3

149 €

www.nikcollection.dxo.com

 + Bogaty zestaw schematów i filtrów do 
edycji zdjęć

 + Narzędzia do korekty perspektywy 
 + Łatwa w użyciu obsługa pozwalająca 

skupić się na kreatywnej pracy

NAZWA

CENA

OCENA

cieni czy struktury. Jest to bardzo efek-tywny sposób dopasowania wybranych 

elementów kadru do naszej wizji twórczej.

Ilość gotowych  
szablonów… ogromna
Wspominałem już, że niesamowite efekty możemy uzyskać niewielkim nakładem 

sił. Żeby jednak pokazać ogromne możliwości programu, podzielę się liczbami, które 

najlepiej zobra-zują bogactwo funkcji Nik Collection 3. Ilość filtrów, jakie możemy 

nałożyć w Color Efex Pro, to aż 55. W czarno-białej fotografii możemy bawić się 48 

szablonami. Wyliczankę kończę 90 narzędziami imitującymi zdjęcia z analogowych 

aparatów. Wszystko są to gotowe szablony, które jednym kliknięciem zmienią nasze 

zdjęcie w zupełnie nowy kadr. Warto jednak dodać, że każdą z nich możemy dowol-

nie edytować, co otwiera kolejne drzwi do zabawy w cyfro-wą ciemnię.

Uwielbiam pracę z Nik Collection 3. Najbardziej lubię to zaskoczenie, kiedy po 

włożeniu swojego zdjęcia otrzymuję zupełnie nowy, świeży obraz. Wielokrotnie na 

mojej twarzy pod-czas nakładania filtrów pojawiał się uśmiech zaskoczenia, że takie 

efekty można uzyskać, klikając zaledwie kilka razy w przygotowane szablony. Nik 

Collection 3 jest w stanie uwolnić nasz niesamowity potencjał twórczy. Mamy tu 

ogromną ilość gotowych schematów i jest to świetny punkt wyjścia do dalszej pracy 

nad naszymi zdjęciami. Ten program to również świetne narzędzie dla wszystkich 

poszukujących swojego stylu oraz tych, którzy lu-bią eksperymentować ze swoimi 

zdjęciami.

https://nikcollection.dxo.com
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MACBOOK PRO  
TWO ThUNDERBOLT 2020
ARTUR JOPEK
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Apple znów  
zaczęło kombinować
ze swoją ofertą i trzynastocalowe MacBooki Pro otrzymały aktualizację. Niestety 

nie powiększono ekranu do oczekiwanych 14 cali, ale za to wymieniono w całej 

gamie komputerów klawiatury „nową — starą” wersję z mechanizmem nożycowym. 

Pojawiły się także poważniejsze zmiany także w aspekcie sprzętowym, ale niestety 

tylko w modelach wyposażonych w 4 porty Thunderbolt 3. Czy zatem warto intere-

sować się tym komputerem, skoro zmiany są minimalne? Warto, bo to nadal bardzo 

dobry sprzęt.

Tym razem  
sprzęt po wyjęciu z pudełka
różni się nieco od swojego poprzednika. Niby ta sama obudowa z dwoma gniazda-

mi Thunderbolt 3 oraz zasilacz z przewodem USB-C. Dopiero po otworzeniu klapy 

ekranu zobaczymy różnice w postaci nowej klawiatury nożycowej, której powrót 

przyniósł MacBook Pro 16�. Górna część obudowy jest głębiej wyprofilowana, klawi-

sze teraz mają większy skok, a przestrzenie między nimi są szersze. Wyglądają 

85TESTY
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bardzo solidnie zarówno wizualnie, jak i w kontakcie bezpośrednim. Zmiany dotknę-

ły także paska Touch Bar. Jest teraz węższy a z lewej i prawej wyodrębniono klawisze 

Escape i Touch ID. Wygląda to bardzo dobrze i naturalnie. To, co zwróciło uwagę 

nie tylko moją, ale także domowników, to mianowicie fakt, że klawiatura nożyco-

wa jest zdecydowanie cichsza od poprzednika. Nie jestem mistrzem klawiatury, 

ale nie odczułem nadzwyczajnej poprawy w wydajności względem motylkowej.  

Na niej również przyjemnie mi się pisało, ale ten ciągły stres, czy zaraz się nie zepsuje, 

i profilaktyczne przedmuchiwanie sprężonym powietrzem psuły nastrój. Klawiatury 

nożycowe w moich poprzednich MacBookach były niezniszczalne, a nie dbałem o nie 

z takim pietyzmem jak o motylkowe. Liczę więc, że ta konstrukcja będzie gwarantem 

niezawodności.

Nowy MacBook  
Pro 2TB w podstawowej
wersji może poszczycić się dwukrotnie większym dyskiem. Teraz to SSD o pojemno-

ści 256 GB zamiast 128 GB. Na szczęście nie spowodowało to wzrostu cen i komputer 

nadal kosztuje 6499 zł. Poza tym dysponuje czterordzeniowym procesorem 8. gene-

racji Intela i5 8257U o taktowaniu 1,4 GHz do 3,9 GHz w trybie Turbo Boost (TDP 15 W) 

i 8 GB pamięci RAM DDR 3 2133 MHz. Dla porównania podstawowy model MacBooka 

Pro z czterema portami TB3 to również czterordzeniowy procesor, ale 10. genera-

cji i taktowany zegarem 2,0 GHz (28 TDP), 16 GB DDR4 3733 MHz RAM oraz 512 GB 

dysk. Różnice są spore, ale cena również znacznie wyższa, bo za taką podstawową 

konfigurację trzeba zapłacić aż 9899,00 złotych.
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Komputer  
działa szybko i płynnie
Dysk 256 GB charakteryzuje się lepszymi osiągani względem 128 GB w ubiegłorocz-

nym komputerze. Tam szybkość dysku była, delikatnie mówiąc, nieco odstająca od 

rynku. Odczyt wynosił 1241 MB/s, a zapis jedyne 549 MB/s. Oczywiście nie prze-

szkadzało mi to w codziennym użytkowaniu, ale takie wąskie gardło w komputerze 

z 6500 zł to trochę lipa. Teraz jest lepiej. Odczyt to 1802 MB/s, a zapis 1251 MB/s. Testy 

wydajności w GeekBenchu 5 dają wynik 945 punktów w teście pojedynczego rdzenia 

i 3951 teście wielu rdzeni. MacBook Pro 2TB 2020 ze starszym procesorem wypa-

da gorzej od najnowszych MacBooków Pro 4TB (odpowiednio 1137 i 4236 punkty),  

ale deklasują najnowszego MacBooka Air nawet z procesorem i7 na pokładzie w teście 

multi-core (1139 i 3023).

Czas więc  
na rozterki zakupowe
Jeśli zależy nam na RAM-ie i większym dysku, to zakup MacBooka 2TB przestaje być 

opłacalny, gdyż dobijamy do 8499 zł, a otrzymujemy w zamian starszy i mniej wydaj-

ny procesor, przy tym o dwa porty Thunderbolt mniej. Zakup MacBooka Pro 2TB 
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jest opłacalny tak naprawdę tylko w podstawowej wersji lub ostatecznie z dopłatą 

1000 zł do 16 GB RAM. W przeciwnym wypadku warto się zastanowić nad droższym 

rodzeństwem. Jeśli zaś chodzi o wybór między MacBookiem Air również z proce-

sorem 10. generacji od Intela, to tutaj zdecydowanym faworytem jest MacBook Pro, 

posiada Touch Bar, wydajniejszy procesor i lepszy ekran, a jest cięższy jedynie o 100 

gramów. Jedyny „feler” MacBooka Pro 2TB 2020 to słabsza karta graficzna, która 

nie pozwoli nam podłączyć monitora 6K Apple XDR Display.

Timowi Cookowi  
znowu udał się księgowy manewr,
który pozwolił nadal sprzedawać starą technologię z doskonałą marżą. Mimo że pod 

maską drzemie procesor sprzed dwóch kadencji, to nadal ma w sobie moc wystar-

czającą do wymagających działań. Niestraszna mu obróbka zdjęć czy grafiki, a nawet 

prosty montaż wideo. Dodatkowo nowa i — wszystko na to wskazuje — solidna 

klawiatura pozwoli wyeliminować wątpliwości zakupowe. Jeśli potrzebujemy tanie-

go i solidnego komputera, to zdecydowanie najlepszy wybór.

https://www.apple.com/pl/macbook-pro-13/
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Podobno na sprzęcie Apple nie można grać. Za mało wydajna grafika, brak cieka-

wych gier — te elementy najbardziej wpływają na ocenę tych urządzeń jako centrów 

rozrywki. Myślę jednak, że to błąd. Brakło po prostu odpowiedniego kontrolera 

do gier. Po kilku tygodniach zabawy z Nimbus+ wszystkie moje wątpliwości co do 

wykorzystania sprzętów Apple jako konsoli całkowicie się rozwiały, a ja nie mogłem 

oderwać się od wirtualnej rozgrywki.

Chwytaj i graj
Ten pad świetnie leży w dłoni. Wyprofilowano go w taki sposób, że dopasowuje się 

do ręki, a dostęp do przycisków i joysticków jest wyjątkowo dobry. Gdyby nie wejście 

Lightning do ładowania kontrolera, łatwo by go można było pomylić z padem Sony. 

Układ klawiszy podobny, a sam profil z daleka prezentuje się niemal bliźniaczo. 

Obok złącza do ładowania identycznego jak w iPhonie na przedniej ścianie znaj-

dziemy przycisk łączenia Bluetooth oraz guzik do sprawdzania stanu baterii. Samo 

spięcie kontrolera z urządzeniami Apple nie przysporzy nam żadnych problemów. 

Włącznik z przodu uruchamia system łączenia się z iPhone’em, Apple TV i kompu-

terem. Natychmiast w ustawieniach znajdziemy odpowiednie urządzenie i jednym 

kliknięciem jesteśmy w stanie połączyć pada z dowolnych sprzętem. Nie ma tu 

żadnego „inteligentnego systemu” pozwalającego automatycznie przełączać się 

między urządzeniami. Za każdym razem będziemy musieli przejść tę samą proce-

durę konfiguracji. Obok gniazda ładowania mamy również przycisk do sprawdzania 

stanu naładowania baterii w padzie. A tutaj możemy być pewni, że rozrywka będzie 

trwała długie godziny. Z przyjemnością będziemy chcieli wykorzystać cały zapas 

energii do gry, tym bardziej że przy wadze 243 gramy nie odczuwamy zmęczenia 

dłoni podczas używania Nimbusa+.
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Stworzony do iPhone’a
Nimbus+ został w każdym detalu zaprojektowany pod iPhone’a. Pierwsze, co zwra-

ca naszą uwagę, to port ładowania, który wykorzystuje to samo złącze — Lightning. 

Zabierając w podróż pada, nie musimy się martwić o dodatkowe kable zasilające. 

Z łatwością doładujemy go tym samym powerbankiem, jakiego używamy do zasilenia 

iPhone’a. Drugie — bardziej już spektakularny dodatek wyróżniający ten kontroler na 

tle innych — to uchwyt do smartfona. Jest on w stanie utrzymać nawet największego 

iPhone’a z serii Max. Gumowe zaciski pewnie trzymają telefon, nie pozwalając mu 

wypaść. Miałem jednak problem z samym uchwytem. Przy intensywnym potrzą-

saniu padem (a mnie się zdarza tak wyrażać emocje) uchwyt potrafił wysuwać się 

z pada. Nie zdarzyło się, aby telefon wypadł, ale obawa przed takim zdarzeniem 

sprawiała, że odrywałem się od gry i dociskałem go ponownie do kontrolera. Sam 

pomysł na montaż telefonu daje zupełnie inne odczucia z rozgrywki. Niby nic wiel-

kiego, zmiana położenia telefonu, a jednak podczas rozgrywki to całkowicie zmienia 

poziom przyjemności z zabawy.

Apple TV jak konsola
Doceniam grę na małych ekranach telefonów. Mobilność rozgrywki jest nieocenio-

na, a Nimbus+ ma fajny uchwyt na telefon. Jednak prawdziwy pazur pad pokazuje na 

dużym ekranie telewizora. Apple chciało zmienić Apple TV w konsolę. Bezskutecznie. 

Przynajmniej tak mi się wydawało, dopóki nie podłączyłem do tej czarnej skrzyn-

ki Nimbusa +. Po pierwsze z poziomu kontrolera mogę sterować obsługą Apple TV.  

Nie muszę już sięgać po pilota, żeby uruchomić muzykę lub odtworzyć film. Zabawa 

jednak zaczyna się po uruchomieniu gier. Do tej pory, przyznam się Wam, nigdy 
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nie uruchomiłem żadnej gry na Apple TV. Nie widziałem sensu bawić się  pilotem 

od ATV. Pad jednak zmienia wszystko i sprawia, że niewielkich rozmiarów czar-

ne pudełko podpinane do telewizora może stać się faktycznie centrum rozgrywki. 

Zabawa jest niesamowita. Jeśli gra obsługuje kontroler, to będziemy mogli poczuć 

się jak przy konsolowej rozgrywce. Odpowiednio przygotowane gry mają swoje karty 

konfiguracji pokazujące, jakie funkcje spełniają odpowiednie przyciski na padzie. 

Czas reakcji podczas rozgrywki, sterowanie, przyjemność z zabawy jest nieporów-

nywalnie większa niż wymachiwanie pilotem Apple. To absolutna rewelacja, która 

otwiera nowe drzwi do świata rozrywki na iUrządzeniach. 

Tak można grać!
W wielu przypadkach stukanie w ekran telefonu nie zaburzy rozgrywki. Jednak 

tytuły wymagające od nas skakania, przemieszczania się po planszy i wykony-

wania kilku dodatkowych akcji może być kłopotliwe. Programiści stają na głowie,  

aby uprzyjemnić nam rozgrywkę i tworzą na ekranie wirtualne manipulatory do 

wykonywania ruchu. W nawet najmniejszym stopniu nie oddają one jednak przy-

jemności gry z padem w ręku. Nimbus+ całkowicie zmienia mój obraz wykorzystania 

iPada, iPhone’a i Apple TV jako urządzeń do zabawy. Świetnie wykonany kontroler 

pozwoli nam wejść na zupełnie nowy poziom przyjemności. Jeśli planujecie wyko-

rzystywać sprzęt Apple do gier, to SteelSeries Nimbus+ będzie tym urządzeniem, 

które nie pozwoli Wam oderwać wzroku od ekranu. To całkowicie nowa przestrzeń 

czerpania radości z gry na urządzeniach Apple.

https://steelseries.com/gaming-controllers/nimbus-plus
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Poszukując taniego komputera musimy potykamy się na drodze do kompromi-

su wydajnością i jakością wykonania. Microsoft od kilku lat próbuje zaoferować 

urządzenie, które będzie mogło przy niskiej cenie stać się ciekawą propozycją, 

a równocześnie nie odstraszy użytkowników lubiących dobrze wykonane kompu-

tery. Surface Go 2 ma wiele atutów, aby stać się odpowiedzią na potrzeby tej części 

rynku. Czy będzie w stanie zaciekawić użytkowników potrzebujących mobilnego 

sprzętu z Windowsem na pokładzie?

I laptop, i tablet
Linia urządzeń Surface od dłuższego czasu wzbudzała moje zainteresowanie. Dość 

skrupulatnie śledziłem poczynania Microsoftu w próbach łączenia laptopa i table-

tu. Surface Go 2 posiada 10,5-calowy ekran obsługujący dotyk oraz standardowo 

– podpinaną klawiaturę. Muszę przyznać, że w ostatnim czasie bardzo dużo zrobio-

no dla wygody obsługi tego rozwiązania. Mimo prób łączenia w jednym systemie 

Windows 10 Home (tryb S) funkcji tabletu i zwykłego komputera, wciąż jest to system, 

który lepiej obsługuje się myszką i klawiaturą. Jednak możliwość wskazywania 

palcem na ekranie niektórych funkcji z czasem stało się bardzo naturalne i w wielu 

przypadkach wygodniejsze od przesuwania palcem po gładziku. Zamykanie okien 

aplikacji, przewijanie treści na ekranie „z automatu” wykonywałem gestem ręki. 

Bardziej precyzyjne operacje wymagały ode mnie jednak użycia myszki i klawia-

tury. Dlatego trudno sobie wyobrazić używanie tego urządzenia bez dodatkowej 

inwestycji w klawiaturę i mysz, co dość znacznie podnosi cenę tego komputera.
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Magnezowa obudowa…  
lubię tę jakość wykonania
Microsoft wie, że firmowane jego logo komputery muszą wyróżniać się na tle innych 

urządzeń ze świata PC. Bez wątpienia udało im się zbudować sprzęt znacznie odbie-

gający jakością od tego, co możemy spotkać na rynku komputerów osobistych 

z Windowsem. Pomimo niskiej ceny Surface Go 2, która nie przekracza dwóch tysię-

cy złotych, mamy komputer wykonany z dużą dbałością o szczegóły i bardzo dobrze 

prezentujący się na naszym biurku. Magnezowa obudowa robi świetne wrażenie. 

Zadbano tu o zrobienie znakomitego wrażenia na użytkowniku wyjmującym kompu-

ter z pudełka. Aż trudno uwierzyć, że jest to sprzęt za mniej niż dwa tysiące złotych. 

Nie był to dla mnie koniec miłych niespodzianek.

Wygodna praca i wydajność
Czego można się spodziewać po procesorze Intel Core m3? Obawiałem się najgor-

szego. Nie przekonywały mnie informacje, że jest szybszy o ponad 60% od swojego 

poprzednika. Jednak w porównaniu z pierwszą wersją Surface Go, która pracuje 

u mnie w domu, mogę stwierdzić, że różnica w wydajności to prawdziwa prze-

paść. System znacznie szybciej reaguje na dotyk. Samo użytkowanie praktycznie 

w każdym aspekcie jest bardziej responsywne. Chciałem jednak sprawdzić ten 

sprzęt w bardziej wymagających warunkach i podjąłem się edycji RAW-ów w apli-

kacji Capture One Pro. Tu znów Surface pokazał się z bardzo dobrej strony, dając mi 

możliwość płynnej korekty fotografii.
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Karta graficzna do pracy
To, jak Capture One Pro zachowywał się podczas edycji zdjęć, jest w dużej mierze 

zasługą optymalizacji karty graficznej Intel UHD Graphics 615 i ilości pamięci RAM 

(mój model miał 8 GB). Chociaż nie jest to karta dla graczy i raczej nie liczyłbym na 

dużą ilość klatek na sekundę w wysokich detalach grafiki, to jednak w codziennej 

pracy zintegrowana grafika radziła sobie bez zarzutu. Sam pracuję na dwóch moni-

torach i nie mogłem oprzeć się pokusie podłączenia Surface’a do mojego ekranu 

o rozdzielczości 3840x2160 pikseli. Przy tak wysokiej rozdzielczości mogliśmy 

pracować z częstotliwością 30 Hz. Nie jest to komfortowe odświeżanie, ale jednak 

kiedy potrzebujemy więcej miejsca na wirtualnym biurku, będziemy mogli skorzy-

stać z pomocy drugiego monitora. Warto również w tym momencie wspomnieć 

o 10,5-calowym ekranie Surface’a Go 2 o rozdzielczości 1920x1280 pikseli przy 

odświeżaniu 60 Hz. Jakość obrazu i kąt widzenia w zastosowaniach biurowych 

i rozrywkowych nie wzbudza żadnych zastrzeżeń. Tu ekran spełnia swoją funkcję 

naprawdę z dużą klasą.

Złącza, dodatki i akcesoria
Nie można narzekać na brak akcesoriów i przemyślanych rozwiązań w konstruk-

cji Surface’a. Microsoft zadbał, abyśmy mogli wyposażyć komputer w klawiaturę 

— Surface Pro Signature Type Cover. I muszę przyznać, że praca z nią jest wyjątko-

wo przyjemna. Magnetyczny uchwyt pewnie spaja dwa urządzenia, a samo pisanie 

jest wyjątkowo przyjemne. Bez tego akcesorium raczej nie wychodźmy ze sklepu.  

Do kompletu można dołożyć myszkę, chociaż gładzik sprawuje się tu dobrze.
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Surface ma świetny patent, który w moim przypadku sprawdził się wyjątkowo dobrze. 

Wbudowana podpórka pomaga nam ustawić komputer pod odpowiednim kątem. 

Nie musimy się obawiać, że zapomnimy stojaka lub etui z uchwytem. Wielokrotnie 

używałem go podczas czytania, przeglądania sieci czy pisania. Dołączenie podpór-

ki do komputera to wyjątkowo trafny pomysł. Dużym plusem jest port USB-C. Jeśli 

będziemy chcieli mieć Surface’a Go 2 jako drugi komputer wśród urządzeń Apple,  

to odejdzie kłopot z żonglowaniem kablami. Chcąc rozszerzyć pamięć urządzenia 

lub zgrywać materiał z kamer, możemy wykorzystać złącze MicroSDXC. To rozwią-

zanie również doceniłem kilka razy podczas używania tego sprzętu w terenie.

Surface Go 2 wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Jak na sprzęt kosztują-

cy mniej niż dwa tysiące złotych jest wyjątkowo dobrze wykonany. Stop magnezu 

to zdecydowanie świetny wybór na obudowę komputera. Jakość ekranu nie zawo-

dzi. Z przyjemnością wykorzystamy go do rozrywki oraz do pracy biurowej. Mój 

model wyposażony był w 8 GB pamięci RAM, co przełożyło się na szybkość działania 

podczas obróbki zdjęć w Capture One Pro. Do tego bardzo mobilne wymiary pozwa-

lające mieć swoje biuro zawsze pod ręką. Rozmiar 10,5 cala nie jest tu powierzchnią 

do pracy z rozbudowanymi arkuszami kalkulacyjnymi, ale sam pakiet Office działał 

wyśmienicie. Poszukiwania taniego komputera z Windowsem na pokładzie można 

zakończyć właśnie na Surface Go 2; to trafny wybór.

https://www.microsoft.com/pl-pl/p/surface-go-2/8pt3s2vjmdr6%3Factivetab%3Dpivot%253aoverviewtab
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DEKONI BULLETZ 
FOR AIRPODS PRO
ARTUR JOPEK



Ze słuchawkami Apple  
jest u mnie zawsze tak samo
Strasznie marudzę i widzę mnóstwo mankamentów. Potem pojawia się syndrom 

sztokholmski i nie wyobrażam sobie powrotu do „normalnych” urządzeń. Tak było 

ze zwykłymi AirPodsami, tak też się -stało z modelem Pro. Wygoda funkcjonowa-

nia w ekosystemie Apple jest mocno uzależniająca i z przykrością przekonałem się,  

że nie korzystam już z żadnych innych słuchawek. AirPods Pro nie są doskonałe, 

więc postanowiłem je nieco ulepszyć, wymieniając standardowe silikonowe wkład-

ki douszne na wykonane z pianki „memory” od Dekoni Audio.

Zastosowanie w AirPodsach Pro, wymiennych wkładek dokanałowych otworzy-

ło producentom nowe możliwości zarobkowania na akcesoriach. Ucieszyło mnie 

to bardzo i niezwłocznie wybrałem się na zakupy. Początkowo chciałem zakupić 

klasyczne pianki firmy Comply, ale odstraszył mnie czas oczekiwania i sporo niepo-

chlebnych komentarzy, dlatego nabyłem dostępne na polskim rynku pianki firmy 

Dekoni Audio o nazwie Bulletz.

Wkładki są dostarczane w blistrze, w którym znajdziemy ich trzy pary. Dostępne są 

w tradycyjnych rozmiarach S, M i L. Jest też wersja, w której znajdziemy wszystkie 

rozmiary, ale są one z reguły zgodne z apple’owskimi. Ja korzystałem z siliko-

nów w rozmiarze M i taki rozmiar pianek nabyłem. Pasują doskonale. Można więc 

założyć, że wszystko się zgadza. Wkładki są sprzedawane tylko w kolorze czar-

nym z naturalnymi dla tego materiału przebarwieniami. Czy ten kontrast wygląda 

dobrze w zestawieniu ze słuchawkami? Moim zdaniem nie jest źle. Zawsze to jakaś 
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odskocznia od bieli pokoju Jony’ego Ive’a. Słuchawki z Bulletzami bez problemu 

mieszczą się w etui ładującym i ich obecność pozwala je szybciej z niego wyciągać.

Proces montażu i demontażu jest dokładnie identyczny z tradycyjnymi i nie spra-

wia żadnych problemów. Spasowanie materiałów jest bardzo dobre. Same pianki są 

wykończone z zewnątrz na delikatny połysk. Pozwala to zachowywać je w czystości. 

Dodatkowo wewnątrz jest zamontowana siateczka, która zabezpiecza przed dosta-

niem się do przetwornika zanieczyszczeń; to dobry pomysł, ciekawe dlaczego Apple 

o tym nie pomyślał.

Przed użyciem 
wkładkę należy delikatnie ścisnąć, aby pianka się skompresowała i wprowadzić 

do ucha. Po chwili rozpręży się i wypełni szczelnie kanał. Początkowo jest to nieco 

denerwujące, ale szybko przywykłem. Wkładki są niezmiernie wygodne. Praktycznie 

nie czułem niczego w uszach. Można godzinami korzystać ze słuchawek bez żadne-

go uczucia dyskomfortu. Ponadto pianki Dekoni doskonale wytłumiają dźwięki 

zewnętrzne i na tym polu wygrywają z silikonowymi w przedbiegach.

Aktywność fizyczna również nie wyklucza korzystania z  produktu Dekoni. 

Wykonywanie gwałtownych ruchów zupełnie nie zmieniło położenia słuchawek, 

a podczas dłuższego treningu poprawiałem słuchawki może dwa razy.

Co do długodystansowej trwałości trudno jest mi się wypowiedzieć, gdyż korzystam 

z nich aktywnie od niecałych dwóch miesięcy i w tym czasie jeszcze nie straciły 

sprężystości. Nie należy się jednak nastawiać na długowieczność. Producent szacu-

je ją na około 3 miesiące użytkowania.
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Ostatnią kwestią, 
którą muszę poruszyć, jest wpływ wkładek Dekoni na dźwięk. W mojej ocenie jest 

on minimalny, sprowadza się jedynie do delikatnego zakonturowania basu. Niestety 

nie będzie tutaj rewolucji, choć nie ukrywam, że fajnie by było poczuć sporą różnicę.

Jeśli chodzi o cenę, wkładki Dekoni są droższe od dostępnych w sprzedaży wkładek 

do AirPodsów Pro. Komplet 3 sztuk Bulletzów kosztuje ok. 90 złotych, a dwie sztuki 

wkładek Apple 39 zł. 

Czy zatem warto zakupić zestaw 
wkładek do AirPodsów od Dekoni? 
Odpowiedź tym razem jest prosta. Jeśli oczekujesz poprawy dźwięku, a silikonowe 

wkładki są dla Ciebie wygodne nawet po długim słuchaniu i nie wypadają Ci z uszu, 

to nie zawracaj sobie Bulletzami głowy. Jeśli drażni Cię silikon i chcesz mieć ideal-

nie dopasowane do uszu wkładki, których praktycznie nie czuć, nie wahaj się

WITRYNA

CE
Ch

YDekoni Audio Bulletz

29 $ / 3 pary

www.dekoniaudio.com

 + Wygoda użytkowania
 + Doskonałe wyciszenie
 + Dobra jakość materiałów

 − Krótka żywotność
 − Wysoka cena

NAZWA

CENA

OCENA

https://dekoniaudio.com/product/dekoni-audio-premium-memory-foam-earphone-tips-for-the-apple-airpods-pro/
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http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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HomeKit raczej nie lubi rewolucji, ale stały rozwój jest konieczny, bo akcesoria 

„inteligentnego domu” mają coraz więcej możliwości, zaś ich użytkownicy są coraz 

bardziej wymagający. Jest też trochę rzeczy do nadrobienia.

Zmiany dotyczące HomeKit w nowych systemach są, jak na rozwój ewolucyjny, 

dość znaczne i całkiem sympatyczne. Oto, co już udało mi się dla Was sprawdzić. 

Zaznaczam, że opis bazuje na drugich deweloperskich betach, więc do finalnej 

wersji jeszcze sporo może się zmienić. Korzystając z okazji, poskarżę się Wam też 

na cieknącą wannę, ale to na końcu.

homeKit  
na każdej platformie
Do tej pory mogliśmy sterować akcesoriami domowymi za pomocą iPhone’a, iPada, 

Apple Watch i tylko za pomocą aplikacji Dom przy użyciu Maca. Choć Apple TV z racji 

tego, że jest najlepszym Centrum akcesoriów, jest wyjątkowo ważna dla HomeKit, 

nie miała systemowej aplikacji Dom. Można było używać programów od różnych 

deweloperów, ale nie od Apple. Teraz sytuacja się częściowo zmienia. Apple TV 

nadal nie ma „Domu”, jednak w jej Centrum sterowania pojawiło się sporo funkcji 

HomeKit, szczególnie związanych z obsługą kamer. To już coś! Maki też zyskają, 

od macOS 11 Big Sur deweloperzy będą mogli wydawać własne aplikacje zgodne 

z HomeKit za pomocą Catalyst. Wcześniej było to niemożliwe.
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Aplikacja Dom  
mocno odświeżona
Tu wybitnie widać, że można wprowadzić sporo udoskonaleń, nie wywołując rewo-

lucji. Widać je już na pierwszy rzut oka. Apple na górze ekranów aplikacji Dom na 

wszystkie systemy (poza zegarkiem) umieściło w okrągłych znaczkach informacje 

o tym, co ciekawego dzieje się w domu. Są one pogrupowane zależnie od rodzaju 

i ważności. Np. informacje techniczne o niskim stanie baterii, nieodpowiadających 

akcesoriach, informacje alarmowe np. o wycieku, temperaturach, włączeniu świa-

teł lub gniazdek, otwarciu, ruchu itp. są grupowane. Jeżeli coś nas zainteresuje, 

wystarczy puknąć palcem w ikonkę, aby zobaczyć informacje o poszczególnych 

akcesoriach w danej grupie. Niżej w zasadzie nic się nie zmieniło, ale inaczej są 

podawane informacje z akcesoriów o wielu usługach. To jednak może ulec zmianie, 

bo mam wrażenie, że Apple trochę przesadziło.

Są też zmiany mniej rzucające się w oczy, za to bardzo ułatwiające życie. Panel doda-

wania akcesoriów został zmieniony. Nie zajmuje już całego ekranu, a po dodaniu 

urządzenia Dom proponuje nam, i to w bardzo rozsądny sposób, ewentualne nowe 

lub już istniejące automatyzacje i sceny, które można spiąć z danym urządzeniem. 
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W panelu akcesorium widzimy automatyzacje i sceny, w którym dane akcesorium 

jest użyte lub mogłoby być.

Dom na iPadOS i macOS 11 ma więcej zmian. Dodano po lewej stronie panel z wybo-

rem pokojów i łatwym dostępem do ustawień. Przypomnę, że Mac ma w zasadzie tę 

samą aplikację co iPad. Choć panel z pokojami nie jest widoczny na iOS, to też został 

przekonfigurowany, co znacznie ułatwiło dostęp do ustawień Domu, zwłaszcza gdy 

domostw HomeKitowych mamy więcej. Jest też dostępny z zakładki Dom i Pokoje.

Światło dostosowujące się do pory dnia. Tego jeszcze nie udało mi się przetestować, 

bo funkcja nie pojawiła się w pierwszej i drugiej becie. Będzie polegać na dostoso-

wywaniu barwy, a w zasadzie temperatury barwnej zależnie od pory dnia.

Kamery rozpoznają domowników. To jedna z największych nowości. Kamery zgodne 

z HomeKit Secure Video, czyli po naszemu „Prywatnym monitoringiem HomeKit” 

bez żadnych zmian we własnym oprogramowaniu, zyskają funkcję rozpoznawania 

twarzy i osób. Procedura analizy obrazu odbywa się jak dotąd w Centrum akcesoriów. 

Jako ciekawostkę należy podać, że system uczy się twarzy, ale w przeciwieństwie 

do innych rozwiązań może, jeżeli mu pozwolimy, korzystać ze znanych twarzy 

z naszej biblioteki zdjęć, rozpoznać osoby widziane po raz pierwszy. Z rozpozna-

waniem twarzy związana jest też nowa funkcja anonsowania osób dzwoniących 

do drzwi. Oczywiście jeśli mamy wideodzwonek zgodny z HomeKit Secure Video. 

Gdy HomeKit rozpozna twarz osoby dzwoniącej do drzwi, to może ją zaanonsować 

za pomocą HomePoda. Jeżeli nie mamy HomePoda, to imiona osób rozpoznanych 
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przez kamery mogą pojawiać się w powiadomieniach (opcjonalnie). Kolejną nowo-

ścią związaną z kamerami są strefy aktywności. W końcu można wybrać nawet 

dość skomplikowane obszary, w których kamera, a w zasadzie Centrum akcesoriów 

będzie wykrywać ruch i obiekty.

Nie tylko Centrum sterowania w Apple TV odnotowało zmiany związane z HomeKit. 

Te pojawiły się również na iOS. Od razu mamy dostęp do kilku najważniejszych 

akcesoriów, a po puknięciu w ikonę HomeKit do widoku wszystkich ulubionych. 

Możemy też w już w Centrum wybrać pokój, co gwarantuje szybki dostęp do wszyst-

kich akcesoriów w domu.

Jak Archimedes!
Już wiecie, że ostatnio zmagam się z akcesoriami na Bluetooth. Zmagam to raczej 

złe słowo, bo jestem na etapie dopieszczania. Działają już nadzwyczaj stabilnie. 

Zachęcony sukcesami z sensorem ruchu, kontaktu, temperatury, wilgotności, ciśnie-

nia, przyciskiem i „fake switchem” oraz odcinkiem podcastu „4homeKit”, którego Mój 

Mac jest patronem, postanowiłem zrobić sensor wycieku.

Okazało się, że wbudowany w nRF52832 przetwornik analogowo-cyfrowy jest tak 

czuły, że nawet zabezpieczony dodatkowym rezystorem bez problemu mierzy opór 

wody, czyli jest w stanie wykryć wyciek. Do sensora wycieku udało się bez więk-

szych problemów zaadaptować płytkę, którą nieco nadmiarowo przygotowałem 

do wymienionych wcześniej sensorów. Jako elektrody wykorzystałem trzy śrubki 

podłączone do masy i jedną podłączoną przez rezystor zabezpieczający do wejścia 

analogowego i przez podzielnik napięcia do VCC (+3 V). Pomiar jest wykonywany 

co 3 sekundy. Jeżeli opór (i napięcie) spadnie poniżej ustawionego progu, sensor 

wysyła do HomeKit sygnał o wycieku, przy okazji piszcząc (niezbyt głośno z racji 

„pożyczonej” płytki) przez zadany czas.

https://podcasts.apple.com/pl/podcast/4homekit/id1523667230%3Fl%3Dpl%26i%3D1000485014654
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Sensor jest na tyle sprawny, że może działać nawet z 7-metrowym profesjonalnym 

przewodem do wykrywania wycieków podłączonym do elektrod. Ponieważ miałem 

jeszcze 4 moduły nRF52 do wspomnianych gotowych płytek, to z rozpędu zrobi-

łem 4 sensory. Dwa umieściłem w kuchni, jeden za pralką, a ostatni od niechcenia 

rzuciłem pod zabudowaną wannę. Jakie było moje zdziwienie, gdy po 40 minutach 

kąpieli, nagle spod wanny usłyszałem piszczenie! Wyskoczyłem jak Archimedes, 

ale nie pobiegłem przez wieś, lecz szybko sprawdziłem, co się dzieje z sensorem. 

Okazało się, że nic… po prostu odpływ z wanny ma maleńki wyciek i nakapało na 

podłogę trochę wody właśnie pod sensor, co oczywiście zostało poprawnie zinter-

pretowane jako wyciek. Mój układ potwierdził swoją sprawność i przydatność.

Nie zapomniałem  
też o ESP
Grzebiąc w rupieciach, odnalazłem niemal rok temu przygotowane płytki pod 

sterownik LED RGBW oparty na ESP32. Akurat teraz potrzebuję zrobić sobie taśmę 

oświetleniową do kuchni. Wszystkie elementy miałem w domu, więc zlutowałem 

moduł szybko. Oprogramowanie zaczerpnąłem niemal gotowe z przykładu dostar-

czonego wraz z bibliotekami HomeKit ESP32. Po usunięciu kilku błędów wszystko 

zaczęło działać. Jeszcze czeka mnie trochę poprawek i dodanie funkcji włącznika 

i czujnika ruchu. Mam nadzieję, że o tym oraz o przerób-

ce uniwersalnego napędu dla zaworów kulowych 

na HomeKitowy, napiszę Wam w następnej części.

Przy okazji zapraszam Was do grupy 4homeKit na 
Facebooku, której Mój Mac jest partnerem.

Zapraszamy 
do grupy 

4HomeKit na 

FaceBooku 

której Mój 

Mac jest 

partnerem.

https://www.facebook.com/groups/4homekit
https://www.facebook.com/groups/4homekit
https://www.facebook.com/groups/4homekit
https://www.facebook.com/groups/4homekit
https://www.facebook.com/groups/4homekit
https://www.facebook.com/groups/4homekit
https://www.facebook.com/groups/4homekit
https://www.facebook.com/groups/4homekit
https://www.facebook.com/groups/4homekit
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SPOSOBY  
NA PROBLEMY Z AIRPODSAMI
ARTUR JOPEK
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AirPodsy to wygoda  
i doskonałe uzupełnienie ekosystemu
 z nadgryzionym jabłkiem w herbie. Jednak jak każde urządzenie elektroniczne 

potrafią czasem płatać figle, doprowadzając swoich właścicieli do szewskiej pasji. 

Najczęstsze problemy to: kłopoty z łączeniem, nierównomierne wyładowywanie się 

czy działanie tylko jednej słuchawki. W tym krótkim przewodniku przedstawię kilka 

sposobów na pozbycie się tych uciążliwych dolegliwości, z którymi sam miałem do 

czynienia.

1. Przede wszystkim sprawdź połączenie Bluetooth w swoim iPhonie (Ustawienia 

> Bluetooth) i upewnij się, czy słuchawki są połączone. Niby banał, ale się zdarza.

2. Wsadź słuchawki do etui, odczekaj ok. 10 sekund i sprawdź, czy wszystko wróci-

ło do normy.

3. Zresetuj połączenia sieciowe w iPhonie (Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > 

Ustawienia sieciowe).

4. Jeśli to nie pomaga, tapnij ikonkę z literką „i” i wybierz Zapomnij to urządzenie. 

Następnie przeprowadź reset słuchawek. Wsadź je do etui na 30 sekund i otwórz 

pokrywę, a następnie przytrzymaj przycisk na etui przez kilkanaście sekund, aż 

dioda zmieni kolor na pomarańczowy i zacznie migać, po czym połącz słuchaw-

ki ponownie.
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5. Jeśli masz taką możliwość, spróbuj przetestować słuchawki na innym telefonie, 

gdyż kolejne kroki będą wiązały się z większym zaangażowaniem czasowym 

z Twojej strony. 

6. Kolejnym krokiem jest wylogowanie i ponowne zalogowanie się w  iCloud 

(Ustawienia > Twoje Apple ID > Wyloguj). Jest to „upierdliwe”, bo trzeba później 

logować się do wszystkich usług, ale się sprawdza.

7. Ostatnia, a zarazem najbardziej czasochłonna operacja to przywrócenie opro-

gramowania układowego, czyli odtworzenie ustawień fabrycznych iPhone’a. 

Opis pełnej procedury znajdziesz tutaj: https://support.apple.com/pl-pl/hT201252

W moim przypadku  
dopiero ostatnia metoda
 okazała się najbardziej skuteczna. Dzięki niej uchroniłem się przed zupełnie niepo-

trzebną wizytą w serwisie. Po przywróceniu oprogramowania układowego słuchawki 

zaczęły pracować poprawnie. Jeśli jednak w Twoim przypadku te porady się nie 

sprawdzą, sugeruję telefoniczny kontakt ze wsparciem Apple lub wizytę w autory-

zowanym serwisie.

ttps://support.apple.com/pl-pl/HT201252
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