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PRAWDZIWIE BEZPRZEWODOWE
Dwa modele, SPORT7TW (sportowy) i CKR7TW (do codziennego użytku), jeden cel – zapewnić najwyższą jakość brzmienia w komfortowych, prawdziwie bezprzewodowych konstrukcjach. Słuchawki
z serii True Wireless dostarczają niesamowicie czysty dźwięk Sound Reality, eliminując przy tym
wszelkie ograniczenia charakterystyczne dla słuchawek z przewodowymi połączeniami. Wygodę użytkowania
dopełnia wbudowane zdalne sterowanie oraz możliwość sterowania za pomocą wszechstronnej aplikacji
Audio-Technica Connect.
Salony firmowe Audio-Technica
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Zaprogramuj światło

Otrzymuj powiadomienia push
o wykrytym ruchu na telefon

Zadbaj o to, by Twój dom był bezpieczny, kiedy Ty odpoczywasz. Ustaw harmonogramy włączania i wyłączania
światła, wykorzystując do tego inteligentne żarówki i gniazdka. Kamery TP-Link z funkcją wykrywania ruchu
w kilka sekund poinformują Cię o wtargnięciu intruza.
Wypoczywaj spokojnie.
Resztą zajmie się zestaw urządzeń Smart od TP-Link!
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Wakacje się zaczęły. Mam nadzieję, że zabierzecie nas ze sobą, dokądkolwiek się wybieracie.
W lipcowym wydaniu postanowiliśmy zebrać
w jednym miejscu wszystkie nowości i podsumować WWDC 2019. To była pierwsza impreza od
bardzo dawna, która totalnie mnie pochłonęła.
Kupiłem w zasadzie wszystko, co pokazywali
i mówili. Na większość funkcji i możliwości czekałem od lat. Są też takie opcje, których się nie spodziewałem. Nowe systemy będą niesamowitymi
narzędziami, które ułatwią życie użytkownikom,
zarówno tym zwykłym, „Kowalskim”, jak i profesjonalistom. Nie mogę się już doczekać września
i możliwości instalacji tego wszystkiego u siebie.
Ale oczywiście nie samym WWDC człowiek żyje.
W numerze znajdziecie mnóstwo ciekawego
sprzętu i programów. Na deser polecam oczywiście felietony.
Tradycyjnie już: 		
zapraszam do lektury!

Dominik Łada
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Jony Ive odchodzi z Apple
Czytaj dalej....

Jony Ive odchodzi z Apple,
zakłada własne studio LoveFrom
Czytaj dalej....
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15-calowe MacBooki Pro wyprodukowane od
9/2015 do 2/2017 mogą się zapalić; Apple wzywa do
niekorzystania z nich i oddania ich do naprawy
Czytaj dalej....

Microsoft To-Do dla
macOS do pobrania
z App Store
Czytaj dalej....

Apple Watch
się uniezależnia,
w WatchOS 6 aktualizacje OTA
Czytaj dalej....
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Apple Xinyi A13 – nowy Apple Store w Taipei
Czytaj dalej....

Funkcja PiP w tvOS 13 dla
Apple TV
Czytaj dalej....

Czy Twój iPhone będzie
wspierać iOS 13?
Czytaj dalej....
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Denon prezentuje nowy amplituner stereofoniczny
klasy Hi-Fi z funkcjami sieciowymi i HEOS multiroom
DRA-800H łączy doskonałe brzmienie Hi-Fi Denon z zaawansowaną sekcją
wideo HDMI, bezprzewodowym streamingiem muzyki i tradycyjnymi funkcjonalnościami audio.

Denon, przedstawia swój pierwszy stereofoniczny amplituner z funkcjami
sieciowymi, z bezprzewodowym streamingiem muzyki i niemal nieograniczonymi możliwościami łączności. DRA-800H został stworzony dla entuzjastów dźwięku, którzy oczekują mocy, precyzji i szczegółowości spotykanych
we wzmacniaczach marki Denon, ale bez konieczności rezygnowania
z funkcji streamingu i kompatybilności z odbiornikami TV. Wykorzystuje on
zarówno doświadczenie Denon w dziedzinie Hi-Fi, jak i technologie stosowane w amplitunerach AV, oferując połączenie dedykowanego dwukanałowego, wysokiej jakości odsłuchu wraz z zaawansowaną funkcjonalnością, jak
rozdzielczość wideo 4K Ultra HD oraz HDMI ARC.
Dzięki tunerom radiowym FM / DAB+, dedykowanemu wejściu Phono,
modułowi Wi-Fi i wielu wejściom cyfrowym, w tym HDMI, miłośnicy
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muzyki otrzymują najlepszą jakość zarówno dźwięku stereo oraz funkcjonalność kina domowego w każdym aspekcie. DRA-800H bezproblemowo
integruje się z każdym telewizorem, muzycznym serwisem streamingowym, asystentem sterowania głosowego i dowolnym inteligentnym urządzeniem multimedialnym. Za aluminiowym panelem przednim kryje się
zaawansowana konstrukcja wzmacniacza Denon wraz z wydajną sekcją
zasilania, co zapewnia szczegółowy, precyzyjny obraz oraz dynamiczny,
potężny dźwięk.

Sekcje przedwzmacniacza i końcówki mocy,
odtwarzanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości
W celu zapewnienia niesamowitego realizmu odtwarzanego dźwięku,
kierując się restrykcyjnymi zasadami konstrukcyjnymi i stosując komponenty Hi-Fi występujące w wielokrotnie nagradzanych wzmacniaczach,
inżynierowie dźwięku Denon precyzyjnie zaprojektowali DRA-800H wykorzystując niestandardowe rezystory autorskiej konstrukcji i kondensatory
klasy audiofilskiej. Nowo zaprojektowana sekcja wzmacniacza mocy ma
symetryczną konstrukcję obu kanałów i wykorzystuje niestandardowe,
opatentowane kondensatory Denon. Dzięki zastosowaniu transformatora
z uzwojeniem z miedzi beztlenowej (OFC), który zapewnia lepszą jakość
dźwięku, DRA-800H dostarcza moc 100 W na kanał (8 omów, 20 Hz - 20
kHz, THD: 0,08%, 2 kanały). Dzięki podwójnemu układowi DAC-a i ściśle
wyselekcjonowanym komponentom, sekcja przedwzmacniacza nad wyraz
skutecznie zredukuje niepożądane zakłócenia sygnału a tym samym
pozwala osiągać wyższą jakość dźwięku.
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DRA-800H zapewnia prawidłowe wysterowanie szerokiej gamy kolumn
podłogowych i głośników podstawkowych o niskiej impedancji, oferując
zrównoważony dźwięk o wysokiej jakości. Wykorzystując 32 bitowe przetworniki cyfrowo-analogowe AKM AK4458, DRA-800H umożliwia dekodowanie sygnałów wysokiej rozdzielczości z wielu bezstratnych formatów plików,
w tym ALAC, FLAC i WAV do 24 bitów/196 kHz. Jest również kompatybilny
z plikami DSD 2,8/5,6 MHz (DSD to format kodowania audio SACD). Zapewnia
odtwarzanie muzyki z pamięci masowych i odtwarzaczy sieciowych przez
umieszczony na przednim panelu port USB. Sieciowy amplituner stereo
DRA-800H obsługuje również inne typy plików, takie jak MP3 i WMA.

Zaawansowana sekcja wideo HDMI
Aby każdego dnia w pełni cieszyć się filmami, programami telewizyjnymi
i dynamiką akcji gier każdego dnia, DRA-800H oferuje pięć wejść i jedno
wyjście HDMI, które obsługują pełną rozdzielczość wideo 4K Ultra HD 60Hz,
4:4:4 Pure Color sub sampling, High Dynamic Range (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), wideo 3D oraz BT.2020 dla zapewnienia wyjątkowych kolorów, przejrzystości i kontrastu. Przetwarzanie HDCP 2.3 jest dostępne we
wszystkich portach HDMI, umożliwiając użytkownikom korzystanie z zawartości chronionej przed kopiowaniem. Kanał zwrotny audio HDMI (ARC)
umożliwia również bezproblemową transmisję dźwięku bezpośrednio ze
Smart TV do amplitunera za pośrednictwem pojedynczego kabla HDMI.

Platforma HEOS multiroom do bezprzewodowego streamingu muzyki
Technologia HEOS umożliwia bezproblemowy, bezprzewodowy streaming
muzyki w wielu pomieszczeniach do kompatybilnych komponentów HEOS
z wiodących serwisów streamingowych online, takich jak Spotify, Deezer,
Amazon Music, radio internetowe TuneIn, Sound Cloud, Tidal i wielu innych.

Intuicyjne sterowanie głosowe
DRA-800H jest kompatybilny z asystentami głosowymi Siri, Amazon Alexa
oraz Google Assistant. Użytkownicy mogą korzystać z Amazon Alexa
do wykonywania różnych poleceń, w tym przełączania wejść dla różnych odtwarzaczy multimedialnych, podczas gdy Siri i Google Assistant
mogą być używane do regulacji głośności, przechodzenia do następnego
utworu oraz obsługi wielu innych funkcji.
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DRA-800H będzie dostępny w sprzedaży w lipcu u autoryzowanych dealerów
Denon w kolorze czarnym lub srebrnym. Więcej informacji na temat nowego
sieciowego amplitunera stereo można znaleźć na stronie www.denon.pl.
Kluczowe cechy – DRA-800H - stereofoniczny amplituner HiFi z obsługą sieci:
• Wzmacniacz Denon Hi-Fi: Nowo zaprojektowane sekcje wzmacniacza
mocy i przedwzmacniacza zostały zoptymalizowane pod kątem słuchania muzyki w stereo - poczuj głębię i usłysz każdy szczegół dzięki mocy
100 W na kanał (8 omów, 20 Hz - 20 kHz, THD: 0,08%, 2 kanały).
• 5 wejść i 1 wyjście HDMI z obsługą 4K HDMI ARC: Podłącz wszystkie źródła
HDMI i ciesz się dźwiękiem z telewizora za pośrednictwem ARC – kanału
zwrotnego audio
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• Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki: Ciesz się streamingiem z najpopularniejszych serwisów muzycznych online za pośrednictwem Wi-Fi, AirPlay 2 oraz Bluetooth
• Zintegrowane wejście Phono i korektor MM: Zaprojektowane przez
Denon wejście gramofonowe Phono pozwala użytkownikom łatwo podłączyć gramofon do amplitunera i cieszyć się ulubioną kolekcją winyli.
• Muzyka w wysokiej rozdzielczości: Port USB na przednim panelu jak
i moduły sieciowe umożliwiają odtwarzanie bez zakłóceń dźwięku
o wysokiej rozdzielczości, w tym 192 kHz / 24 bity FLAC, WAV, ALAC oraz
DSD 2,8 / 5,6 MHz.
• Dostęp do regulacji charakterystyki tonalnej i trybu "Direct" - maksymalne skrócenie drogi sygnału z pominięciem wszelkich regulacji: precyzyjna regulacja tonów niskich, wysokich, oraz balansu pozwalająca
dopasować dźwięk do własnych preferencji, lub pominięcie wszelkich
regulacji w trybie "bypass". Dostep do regulacji możliwy jest niezależnymi
pokrętłami znajdującymi się na panelu przednim
• Obsługa głośników A / B oraz wysokiej jakości, pozłacane terminale głośnikowe: Umożliwia podłączenie drugiej pary głośników stereo lub wykorzystanie audiofilskiego trybu bi-wiring.
• Kompatybilność ze Smart TV: Steruj amplitunerem DRA-800H za pomocą
większości pilotów telewizyjnych za pośrednictwem HDMI-CEC.
• Pełny pakiet wejść analogowych i cyfrowych: Podłącz większość dostępnych źródeł multimedialnych łatwo i prosto.
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Apple uaktualniło Logic
Pro X dla nowego Maca Pro
Czytaj dalej....

macOS Catalina to także
Dolby Atmos, Dolby Vision
i 4K z Apple TV (iTunes
Movies) na wybranych
komputerach Mac
Czytaj dalej....

iPhone 11 z USB-C – to
dobra wiadomość, ale
Lightning jeszcze z nami
zostanie
Czytaj dalej....
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O możliwościach CarPlay
w iOS 13 zadecydują producenci samochodów
Czytaj dalej....

TomTom Go Navigation ze wsparciem dla
Apple CarPlay
Czytaj dalej....

Nowe Beats Solo 3
Club Collection –
nowe tylko kolory
Czytaj dalej....
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TP-Link Archer A9

– gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC1900
Archer A9 to najnowszy gigabitowy router bezprzewodowy w ofercie TP-Link.
Stworzony został z myślą o wymagających użytkownikach, którzy cenią sobie
dobrą jakość w przystępnej cenie. Od swojego poprzednika, routera Archer
C9, różni się zastosowanymi technologiami wspomagającymi pracę, wydajnością WiFi oraz niższą, atrakcyjną ceną.
Archer A9 pracuje w standardzie 802.11ac Wave2 i oferuje łączną przepustowość do 1900Mb/s w dwóch pasmach transmisji (600Mb/s w paśmie 2,4GHz
oraz 1300Mb/s w paśmie 5Ghz). Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać
z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna
czy przeglądarka internetowa poprzez połączenie w paśmie 2,4GHz, używając w tym samym czasie pasma 5GHz do bardziej wrażliwych na opóźnienia
zastosowań, np. transmisji wideo w jakości HD lub rozgrywek online.
Wykorzystując technologię Smart Connect, Archer A9 automatycznie
wybiera najlepsze pasmo dla każdego sprzętu połączonego z siecią. Zasięg
i stałą siłę sygnału w każdym zakamarku domu zapewniają cztery anteny
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(trzy zewnętrzne i jedna wewnętrzna) wspierane przez technologię kształtowania wiązki (Beamforming). Umożliwia ona zlokalizowanie łączących się
z routerem urządzeń, a następnie zwiększenie siły sygnału nadawanego w ich
kierunku, zapewniając najwyższą wydajność i stabilność połączeń.
Dodatkowo, skuteczność połączeń zwiększona została poprzez zastosowanie
technologii MU-MIMO 3X3, która wysyła pakiety danych do trzech urządzeń
w tym samym czasie, optymalizując wydajność całej sieci. Archer A9 posiada
także funkcję Airtime Fairness, która sprawia, że starsze urządzenia połączone z routerem nie powodują zmniejszenia prędkości sieci.

Dodatkowo, skuteczność połączeń zwiększona została
poprzez zastosowanie technologii MU-MIMO 3X3, która wysyła
pakiety danych do trzech urządzeń w tym samym czasie,
optymalizując wydajność całej sieci.

Archer A9 został wyposażony w jeden gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN, które gwarantują także szybkie połączenia przewodowe.
Dostępny jest również port USB, umożliwiający podłączenie drukarki lub
dysku zewnętrznego.
Zaawansowane funkcje i technologie obsługiwane przez Archera A9, takie jak
Kontrola Dostępu czy Serwer VPN, zwiększają bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej. Rodzice z pewnością docenią także funkcję Kontroli Rodzicielskiej, dzięki
której można zastosować blokadę dostępu do wybranych treści w Internecie.
Routerem można z łatwością zarządzać poprzez komendy głosowe (Amazon
Alexa) i ułatwić sobie życie, korzystając z IFTTT, które umożliwia automatyzację wielu procesów. Natomiast bezpłatna aplikacja Tether (dostępna na
systemy Android i iOS) sprawia, że konfiguracja routera oraz dostosowanie
ustawień do własnych potrzeb jest niezwykle proste.
Specyfikacja techniczna urządzenia dostępna jest na stronie TP-Link.
Router Archer A9 objęty został 3-letnią gwarancją
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16-calowy MacBook Pro najprawdopodobniej już we wrześniu
Czytaj dalej....

Czy Twój Mac będzie
wspierać macOS Catalina?
Czytaj dalej....

Orange – lepszy zasięg
w miejscowościach
turystycznych
Czytaj dalej....
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Artykuł „Ace your Madrid
visit” w App Store ilustrowany przez Pawła Jońcę
Czytaj dalej....

Google wycofuje się z rynku
tabletów i skupi się na laptopach
Czytaj dalej....

Apple Pay w Revolut już
w pełni oficjalnie!
Czytaj dalej....
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JBL Live 220 BT
JBL Live 220 BT to dokanałowe słuchawki bezprzewodowe z opaską na szyję.
Najlepszy wybór, żeby ubarwić i urozmaicić codzienne życie doskonałym
brzmieniem ulubionej muzyki oraz korzystaniem z funkcji Asystenta Google.
JBL Live 220 BT to dokanałowe słuchawki bezprzewodowe, dzięki którym
można czerpać radość z każdej chwili z ulubioną muzyką, a także utrzymać
łączność ze światem w jakże stylowej formie. Sygnowane przez JBL brzmienie, łączność bezprzewodowa oraz prosty dostęp do Asystenta Google
sprawiają, że słuchawki JBL Live 220 BT idealnie wpasują się we wszystkie
sfery życia – w domu, w pracy, w podróży. Odtwarzanie ulubionej muzyki
czy wysyłanie smsów do przyjaciół bez spoglądania na telefon jest w tym
przypadku niezwykle proste. A jeśli użytkownik zechce pozostać w kontakcie z otoczeniem, wystarczy po prostu włączyć funkcję Ambient Aware
i technologię TalkThru.
Wbudowany akumulator zapewnia do 10 godzin pracy, a funkcja szybkiego ładowania pozwala w ciągu 15 minut podładować słuchawki tak, by
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pracowały kolejną godzinę. Elastyczna opaska na szyję zwiększa komfort użytkowania,
a także umożliwia złożenie słuchawek i schowanie ich w kieszeni. Do wykończenia słuchawek użyto materiałów premium, a na opasce
umieszczono 4-przyciskowy pilot z mikrofonem. Wszystko to zaprojektowano tak, by
wielogodzinne użytkowanie słuchawek oraz
ich noszenie na szyi było wygodne. Funkcja
multi-point connection pozwala na proste
przełączanie pomiędzy odtwarzaniem wideo
oraz odbieraniem połączeń telefonicznych
na dwóch oddzielnych urządzeniach przenośnych. Natomiast wbudowane magnesy
zapewniają wygodny transport słuchawek na
szyi, kiedy nie są używane.
Legendarne brzmienie JBL zamknięte w słuchawkach JBL Live 220 BT jest tym samym,
które rozbrzmiewa w wielkich salach koncertowych czy studiach nagraniowych. Dedykowany przycisk Ambient Aware pozwala
samodzielnie ustawić poziom dźwięków
dobiegających z zewnątrz, a technologia TalkThru aktywuje mikrofon, który umożliwia rozmowę z osobą stojącą obok bez konieczności
zdejmowania słuchawek.
Wbudowany Asystent Google ułatwia odtwarzanie ulubionych playlist, pisanie smsów do
przyjaciół, sprawdzanie pogody i wiele więcej.
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Natomiast aplikacja JBL Headphones App pozwala na personalizację preferencji odsłuchu. JBL Live 220 BT dostępne będą w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i niebieskiej.

Specyfikacja techniczna:
• Przetworniki dynamiczne: 8 mm
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
• Czułość: 104 dB SPL @1 kHz/1 mW
• Impedancja: 31 Ω
• Profile Bluetooth: A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6
• Wersja Bluetooth: 4.2
• Typ akumulatora: litowo-polimerowy (220 mAh/ 3.7 V)
• Czas ładowania: < 2 godzin
• Czas pracy z włączonym Bluetooth: do 10 godzin
• Waga: 31 g
• Sugerowana cena detaliczna: 349 zł
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Pojawiło się nowe Raspberry Pi 4
Czytaj dalej....

Netflix podwyższa ceny
części użytkowników
płacących przez
subskrypcje w App Store
Czytaj dalej....

Koniec Loewe – niemiecki
producent telewizorów
ogłasza bankructwo
Czytaj dalej....
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CarPlay w samochodach Toyota
Czytaj dalej....

Apple przejmuje Drive.AI,
firmę pracującą nad autonomicznymi samochodami
Czytaj dalej....

Apple Pay już na Słowacji i w Portugalii
Czytaj dalej....

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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Audeze zapowiada audiofilskie
słuchawki gamingowe LCD-GX
Audeze, wiodący producent słuchawek klasy high-end, podczas tegorocznej wystawy High End 2019 w Monachium zaprezentował pierwsze na
świecie słuchawki gamingowe zaprojektowane dla najbardziej wymagających użytkowników – LCD-GX. Po podniesieniu poprzeczki w klasie słuchawek dla graczy, za sprawą utytułowanego modelu Mobius, nowa otwarta
konstrukcja LCD-GX zapewnia niezrównaną jakość dźwięku i komunikacji
głosowej dla prawdziwych purystów.
U podstaw doskonałych możliwości dźwiękowych modelu LCD-GX leżą
wyrafinowane, autorskie rozwiązania techniczne. Łącząc magnezową
konstrukcję z opatentowanymi magnesami Fluxor™ i ultracienkimi membranami Uniforce™, zapewniającymi niesamowitą odpowiedź impulsową,
zaawansowane magnetyczne przetworniki planarne LCD-GX są od dwóch
do czterech razy większe niż w innych słuchawkach dla graczy. Wszystko
to gwarantuje doskonały dźwięk i reakcję basu, nie tylko w przypadku gier,
lecz także podczas monitorowania, miksowania i edycji audio.
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Audeze LCD-GX są produkowane ręcznie w kalifornijskiej fabryce Audeze. Wyposażone w magnezową
obudowę, wokółuszne muszle wypełnione pianką
z efektem pamięci oraz pałąkiem nagłownym
optymalnie rozkładającym ciężar słuchawek, LCD-GX gwarantują maksymalny komfort użytkowania
nawet podczas wielogodzinnych rozgrywek. Odłączany mikrofon wzbogacony jest o przycisk wyciszenia i montowany jest na ramieniu typu gęsia szyja,
który ułatwia optymalne ustawienie mikrofonu
i zapewnienie doskonałej wyrazistości głosu podczas komunikacji z innymi graczami. Wyposażenie
GX obejmuje również standardowy przewód słuchawek z serii LCD, gdy użytkownik nie będzie korzystał
z mikrofonu, oraz rozgałęźnik/adapter w przypadku
odseparowanych sygnałów dla mikrofonu i słuchawek. Do każdej pary słuchawek dołączony jest także
piankowy pop filtr, pozwalający jeszcze bardziej zredukować niepożądany szum, a tym samym poprawić
czystość głosu.
Debiut rynkowy słuchawek Audeze LCD-GX zaplanowany został na lipiec br. Nominalną cenę detaliczną tego modelu na polskim rynku poznamy
w chwili wprowadzenia produktu do sprzedaży.

Promocja obowiązuje
od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku

WYMIEŃ STARE
STEREO NA NOWE.
Zamień swój stary wzmacniacz, odtwarzacz CD lub inny komponent stereo
i zyskaj do 2000 zł oszczędności, kupując wybrane produkty Denon.

www.denon.eu/pl/starenanowe.html

Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku ■ Biorąc udział w akcji promocyjnej uczestnik akceptuje pełną treść regulaminu. Regulamin dostępny w salonie sprzedaży dealera ■ Do wzięcia udziału w
akcji promocyjnej wystarczy dostarczyć do Sklepu Organizatora własny dowolny zużyty, ale działający komponent stereo, np. wzmacniacz, odtwarzacz CD lub inny ■ Oddanie zużytego sprzętu uprawnia uczestnika
do otrzymania rabatu na zakup biorących udział w akcji promocyjnej produktów Denon ■ Oddając stary sprzęt należy wypełnić Kupon Akcji Promocyjnej, będący załącznikiem do Regulaminu ■ Promocja dotyczy
zakupów w sklepach stacjonarnych oraz zamówień internetowych z opcją odbioru w sklepie stacjonarnym (wymagany osobisty kontakt klienta ze sprzedawcą w sklepie).
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@FreemanAdalbert
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60 km Białorusi
Na Białorusi, dzięki Aleksandrowi Łukaszence z początkiem ubiegłego
roku weszło nowe rozporządzenie dotyczące turystyki bezwizowej.
Dzięki tym nowym przepisom można zwiedzać przygraniczną część
kraju naszych wschodnich sąsiadów. Wiza nie jest potrzebna, by przez
10 dni poruszać się po strefie Parku Kanału Augustowskiego i w strefie
turystycznej Brześć.
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Nigdy nie byłem na Białorusi, dodatkowo chciałem zobaczyć mniej zniszczoną część Puszczy Białowieskiej. Pojechałem do Białowieży na kilka dni
urlopu, by tam przekroczyć granicę i zobaczyć, jak wygląda puszcza po
obu stronach granicy. Planem było zwiedzanie Podlasia, podążając ścieżkami rowerowymi.
Pierwsze, od czego zacząłem, to wizyta w białowieskim punkcie informacji
turystycznej PTTK. Chyba jeden z najfajniejszych takich punktów, w jakim
kiedykolwiek byłem. Tam można wyrobić dokumenty pozwalające przekroczyć granicę. Koszt to 120 złotych i wliczone są w to bilety do domostwa Dziadka Mroza i Muzeum Starych Technologii, czyli „Bimbrowni”.
Trzeba też obowiązkowo ubezpieczyć się na czas pobytu na Białorusi.
W moim przypadku to było chyba 17 złotych. By wyrobić powyższe dokumenty, trzeba mieć ważny paszport. Po dwóch godzinach dokumenty
były gotowe. Przy odbiorze dokumentów poprosiłem o pomoc w ustaleniu trasy. Pan w PTTK super wszystko wyjaśnił. Jako że jechałem z Lidią,
ustaliliśmy, że zrobimy ok. 60 km. To zresztą optymalna trasa. Należy też
pamiętać, że przejście graniczne otwarte jest tylko w ciągu dnia.
Następnego dnia pełni energii ruszyliśmy ku przygodzie. Śniadanie kupiliśmy w sklepie, bo chcieliśmy je zjeść już po drugiej stronie granicy.
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Przejście graniczne Białowieża–Piererow dopuszcza tylko ruch pieszy i rowerowy. Bardzo spokojne i ciche. Jednak to tu trzeba było zjeść
śniadanie, bo nie wolno przewozić wyrobów
mięsnych przez granicę. Nawet jeśli to są zamknięte
kabanosy czy szynka w kanapce.
Za granicą jest punkt turystyczny, gdzie na podstawie dokumentów
z polskiego PTTK dostajemy ręcznie wypisany przez kalkę (!) bilet wstępu
do naszych atrakcji. Pierwsze wrażenie to lekki szok. Drogi rowerowe to
piękny asfalt. Zero nierówności. Cały teren jest płaski i nawet na rowerze miejskim spokojnie można zwiedzać Białoruś. To zupełnie inaczej niż
w Polsce, np. na GreenVelo. Każda droga i pobocze czyste i zadbane.
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Pierwszym przystankiem miała być „Bimbrownia” – wizyta połączona
z poczęstunkiem lokalnych wyrobów. Pominęliśmy jednak tę atrakcję. To
jest właśnie jedyny minus – oznaczenie na drodze. Brak jasnych drogowskazów czy tablic informacyjnych. Tak zupełnie przypadkowo trafiliśmy
do Dziadka Mroza. Pan z PTTK na mapie skreślił kilka dróg, które krzyżowały się z naszym szlakiem. To były drogi do posiadłości Aleksandra Łukaszenki. Nie wolno było w nie wjeżdżać, mimo braku wyraźnych zakazów.
Tam też podpisano dokument o rozpadzie Związku Radzieckiego. Łukaszenko, by zatrzeć złą opinię tego rejonu, zlecił wybudować Disneyland
we wschodniej wersji. Tak powstało domostwo Dziadka Mroza. Oczywiście
w dużo mniejszej skali, ale bardzo urocze.
Dziadek Mróz to świecki odpowiednik Mikołaja, propagowany przez władze byłego ZSRR. Sam Dziadek i jego domostwo to urocza wschodnia
stylistyka. Wszystko z drewna. Zwiedzaliśmy podpięci pod wycieczkę
z Estonii. Przypomniałem sobie język rosyjski, którego uczyłem się
za komuny w szkole. Tu wszystkie tabliczki były w dwóch językach
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– rosyjskim i polskim. Bardzo urocze miejsce,
a na koniec zwiedzania „podarek” w postaci
na miejscu wypiekanego ciastka.
Ruszyliśmy dalej. Celem było miasteczko
Kamieniuki. Jadąc cały czas w lesie, nagle
zobaczyliśmy zagrodę z klatką, a w niej
niedźwiedzie. Nie było żadnych tablic informacyjnych, a my wjechaliśmy na teren zoo.
Dużo większe niż w Białowieży. Były tam
właściwie wszystkie zwierzęta, co w polskim
odpowiedniku, ale miały większe zagrody
i podchodziły do turystów, by mogli je głaskać. Tu wszystko musiało być większe niż
w Polsce.
Miasteczko bardzo skromne, ale czyste. Tu
można, czy to przy samym zoo, czy w miasteczku, zjeść obiad. Wszędzie na Białorusi
można płacić kartą. Ceny są porównywalne
do polskich. Tu też ciekawostka, ale na stacji
benzynowej jest ładowarka do samochodów elektrycznych, czego nie widziałem po
polskiej stronie.
Przed nami została jeszcze jedna, najważniejsza część trasy: Serce Puszczy. To pętla
ok. 4–5 km w nieodwiedzanej przez ludzi
części lasu. Do Serca powinno się wchodzić
z przewodnikiem, który przez 3–4 godziny
opowiada o puszczy. Mówi o rzeczach,
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których nie zauważymy sami. Jednak ilość komarów, gzów i innych
krwiożerczych owadów powoduje, że taka wycieczka jest mocno nieprzyjemna. Przejazd rowerem i przeczytanie o puszczy to dla mnie rozsądny kompromis. Sama puszcza robi duże wrażenie. Mroczne i ciemne.
Czuć, że cały czas bije mocno i pewne.
Wracając, przejeżdżaliśmy przez uroczą wioskę. Wyglądała jak skansen.
Nie widziałem niestety tam żadnych ludzi i nie jestem pewien, czy to
był naprawdę skansen dla turystów czy prawdziwe miejsce do życia.
Wyjazd rowerem na Białoruś to świetny pomysł na urozmaicenie pobytu
na Podlasiu. Nie wiem, czy tak wygląda cała Białoruś, ale to, co widziałem, jest warte zobaczenia. Dla mnie wartością dodaną jest właśnie
forma zwiedzania. Rower i ścieżki rowerowe są dla mnie pozytywnym
odkryciem.
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Notatki z Japonii
Japonia to kraj równie odległy, co fascynujący, przez co niewątpliwie
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem turystów z całego świata.
Chociaż miałem już okazję w nim gościć przed trzema laty, to dopiero
druga, nieco dłuższa wizyta, w czerwcu tego roku, pozwoliła mi na
uporządkowanie moich przemyśleń i wynotowanie punktów, które
uważam za najciekawsze.
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Podróże krajowe nie tylko koleją
Podczas gdy moja pierwsza wizyta w Kraju Kwitnącej Wiśni z racji ograniczeń czasowych sprowadzała się wyłącznie do pobytu w Tokio, tym razem
czasu wystarczyło także na odwiedzenie zachwalanego przez wielu znajomych Kioto. Przystępując do planowania podróży, wychodziłem z założenia, że zgodnie z zasłyszanymi opiniami najsensowniejszym środkiem
transportu będzie Shinkansen, czyli superszybki pociąg łączący największe
miasta Japonii. Istotnie, trudno nie zgodzić się co do zalet takiego rozwiązania – pokonanie stosunkowo długiej trasy w krótkim czasie na pokładzie
komfortowego wagonu to dla wielu osób wizja znacznie atrakcyjniejsza
niż dojazdy na lotnisko czy przesiadki. Nie jest ona jednak pozbawiona
wad, a największą z nich stanowi cena biletów. W przypadku zakupu biletu
kolejowego Tokio–Kioto–Tokio oscylowała ona w okolicach tysiąca złotych.
Sugerowanym przez wiele osób alternatywnym rozwiązaniem jest tzw. JR
Pass, czyli tygodniowy (lub dwutygodniowy) bilet na nielimitowane przejazdy szybkimi pociągami wewnątrz Japonii. Zasadność wydania na niego
jednak prawie 1100 złotych (w przypadku wersji tygodniowej) będzie zależeć od konkretnego planu podróży – jeśli w ciągu siedmiu dni planujemy
odwiedzenie wielu miejsc, to z całą pewnością jest to opcja opłacalna.
W naszym przypadku korzyść ograniczyłaby się jedynie do podróży na trasie do Kioto oraz dojazdów z i na tokijskie lotnisko Narita.

W przypadku zakupu biletu kolejowego Tokio–Kioto–Tokio
cena oscylowała w okolicach tysiąca złotych. Sugerowanym
przez wiele osób alternatywnym rozwiązaniem jest tzw. JR
Pass, czyli tygodniowy (lub dwutygodniowy) bilet na nielimitowane przejazdy szybkimi pociągami wewnątrz Japonii.

Mając świadomość, że wydanie ponad tysiąca złotych na de facto jedną
międzymiastową podróż będzie mi przede wszystkim trudno uzasadnić
przed samym sobą, zdecydowałem się na przeanalizowanie możliwości
pokonania tej samej trasy samolotem. I tu pojawiło się miłe zaskoczenie – bilet lotniczy w obie strony pomiędzy Tokio a lotniskiem Osaka-Itami (oddalonym o ok. 45 min jazdy od Kioto) z wliczonym bagażem
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rejestrowanym na pokładzie znakomitych linii ANA kosztował nieco ponad
500 złotych, co nawet po doliczeniu kosztów dojazdów na lotniska pozwoliło zaoszczędzić ok. 300 złotych na osobę.

A skoro już jesteśmy przy samolotach…
… to trudno nie wspomnieć o samej krajowej podróży do Kioto. Jako kraj
wysoko rozwinięty, Japonia wyróżnia się niezwykle prężnie działającym
rynkiem przewozów lotniczych. Sieć olbrzymich, nowoczesnych lotnisk
łączą dziesiątki codziennych połączeń, do obsługi których są wykorzystywane jedne z większych dostępnych modeli samolotów, zazwyczaj kojarzonych raczej z trasami międzykontynentalnymi. Dobrym przykładem
może być właśnie odbyta przez nas podróż między dwiema największymi
aglomeracjami Japonii. Godzinny rejs z Tokio do Osaki na pokładzie linii
ANA (All Nippon Airways) był obsługiwany przez mieszczącego ponad
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400 pasażerów, komfortowego Boeinga 777, a powrotny – jedynie niewiele
mniejszego Dreamlinera. Co ciekawe, maszyny ANA tej wielkości kursują
między tymi portami niemalże co godzinę, a sam przewoźnik jest zaledwie jedną z kilku konkurujących ze sobą na tym rynku firm. Łatwo zatem
wyobrazić sobie skalę podniebnych przewozów wewnątrz Japonii. Sama
podróż przebiegała natomiast w niezwykle przyjaznych okolicznościach
– obsługa ANA była wzorowa, loty odbyły się o czasie, a transfery między
Tokio i lotniskiem Haneda (metro) oraz lotniskiem Itami i Kioto (autokar)
– szybkie i bezproblemowe.

(Mikro)metraż
Jeśli chodzi o zakwaterowanie, w Japonii wybieraliśmy hotele lokalnych
sieci średniej klasy (oczywiście z oceną wyższą niż 8.0 na booking.com,
co jest moim wymogiem dla każdego rodzaju zakwaterowania rezerwowanego za pośrednictwem tego serwisu), w których cena za noc za pokój
dla dwóch osób oscylowała w granicach 200–350 złotych. O ile nie mogę
napisać złego słowa o standardzie wykończenia, czystości pomieszczeń czy
jakości obsługi, o tyle niekoniecznie pozytywną cechą, na którą nie dało
się nie zwrócić uwagi, był metraż. Podobnie jak wiele innych miejsc w Azji,
japońskie miasta cierpią na niedostatek przestrzeni, co znacząco odbija się
na powierzchni większości form zakwaterowania. Wszystkie trzy hotele,
w których się zatrzymaliśmy, oferowały pokoje, których całkowita wielkość
mogłaby konkurować z metrażem przeciętnej… łazienki w europejskim
hotelu. Największą ich część zajmowało ustawione pod ścianą (chociaż
wcale nie tak duże) łóżko, a przestrzeń dookoła była tak ograniczona, że
otworzenie dwóch dużych walizek nie pozostawiało nawet miejsca na
swobodne wydostanie się na korytarz. Problem ten widać także w innych
miejscach – sklepy, lokale usługowe czy bary w większości wypadków
również nie należą do największych. Muszę przyznać, że po tym wyjeździe
z dużą przyjemnością wróciliśmy do naszego ok. 50-metrowego mieszkania w Warszawie.

Innowacje w przestrzeni publicznej
Dla wielu osób Japonia w pierwszej kolejności jawi się jako kraj niezwykle rozwinięty i nowoczesny. I chociaż nadal w wielu jego zakątkach nie
dokonamy tak podstawowej dla Europejczyka czynności jak płatność
kartą, to trudno nie zgodzić się z powyższą opinią. Od pierwszych chwil po
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wylądowaniu zobaczymy bowiem wszechobecne kolorowe ekrany, bary z talerzykami
sushi kursującymi wokół lokalu po zautomatyzowanym taśmociągu czy… toalety z przyprawiającą o zawrót głowy liczbą przycisków
do obsługi na pozór tak prostego urządzenia.
Tym razem jednak największe wrażenie zrobiła na mnie samoobsługowa kasa w sklepie
z ubraniami, gdyż w odróżnieniu od większości tego typu urządzeń nie wymagała ona
ręcznego skanowania każdego kupowanego
przedmiotu. Zamiast tego wszystkie ubrania wkładało się naraz do zamykanej szafki
w dolnej części stanowiska, by już po chwili
na ekranie zobaczyć podsumowanie naszych
zakupów i opcje płatności. Magia!

Trudno o bardziej przyjazny
kraj dla turysty
Podpisuję się pod powyższym stwierdzeniem obiema rękami i nogami, gdyż po
odwiedzeniu kilkudziesięciu krajów trudno
wskazać mi miejsce, w którym czułbym się
równie bezpiecznie i komfortowo, co w Japonii. Japońskie miasta od wielu lat znajdują
się w czołówce rankingu miejsc o najniższej
przestępczości, co w połączeniu z niezwykłą
uprzejmością i wysoką kulturą mieszkańców tworzy poczucie spokoju i bezpieczeństwa. I chociaż znajomość języków obcych
pozostaje w Japonii na zaskakująco niskim
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poziomie, to chęć pomocy i otwartość przypadkowo spotkanych na ulicach ludzi sprawia, że w niemal każdej sytuacji odnajdziemy właściwą
drogę czy zrobimy to, co chcemy.

Niezwykłe Kioto
W licznych podróżniczych raportach i rankingach, na które natrafiłem,
spotkałem się z opinią, że Kioto stanowi bardziej atrakcyjne miejsce dla
zagranicznego turysty niż Tokio. I chociaż po sprawdzeniu tego osobiście
pozostaję na stanowisku, że bardziej interesujący wydaje mi się wielkomiejski charakter japońskiej stolicy, to trudno nie zgodzić się z tym, że
Kioto stanowi obowiązkowy punkt wycieczki do Kraju Kwitnącej Wiśni.
Niższa, widocznie starsza zabudowa przełamywana jest dziesiątkami spektakularnych świątyń, których liczba i zagęszczenie są tak duże, że w ciągu
pojedynczego dnia zwiedzania trudno zapamiętać wszystkie ich nazwy
czy charakterystyczne elementy. Dla kontrastu, ścisłe centrum miasta
zdominowane jest przez eleganckie ulice handlowe, przy których swoje
salony zlokalizowały wszystkie najważniejsze światowe marki. Dla nas najciekawszym doświadczeniem była jednak poranna wycieczka w położony
na obrzeżach miasta rejon Arashiyama, słynący z rozległego lasu bambusowego otaczającego historyczne zabudowania. W okolicy tej znajdował się
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także położony na wzgórzu punkt widokowy, którego charakterystycznym
elementem były biegające swobodnie małpki. Krótki wypad do Arashiyamy, jak i cały pobyt w Kioto, stanowiły przyjemną odmianę od niezwykle
intensywnego zwiedzania Tokio, do którego wracaliśmy jednak z ogromną
przyjemnością i głodem kolejnych wrażeń.

Ceny? Niższe niż można się spodziewać
Japonia uchodzi za drogi kraj, co w mojej opinii nie jest w pełni uzasadnione. Przejdźmy zatem przez najważniejsze pozycje kosztowe związane
z turystyczną wizytą w Kraju Kwitnącej Wiśni. Największym wydatkiem
w przypadku takiego wyjazdu będzie bez wątpienia bilet lotniczy, za który
w większości terminów przyjdzie nam zapłacić co najmniej 2000 złotych
za podróż w obie strony. Również opisywane wcześniej koszty podróży
międzymiastowych nie należą do najniższych, chociaż sposobem na ich
ograniczenie będzie skupienie się wyłącznie na Tokio i jego okolicach,
które oferują liczbę atrakcji wystarczającą na wiele dni intensywnego
zwiedzenia. W przeciwieństwie do wielu innych zakątków świata, nie
będziemy musieli natomiast wydać ani złotówki na japońską wizę – odpowiednia naklejka zostanie wklejona po wylądowaniu do naszego paszportu bez dodatkowych kosztów.
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Ceny noclegów, które w przypadku wspomnianego wcześniej hotelu
średniej klasy oscylują w granicach ok. 200–350 złotych za noc (pokój dla
dwóch osób), również trudno uznać za wygórowane – jest to poziom tańszych stolic europejskich, znacznie poniżej podobnego zakwaterowania
w Londynie, Nowym Jorku czy San Francisco. Można je również ograniczyć, zatrzymując się w jednym z popularnych hoteli kapsułowych czy
hosteli. Zjedzenie lunchu w przyzwoitej restauracji to koszt 30–40 złotych,
butelka napoju – 3–5 złotych, pojedynczy przejazd tokijskim metrem
– 6–8 złotych. W przypadku tego ostatniego warto zdecydować się na
24-, 48-, lub 72-godzinny bilet na wszystkie linie, dzięki czemu np. trzy dni
nieograniczonych podróży będą nas kosztowały jedynie ok. 20 złotych
dziennie. Biorąc pod uwagę fakt, iż wstęp do wielu japońskich atrakcji jest
darmowy, przeciętne dzienne koszty (bez noclegów) bez większej trudności zamkniemy na poziomie około 200 złotych. Biorąc pod uwagę ogrom
atrakcji dostępnych w Japonii na niemal każdym kroku, trudno uznać ten
poziom za wygórowany.

K.L. Lada
GALERYJCE”
“NA „NA
GALERYJCE”
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NORBERT CAŁA
@norbertcala

MONIKA GUTOWSKA

Wystawa Klasyków w FSO – bilet 30 PLN
Skarb Narodu, czyli z miłości do gratów. Miał to być żart w gronie znajomych ze Stowarzyszenia
Miłośników Transportu Dawnego „Nasz Tor”. Skończyło się na muzeum z jedną z najciekawszych
kolekcji klasyków w kraju i na spełnieniu motoryzacyjnego marzenia polskich miłośników gratów
– ożywienie hal FSO. W halach tych zagościła tymczasowa wystawa samochodów. Tymczasowa,
bo nie wiadomo, jak długo będzie otwarta. Na pewno do końca września, w przynajmniej dwa
weekendy w miesiącu. Najbliższe terminy to 13–14 i 27–28 lipca, 10–11 i 24–25 sierpnia 2019, 7–8
i 21–22 września. Bilety, co ważne, należy wykupić na stronie internetowej przed wizytą, na miejscu nie ma takiej możliwości. Na wystawę może wejść tylko ściśle określona liczba osób, stąd
konieczność kupienia wcześniej biletu. Zwiedzanie dawnej hali produkcyjnej FSO (lakierni) trwa
około 90 minut i odbywa się z przewodnikiem. W środku zaś można podziwiać ponad sto klasyków, youngtimerów oraz wiele innych rekwizytów związanych ze wspomnieniami z „tamtych” lat.
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Zegarek Casio Vintage DBC32-1AEF – cena 180 PLN
Na ostatnim WWDC pokazano jedną
z nowości w watchOS, czyli kalkulator.
Mnie się wtedy przypomniał mój pierwszy zegarek z kalkulatorkiem, który chyba
dostałem na komunię. Co ciekawe, Casio
nadal produkuje zegarki z serii Vintage,
które wyglądają zupełnie tak samo, jak
30 lat temu. Jednym z nich jest DBC-32-

Zestawy – 20 lat LEGO
Star Wars – cena od
89,99 PLN

kiem, jaki pewnie kojarzą wszyscy obecni

Lego i Star Wars zawsze będą miały

wodoodpornej do głębokości 30 m, w kolo-

miejsce w moim sercu, a jeśli pojawia

rze czarnym lub srebrnym, został ukryty

się specjalna edycja z okazji 20-lecia

potężny sprzęt. Mamy kalkulator, prze-

ich współpracy, to nie mogę o tym nie

licznik walut, alarm, stoper, automatyczne

wspomnieć. Z tej okazji Lego odnowiło

podświetlenie, a nawet data bank na 30

pięć najpopularniejszych modeli z serii

pozycji teleadresowych. Zegarek ma nie-

LEGO Star Wars w formie specjalnych,

samowity urok retro, jeśli więc nie chcecie

zaktualizowanych zestawów do zabawy

mieć Apple Watcha, a jednak pragniecie

lub umieszczenia w kolekcji, z minifi-

zegarka z kalkulatorkiem, to jest to propo-

gurkami z edycji specjalnej i pamiąt-

zycja dla Was. Jest przy tym dziesięć razy

kowymi plakietkami. Są to: Statek

tańszy od Apple Watcha, a baterię trzeba

desantowy Imperium z roku 2008,

wymienić dopiero po dziesięciu latach.

Maszyna krocząca klonów z roku 2005,
Śmigacz śnieżny z roku 1999, Ścigacz
Anakina z roku 1999. Największy zestaw
to zaś Slave, nowa wersja osławionego
statku Boby Fetta Slave z minifigurką
Hana Solo z roku 2000, który ma
ponad tysiąc elementów. Na potrzeby
zestawów rocznicowych na nowo opracowano najbardziej pamiętne minifigurki LEGO Star Wars na podstawie
ich oryginalnego wyglądu. Wspaniały
powrót do młodzieńczych lat.

1AEF. To klasyczny zegarek z kalkulator30-, 40-latkowie. W plastikowej obudowie,
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Róża, a co chcesz wiedzieć?
Komiks edukacyjny o technologiach 			
dla dzieci – cena 26,91 PLN
To prawdopodobnie pierwszy komiksowy podręcznik programowania,
a jednym z autorów jest znany z „internetów” Artur Kurasiński. Bohaterka komiksu Róża chodzi do szkoły podstawowej, dużo mówi i zadaje
jeszcze więcej pytań, bo interesuje się tym, co ją otacza. Wraz z najbliższą rodziną i przyjaciółmi odkrywa w komiksie tajemnice cyfrowego
świata. Dzieci z komiksu dowiedzą się, jak napisać grę komputerową,
czym są media społecznościowe, poczta internetowa, sztuczna inteligencja czy choćby jak działają telefony komórkowe oraz na czym polega
bezpieczne korzystanie z internetu. Padnie też odpowiedź na pytanie,
czy roboty zabiorą nam pracę i co zrobić, aby się na to przygotować.
Od razu podpowiadam: należy umieć programować, czyli rozmawiać
w języku robotów. Wszystko to podane w bardzo przyjaznej i lubianej
przez dzieci formie komiksu. Za świetne ilustracje odpowiada Nikola
Kucharska, znana ilustratorka książek dla dzieci.

iMAGAZINE NA
ANDROIDZIE!
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JAROSŁAW CAŁA
@calamuzyka
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Audio Pro – Addon C3
Nie ukrywam, że uwielbiam dostawać na testy urządzenie producenta,
który nie gościł jeszcze w moim domu. Niestety, nie jest to zbyt częste
doświadczenie, jestem więc delikatnie podekscytowany. Tym bardziej,
że tym razem mam do czynienia z producentem, który nie jest
świeżakiem, a doświadczonym graczem na scenie audio.
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Audio Pro to szwedzki producent istniejący od 1978 roku, który ma obecnie dystrybutorów w 30 krajach. Nowym dystrybutorem jest AudioKlan
i właśnie dzięki temu model Addon C3 trafił na moje biurko. Audio Pro
znane mi było z tworzenia większych, podłogowych kolumn głośnikowych,
od jakiegoś czasu jednak, jak wiele tego rodzaju marek, zaczęli zabawę
z mniejszymi konstrukcjami bezprzewodowymi. Klasyczne podejście, czyli
przeniesienie swojego olbrzymiego doświadczenia przy tworzeniu przetworników na konstrukcję dla większej grupy odbiorców.
Seria Addon z pewnością cechuje się skandynawską prostotą dizajnerską,
do czego producenci z Północy zdążyli nas przyzwyczaić. Myślę, że ktoś
na jakimś ważnym spotkaniu nudził się i narysował na kartce prostokąt,
a osoba przechodząca akurat obok zauważyła ten „projekt” i dalej już
jakoś poszło. Bardzo prosta bryła na bazie wspomnianego prostokąta,
zyskała w górnej części superwygodną, skórzaną rączkę i jak się okazuje, to
wystarczy. Addon C3 zdecydowanie przyciąga spojrzenia klientów ceniących sobie dobre wzornictwo. Duża w tym zasługa tej skórzanej rączki,
na której znajdziemy logo firmy. Solidnie zamontowana, spełnia nie tylko
wizualne potrzeby, ale przede wszystkim jest turbowygodna i praktyczna,
a przecież w skandynawskim podejściu właśnie o to chodzi. Górną część
głośnika, gdzie znajduje się rączka, wyposażono jeszcze w fajny i kolejny
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Myślę, że ktoś na jakimś ważnym spotkaniu nudził się i narysował
na kartce prostokąt, a osoba przechodząca akurat obok zauważyła
ten „projekt” i dalej już jakoś poszło.

raz muszę napisać, solidny panel sterowania. Stalowe wykończenie robi
robotę, a delikatnie podświetlane przyciski wyglądają fajnie i są hmm…
Solidne? Mogłem napisać, że są dobrze wykonane, ale nie napisałem, bo są
po prostu solidne.
W ogóle przy rozpakowywaniu i dotykaniu tego głośnika od razu myślimy,
że to bardzo solidna robota. Głośniki ustawione są tak, jakby symbolizowały głowę Myszki Miki, gdzie centralnie jest położony niskotonowiec, a po
jego bokach, niczym uszy, zostały ułożone dwa wysokotonowe. Tył to cała
masa napisów, mały bas reflex, złącza: AUX, Power In, Ethernet oraz przycisk Wi-Fi Connect. Nic więcej nie potrzebujemy.
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Przedstawiając ten model, należy go zapowiedzieć niczym konferansjer,
który zapowiada zawodnika wchodzącego do ringu. 11,5 cm wysokości,
13,5 cm szerokości, 21,5 cm długości, a to wszystko przy wadze 2,45 kg. Jeśli
te wszystkie centymetry przerobicie w głowie na wielkość tego głośnika,
to od razu powinniście zwrócić uwagę na parametr wagi. Addon C3 jest
naprawdę niewielkim prostokątem, a waga 2,45 kg to dużo. Dlatego, kiedy
chwytamy go za tę świetną rączkę, to na naszej twarzy rysuje się spore
zaskoczenie. Przecież nie od dzisiaj wiadomo, że dobre audio musi swoje
ważyć i dokładnie tak jest w tym przypadku. Unosząc ten głośnik, wiedziałem, że będzie dobrze i się nie zawiodę. W tym małym prostokącie Audio
Pro napakowali praktycznie wszystko, co teraz jesteśmy w stanie znaleźć na rynku audio: Bluetooth 4.0,
Multiroom, AirPlay, Alexa Voice Control oraz autor-

Głośniki ustawione są tak,
jakby symbolizowały głowę
Myszki Miki, gdzie centralnie jest położony niskoto-

ską aplikację do obsługi. Napisałem „praktycznie
wszystko”, ponieważ AirPlay jest 1. generacji, a nie 2.,
ale myślę, że już pracują nad aktualizacją.
Nie tylko waga zdradza tego zawodnika, o jego
jakości świadczy również to, że motorem napędza-

nowiec, a po jego bokach,

jącym Addon C3, jest cyfrowy wzmacniacz klasy

niczym uszy, zostały ułożone

D z wysokiej półki. Po pierwszej nutce czuć, jak

dwa wysokotonowe.

Audio Pro przyłożyło się do roboty, a ta waga i ten
wzmacniacz niesamowicie szybko dają nam radość
z odsłuchu. Zestawienie wielkości obudowy do
jakości dźwięku, jaki wydobywa się z tego głośnika,
jest nieprawdopodobnie imponujące. Klasyczna
kopara w dół i chęć przesłuchiwania kolejnych ulubionych utworów.
Każda płaszczyzna gra świetnie i trudno jest wyróżnić którąś z częstotliwości, co chyba jest po prostu najlepszym komplementem. Bardzo
wyważone pasmo i miękkie granie z fajnie podkreślonym wokalem – taki
układ zawsze mnie kupi. Taki styl to zdecydowanie mój klimat i mogę
tylko rozpływać się nad tym, jak gra Addon C3. Przy każdej skali potencjometru zachowuje się przewidywalnie dobrze, nie ma dla niego znaczenia, czy chcemy, żeby było głośno i dynamicznie czy cicho, subtelnie
i w dalszym ciągu dynamicznie. Nie znajdziemy też gatunku muzycznego,
z którym radziłby sobie znacząco gorzej, ten głośnik pod względem
dźwiękowym jest niezwykle kompletny. Zwarzywszy na jego wymiary,
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zaskakuje tym, jak dużą przestrzeń jest w stanie wypełnić dobrą jakością. Chyba muszę po raz kolejny napisać, że nie słyszałem tak dobrego
dźwięku, wydobywającego się z tak małej obudowy.
Na koniec pozostaje jeszcze napisać o przyzwoitej aplikacji, co nie zdarza
się często. Sama konfiguracja przechodzi szybko i głośnik połączony jest
z naszą siecią Wi-Fi. W aplikacji Audio Pro Control znajdziemy wszystkie
najpopularniejsze kanały streamingu, radia internetowe i tym wszystkim
możemy, co najważniejsze, szybko i sprawnie sterować. Na największą uwagę zasługuje
szybkość działania aplikacji i myślę, że to jej
największy plus. Trzeba też pochwalić za prostą
kontrolę nad większą liczbą głośników w trybie

Bardzo wyważone pasmo

multiroom czy też możliwością rozdzielenia na

i miękkie granie z fajnie

lewy, prawy i stworzenia prawdziwego stereo.

podkreślonym wokalem –
taki układ zawsze mnie kupi.

Mały equalizer też może się przydać, ale wyjściowa konfiguracja producenta jest na tyle
dobra, że nie ma co majstrować.
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Dane techniczne:
Typ głośnika: przenośny
Pasmo przenoszenia: 60–20.000
Hz
Rodzaj wzmacniacza: cyfrowy
wzmacniacz klasy D, 25 W
Częstotliwość graniczna: 5.200 Hz
Bluetooth: 4.0©
Wejścia: mini Jack 3,5mm, LAN
Wymiary: 115 × 215 × 135 mm
Głośnik wysokotonowy: 2 × 3/4"
(tekstylna kopułka)
Głośnik niskotonowy: 1 × 3,5"
(membrana o dużym wychyleniu)
Gwarancja: 2 lata
Czas działania: 15 godzin (przy
50% głośności) lub 9 godzin (przy
100% głośności)
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Na koniec jeszcze ważny fakt, który jakoś
pominąłem, a też uciera nosa większym i bardziej znanym producentom. Przypomnijmy
sobie „11,5 cm wysokości, 13,5 cm szerokości,
21,5 cm długości”, a tam wciśnięta bateria
pozwalająca na 15 godzin odsłuchu przy 50%
mocy. Jeśli chcemy poszaleć na 100%, to w dalszym ciągu wynik wgniata dosłownie w fotel,
bo 9 godzin to strasznie długo słuchania pięknej jakości dźwięku.
Jeśli szukacie czegoś przenośnego, bezprzewodowego o stosunkowo niewielkich wymiarach,
to koniecznie musicie sprawdzić Audio Pro
Addon C3, ponieważ ten głośnik może okazać
się najlepszym wyborem. Pamiętajcie, kto Wam
tak dobrze podpowiedział.
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Motorola One Vision
Liczba wersji Androida oraz nakładek na niego sprawia, że
doświadczenia korzystania z urządzeń różnych producentów dalece
od siebie odbiegają. Smartfonów z serii Android One to nie dotyczy,
działają na systemie bez nakładek. Motorola One Vision również do
nich należy.
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Nowa Motorola One Vision to telefon ze średniej półki cenowej,
choć wygląda na droższe urządzenie. Bryła jest jednolita, front
wypełnia 6,3-calowy wyświetlacz o proporcjach 21:9 i zaokrąglonych rogach, ramki są wąskie (choć dolna jest wyraźnie szersza),
a przedni aparat umieszczono w ekranie tak, że zajmuje jego lewy
górny róg. Głośnik do rozmów znalazł się w górnej krawędzi, jest
niemal niewidoczny. Metalowa, błyszcząca ramka potęguje wrażenie, że mamy do czynienia z urządzeniem wykonanym z jednego
kawałka materiału. Na jej zwężanej, prawej krawędzi umieszczono
przycisk blokady oraz regulacji głośności, na szerszy dół trafił natomiast głośnik, mikrofon oraz gniazdo USB-C. Drugi mikrofon, wraz
z gniazdem mini Jack, znalazł się na górnej krawędzi. Uważam, że
lepiej, gdyby ten port był jednak również na dole, ale jego umiejscowienie mi nie przeszkadzało, bo nie korzystam z przewodowych
słuchawek. Tylny, szklany panel jest zaokrąglony na bokach, dzięki
czemu lepiej pasuje do dłoni, ale też mniej pewnie w niej leży. Na

Nowa Motorola One Vision to telefon ze średniej półki cenowej, choć
wygląda na droższe urządzenie. Bryła jest jednolita, front wypełnia
6,3-calowy wyświetlacz o proporcjach 21:9 i zaokrąglonych rogach,
ramki są wąskie (choć dolna jest wyraźnie szersza), a przedni aparat
umieszczono w ekranie tak, że zajmuje jego lewy górny róg. Głośnik
do rozmów znalazł się w górnej krawędzi, jest niemal niewidoczny.
Metalowa, błyszcząca ramka potęguje wrażenie, że mamy do czynienia z urządzeniem wykonanym z jednego kawałka materiału. Na jej
zwężanej, prawej krawędzi umieszczono przycisk blokady oraz regulacji głośności, na szerszy dół trafił natomiast głośnik, mikrofon oraz
gniazdo USB-C. Drugi mikrofon, wraz z gniazdem mini Jack, znalazł
się na górnej krawędzi. Uważam, że lepiej, gdyby ten port był jednak
również na dole, ale jego umiejscowienie mi nie przeszkadzało, bo
nie korzystam z przewodowych słuchawek. Tylny, szklany panel jest
zaokrąglony na bokach, dzięki czemu lepiej pasuje do dłoni, ale też
mniej pewnie w niej leży. Na środku umieszczono logo Motoroli,
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środku umieszczono logo Motoroli, które pełni jednocześnie funkcję
aktywnego skanera odcisku palca, w rogu wystaje natomiast podwójny
moduł aparatu opatrzony dwudiodowym flashem. One Vision występuje
w dwóch wariantach kolorystycznych: czarno-niebieskim i czarno-brązowym. Testowałem ten drugi i przyznaję, że wygląda bardzo elegancko.
Brąz pojawia się tylko na tylnym panelu oraz krawędziach i jest bardzo
subtelny. Telefon jest solidny: jakość wykonania nie budzi najmniejszych
zastrzeżeń, waży sporo (aż 180 gramów), co potęguje wrażenie obcowania
z trwałym przedmiotem. Obudowa jest uszczelniona, choć IP52 to zbyt
mało, by pozwolić mu wpaść do basenu czy wanny. W komplecie z telefonem dostajemy słuchawki dokanałowe, które brzmią całkiem sensownie, etui silikonowe oraz szybką, 18-watową ładowarkę. Takiego zestawu
nie powstydziłby się żaden flagowiec (no, chyba że to iPhone, który
w pudełku ma magiczną, ale tylko 5-watową ładowarkę).

Obudowa jest uszczelniona, choć IP52 to zbyt mało, by pozwolić
mu wpaść do basenu czy wanny.

Telefony należące do serii Android One łączy czysta wersja systemu oraz
gwarancja jego aktualizacji do nowszych wersji przez przynajmniej dwa
lata, a także otrzymywanie łatek bezpieczeństwa przez trzy lata. Motorola One Vision jest dostarczana z Androidem 9.0 Pie, a więc otrzyma
też aktualizację do wersji Q oraz R. To niewątpliwie dobra wiadomość
dla osób, które nie wymieniają często smartfona. Google dopuszcza,
by smartfony Android One miały też mało inwazyjne dodatki producenta. W przypadku Vision One są to gesty (zrzut ekranu oraz nawigacja
pomiędzy aplikacjami), a także ruchy telefonem, wywołujące latarkę
i aparat. Ponadto pojawiło się wstrzymywanie blokady ekranu, gdy na
niego patrzymy. Motorola dodała też aplikację pomocy, z której można
sprawdzić gwarancję, a także przetestować wszystkie funkcje urządzenia
i połączyć się z serwisem. Drobiazg, ale przydatny, bo może oszczędzić
nam wizyty w serwisie dzięki poprawnej, samodzielnej diagnostyce.
Android w wersji 9.0 Pie jest bardzo przystępnym systemem, ze świetnie rozwiązaną nawigacją: jeden przesuwany przycisk na dole ekranu
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zamiast trzech i wykonywane na nim gesty są dużo
szybsze, ponadto element ten zajmuje zdecydowanie mniej miejsca. Wprowadzono też aplikację Digital
Wellbeing (Cyfrowa Równowaga), która podsumowuje czas spędzony w poszczególnych aplikacjach
i pozwala ograniczyć ich użycie poprzez ustawienie
limitów. Program, będący częścią ustawień, umożliwia
też automatyczne wyciszanie powiadomień w określonym czasie i zmianę kolorystyki ekranu, by mniej
męczył wzrok. Z racji tego, że pracujemy na czystym
systemie, nie ma tu zdublowanych aplikacji, wszystkie
pochodzą od Google, a tym samym są zintegrowane
z usługami chmurowymi tej firmy.
Choć mamy do czynienia z urządzeniem ze średniej
półki, wydajność jest wystarczająca do codziennej
pracy. Owszem, zdarzają się przycięcia pokroju dłuższego wczytywania dokumentu, gdy w tle mamy już
otwartych kilka innych, ale nie są to rzeczy, które
przeszkadzają na co dzień. One Vision ma 4 GB
pamięci RAM oraz ośmiordzeniowy procesor Exynos
9609 o taktowaniu 2,2 GHz i z układem graficznym
Mali G72 MP3. Tym, co wyróżnia testowanego smartfona, jest pamięć ROM: to aż 128 GB, które można
rozszerzyć kartą microSD (o maksymalnej pojemności
256 GB) – to więcej, niż w wielu flagowcach. Urządzenie można zabezpieczyć odciskiem palca bądź
skanem twarzy, a ze względu na to, że ten drugi wykorzystuje tylko przedni aparat, ale już nie skaner 3D,
pozostałem przy sprawdzonym przykładaniu palca
do logo z tyłu obudowy. Skaner działa błyskawicznie
i jest umieszczony na odpowiedniej wysokości, trafienie w niego nie wymaga nienaturalnego wyginania
palca.
W One Vision aparat główny ma matrycę o rozdzielczości 48 megapikseli, z przysłoną f/1.7, wykorzystującą
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technologię Quad Pixel. Oznacza to, że na każdy piksel finalnego zdjęcia
składają się dane z czterech, a za złożenie go odpowiada oprogramowanie smartfona. Przypomina to rozwiązania HTC, pokazane po raz pierwszy w modelu One M7, tyle że tam wyjściowe zdjęcie miało zaledwie
4 Mpx – w Motoroli One Vision jest to 12 Mpx. Zabieg ten ma na celu
uzyskanie mniej zaszumionych zdjęć przy słabym świetle. Podchodziłem do tego z dużą rezerwą, ale nocne zdjęcia z One Vision faktycznie
są świetne, o ile tylko stabilnie trzymamy telefon. Mają dużo detali
i dobre odwzorowanie kolorów, wypadają lepiej niż te z iPhone’a X, którego używam na co dzień. Są przede wszystkim jaśniejsze; te obszary,
które na zdjęciach z iPhone’a są ciemne (i nie da się ich rozjaśnić), na
zdjęciach z Motoroli mają więcej szczegółów. Aparat ma też drugi obiektyw wspomagający, z matrycą o rozdzielczości 5 Mpx. Służy jedynie do

rozpoznawania głębi w trybie portretowym, ale bardzo dobrze spełnia
swoją funkcję. Zdjęcia portretowe wychodzą zazwyczaj naturalnie, bez
poszarpanych krawędzi obiektów. Głębię ostrości można regulować
(w 5 stopniach), nie ma jednak możliwości edycji mapy ostrości, by
w razie potrzeby dopasować faktyczny obszar, na którym powinno być
wyostrzone zdjęcie. Aplikacja aparatu ma też kilka innych trybów, od
ruchomych zdjęć, przez panoramę i zdjęcia seryjne, po tryb manualny,
z ręcznym ustawianiem ostrości, balansu bieli, ISO i ekspozycji. Nagrywanie może odbywać się w maksymalnej rozdzielczości 4K, w 30 FPS, jest
też możliwość nagrywania w 1080p w 30 FPS lub 60 FPS, oraz w 720p,
w 30 FPS. Obiektyw ma optyczną stabilizację obrazu, która dobrze sobie
radzi z wygładzaniem ruchu kamery. Jest jeszcze przedni aparat, którego
matryca ma 25 Mpx i przysłonę f/2.0. Również obsługuje Quad Pixel,
natomiast oprócz zdjęć w tym trybie, mających wyjściowo rozdzielczość
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Zdjęcia portretowe wychodzą zazwyczaj naturalnie, bez poszarpanych krawędzi obiektów.

6 Mpx, można też robić większe, o pełnej rozdzielczości matrycy (trzeba
jednak wyłączyć Quad Pixel).
W codziennym użyciu Motorola One Vision sprawdza się dobrze, o ile
tylko nie maltretujemy baterii. Pomimo stosunkowo dużej pojemności
(3500 mAh) wystarczała mi od 7:00 do 20:00 i miała jeszcze około 20%
ładunku. Stale było włączone Wi-Fi i Bluetooth, była w dobrym zasięgu
sieci komórkowej i pracowała z jedną kartą SIM (obsługuje dwie fizyczne).
Telefon służy mi przede wszystkim do rozmów (około 90 minut dziennie) i poczty (z synchronizacją push), sprawdzałem też na nim Twittera
i korzystałem z Chrome oraz z aparatu. Pozostałych aplikacji używam
losowo i niekoniecznie codziennie. Nawigacji nie liczę, bo podczas używania Android Auto telefon się ładuje. Uważam, że to przeciętny wynik
– używany przeze mnie na co dzień Samsung Galaxy A8 ma akumulator
o pojemności 3000 mAh i przy takim samym użyciu działa nawet dwa
dni. Zaletą One Vision jest natomiast szybkie ładowanie (Turbo Power),
po podłączeniu do ładowarki, którą dostajemy w zestawie, akumulator
jest pełny po 1 godzinie i 40 minutach. Nie ma co prawda ładowania bezprzewodowego, ale nie wymagam tego od smartfona ze średniej półki.
Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie ekran: jasny, kontrastowy i z bardzo
dobrym nasyceniem kolorów (pomimo tego, że jest to LCD IPS, a nie
OLED). Nietypowe proporcje się na co dzień sprawdzają, aczkolwiek nie
do końca tak, jak proponuje to producent. Świetnie się na nim czyta
i korzysta z maila, bo jest wąski (a więc pewnie leży w dłoni), a jednocześnie wyświetla dużo treści. Oglądanie filmów z YouTube’a czy Netfliksa
już tak komfortowe nie jest, bo większość umieszczanych tam treści
ma format 16:9, podczas oglądania po bokach zostają więc czarne paski.
Można oczywiście wypełnić obrazem cały ekran, ale jest to okupione
obciętym dołem i górą, a także olbrzymim, okrągłym wycięciem w rogu,
będącym konsekwencją umieszczenia tam oczka kamery. Szkoda, że nie
ma też opcji wyświetlenia dwóch aplikacji obok siebie – ta przestrzeń aż
prosi się o takie wykorzystanie.
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Motorola One Vision zapowiadała się na średniaka, wyróżniającego się
aparatem. I faktycznie, ten jest bardzo dobry, ale smartfon ma zdecydowanie więcej do zaoferowania. Czysty Android działa płynnie i jest
bardzo przejrzysty, do tego mamy pewność, że będzie aktualizowany
do najnowszej wersji przez przynajmniej dwa lata. Ekran jest świetny
i szpeci go jedynie zbyt duże wycięcie na aparat, nie bez znaczenia jest
też szybkie ładowanie (możliwe dzięki ładowarce odpowiedniej mocy,
dołączanej do telefonu). Bateria mogłaby być lepsza, wytrzyma dzień,
ale nie więcej – to jedyna poważniejsza wada. Wszystkie pozostałe cechy
One Vision czynią z niej jednego z najlepszych (o ile nie najlepszego)
średniaka obecnie dostępnego na rynku.

Motorola 					
One Vision
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: 5,5/6
Wydajność: 5/6

Plusy:
• świetny aparat
• czysty system z gwarancją
aktualizacji
• szybka ładowarka w zestawie 		
- aż 128 GB pamięci wbudowanej
Minusy:
• bateria trzyma krótko
Cena: około 1300 PLN
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Withings Move
Ze smartwatchem jest trochę jak z multitoolem – 25 zminiaturyzowanych
narzędzi w jednym może się przydać, ale czasem zamiast tego wystarczy
zwykły śrubokręt. Podobnie jest z Withings Move, który zestaw funkcji ma
skromny, ale wszystkie się przydają.
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Pierwszy smartwatch Withings, czyli Activité, zaskakiwał swoją formą. Wyglądał
jak zwykły, do tego dość minimalistyczny
zegarek, opatrzony dodatkową, niepozorną
tarczą i pozbawiony jakiejkolwiek koronki.
Pomimo to prócz wskazywania godziny, był
w stanie też liczyć kroki i na ich podstawie
analizować naszą aktywność, ocenić jakość
snu, zmierzyć trening i informować o powiadomieniach na telefonie. Wszystko to działo
się automatycznie, na co dzień Activité był
więc przede wszystkim zegarkiem. Withings
pozostało przy tej idei do dziś, a nowy zegarek Move jest rozwinięciem sprawdzonej
konstrukcji. Plastikowa koperta ze stalowym
dekielkiem i gumowym pasek pozwoliły
znacznie obniżyć cenę urządzenia, nie wpłynęły jednak na oferowane funkcje. Co więcej, konstrukcja jest bardzo wysokiej jakości,
a moje jedyne obawy budzi plastikowe
„szkiełko”, które najbardziej jest narażone
na zarysowania. Obudowę spasowano wzorowo, pasek natomiast ma standardową szerokość 20 mm i można go wymienić. Do jego
produkcji użyto bardzo dobrej jakości gumy,
która nie brudzi się ani nie uczula (aczkolwiek lekko się wyciera w miejscu, w którym dwa końce paska na siebie zachodzą).
Zegarek nie ma co prawda koronki, ale w jej
miejscu znajduje się przycisk do sterowania
treningiem oraz wywoływania parowania ze
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smartfonem. Bateria jest wymienna, ale bez zegarmistrzowskich narzędzi się do niej nie dostaniemy. Zastosowane ogniwo CR2025 wystarcza
nawet na 18 miesięcy pracy, z oczywistych względów nie jestem w stanie
tego zweryfikować.
Po wyjęciu z pudełka Move wskazuje zawsze godzinę 10:10 (w ten sposób są prezentowane zegarki większości firm, z uwagi na układ wskazówek odsłaniający zazwyczaj wszystkie detale tarczy), a żeby go ożywić,
należy go sparować z aplikacją Withings HealthMate. Program służy do
obsługi wszystkich urządzeń firmy, pisałem o nim zarówno przy okazji
testowania poprzednich smartwatchy, jak i wag francuskiego producenta. Od lat wygląda podobnie i dzielą się na pięć podstawowych sekcji, czyli Timeline, Dashboard, Progress, Devices i Profile. Dwie ostatnie
są najmniej interesujące, bo służą do zarządzania sparowanymi urządzeniami (w tym ustawiania alarmów) oraz własnym profilem. Timeline to
domyślny widok, który agreguje wydarzenia i pozwala wygodnie przejrzeć ostatnie aktywności, pomiary masy ciała czy osiągnięcia. Dashboard agreguje dane z ostatniej doby; jeśli korzystamy tylko z zegarka
Move, to widzimy tu liczbę kroków i analizę snu (możemy też ręcznie
wpisywać wagę, ilość tkanki tłuszczowej, ciśnienie krwi czy wzrost, a po
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sparowaniu wagi czy ciśnieniomierza informacje te trafiają tu automatycznie). Programs to z kolei miejsce do śledzenia postępów w konkretnych kursach, mających na celu poprawę naszego zdrowia – oprócz
standardowego zwiększenia aktywności przez częstsze chodzenie na
spacery – jest też program dbający o jakość naszego snu czy regularność
nawadniania. Każdy z nich oferuje opisy i analizy postępów, sprawdzające się zdecydowanie lepiej niż suche statystyki (bo i skąd laik ma wiedzieć, czy nawodnienie rzędu 55% jest dobre, czy jeszcze niekoniecznie).
Niektórzy producenci akcesoriów fitness zamykają się na inne platformy
i niechętnie współdzielą dane z innymi (jest tak choćby z Fitbitem).
HealthMate zapewnia nie tylko pełną integrację
z systemowym Zdrowiem, ale wymienia też dane
z MyFitnessPal, Runkeeperem oraz Nest.

Bateria jest wymienna, ale
bez zegarmistrzowskich
narzędzi się do niej nie
dostaniemy.

Move ma dla mnie trzy podstawowe funkcje. Pierwszą z nich jest oczywiście wskazywanie godziny,
skupię się natomiast na dwóch pozostałych, czyli na
pomiarze aktywności i analizie snu. Pierwszy z nich
polega przede wszystkim na liczeniu kroków – stopień realizacji założonego celu symbolizuje trzecia
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wskazówka tarczy. Po przekroczeniu 100% wraca ona
na pozycję 0 i ponawia swój bieg, w bardzo aktywne
dni, gdy wielokrotnie spełniałem swój cel, traciłem
więc rachubę, na jakim etapie realizacji jestem. Zrezygnowałem z ręcznego włączania treningów, choć
początkowo z nich korzystałem. Dają całkiem sporo
względem automatycznego rozpoznawania aktywności, ale nie traktowałem Move jako zegarka sportowego, a raczej jako motywator do ruchu. Podstawową
różnicą jest używanie Connected GPS, czyli pobieranie danych o lokalizacji ze smartfona i rysowanie trasy
na mapie. Porównywałem działanie Move bez włączonego treningu z GPS w Apple Watchu i wskazania
są na tyle podobne (rozbieżności rzędu 300–400 m
na trasie długości około 7 km), że w zegarku Withings
pozostałem przy świetnie działającym automatycznym rozpoznawaniu. Przy ręcznym wywołaniu treningu zegarek zaczyna też pokazywać, ile on trwa
(wskazówka godzinowa i minutowa zamiast aktualnej
godziny odliczają czas) – to niewiele, w porównaniu
nawet do aplikacji na smartwatche, ale wielu osobom w zupełności wystarczy. Korzystam też z analizy
snu, która wydaje się mi coraz dokładniejsza. Move
wykrywa fazę głębokiego i płytkiego snu, jego długość
oraz to, jak często się budzimy. Pokazuje też, jak regularnie kładziemy się do łóżka. Wynik jest przedstawiany w postaci czterech osobnych pól oraz ogólnego
wskaźnika określonego mianem Sleep Score – uważam, że to kolejny przydatny element, bo opisuje
wszystkie aspekty snu, a tym samym mobilizuje, by
dbać o nie równie mocno. Jeśli już jesteśmy przy śnie,
to nie sposób pominąć inteligentnego budzika, który
stara się włączyć alarm (w postaci wibracji) w odpowiedniej fazie snu, z maksymalnie godzinnym wyprzedzeniem względem docelowej pory pobudki. Działa
dobrze, choć zdarzało się mi, że dzwonił dopiero
w ostatniej chwili.
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Kolorowy, prosty, niepozorny, casualowy, zgrabny,

Withings Move		

uroczy – z tymi określeniami Move’a spotkałem się,
pokazując go innym. Wariant z białą kopertą i niebieskim paskiem wygląda faktycznie świetnie, choć zde-

•
•
•
•

Design: 5,5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 5,5/6

Plusy:
• wygodny i lekki
• długi czas pracy na baterii
• szczegółowa analiza snu
i aktywności
Minusy:
• wycierający się pasek
Cena: około 320 PLN

cydowanie lepiej leży na nadgarstku mojej Żony niż
na moim. Są też inne warianty kolorystyczne, dodatkowo na stronie Withings można skomponować
własny zestaw barw i wzorów tarczy. Po Move spodziewałem się, że będzie przynajmniej dobry, mocno
nie doszacowałem jednak swojej oceny. Wzorowe
działanie pomiaru snu i automatyczne rozpoznawanie aktywności, zamknięte w przejrzystej i wygodnej
aplikacji, a także bardzo atrakcyjna cena czynią go
najlepszym smartwatchem dla niezdecydowanych
bądź przyzwyczajonych do klasycznych form osób.
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Honor Band 4

– najlepsza pierwsza opaska
Na półce tanich opasek fitness robi się coraz ciaśniej – wiele osób
decyduje się na urządzenia z niższego segmentu, by sprawdzić, czy
na pewno potrzebują czegoś takiego. Wprowadzając na rynek Honor
Band 4, Huawei zachwiało równowagę w tym asortymencie, bo mało
które urządzenie w tej cenie oferuje aż tyle funkcji.
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Tanie akcesoria do smartfonów były zawsze domeną mniejszych firm,
które nie kojarzyły się ze sprzętem z wysokiej półki. Huawei z pewnością nie należy do małych, a tym bardziej do mało rozpoznawalnych
producentów, a pomimo to w ofercie ma jedną z najtańszych opasek
fitness, dostępnych na rynku. Cena jest jednak myląca, bo Honor Band 4
oferuje o wiele więcej niż urządzenia z tej półki i to zarówno pod względem jakości, jak i specyfikacji. Wygląd opaski jest bardzo standardowy,
podłużny plastikowy korpus z prostokątnym ekranem i lekko zaokrąglonym szkłem wieńczy po obu stronach gumowy, wymienny pasek (przeznaczony do urządzenia – trudno o zamiennik). Opaska nie ma żadnych
ruchomych przycisków, pod ekranem jest tylko jeden dotykowy, nie ma
też gniazd do ładowania – odbywa się ono za pomocą dwóch pinów na
spodzie, umieszczonych obok czujnika tętna. Wymagają specjalnej ładowarki, dlatego też warto pilnować tej, którą dostajemy w zestawie. Dotykowy ekran ma niewielką (ale wystarczającą) powierzchnię, wykonano
go w technologii OLED. Ma również niezbyt wysoką, ale wystarczającą
rozdzielczość, włącza się automatycznie po podniesieniu nadgarstka.
Brak portów i fizycznych przełączników przekłada się na wodoszczelność do ciśnienia 5 ATM. Opaska jest bardzo lekka, a jeśli zwraca na siebie uwagę, to tylko wtedy, gdy zaczepia się o mankiet koszuli (nie należy
bowiem do wyjątkowo płaskich).
Gdy pierwszy raz uruchomiłem Honor Band 4, ogarnęło mnie uczucie
bezradności. Na ekranie wyświetlił się tekst po chińsku, a jedyny element, który dawał mi nadzieję na odpalenie opaski, czyli kod QR, był
zbyt mały, by go zeskanować. Na szczęście, po wybraniu w aplikacji
Huawei Health opcji dodawania urządzeń, opaska pojawia się na liście
i można ją uruchomić. Konfiguracji właściwie nie ma, szczególnie jeśli
korzystaliśmy już wcześniej z aplikacji Huawei i wprowadziliśmy tam
swoje dane (wzrost, wiek i wagę). Interfejs opaski składa się z głównego
ekranu, który może mieć jeden z czterech dostępnych układów. Każdy
z nich pokazuje podobne informacje, ale tylko na jednym wyświetlany

GPS nie jest najdokładniejszy, zwłaszcza na początku potrafi
przekłamywać położenie.
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jest stan baterii, połączenia z telefonem czy powiadomienie o wiadomościach. Nie są one konfigurowalne, ale nie brakowało mi tego mocno.
Urządzenie nie pozwala na instalowanie dodatkowych aplikacji, podstawowa tarcza więc mi wystarczała (pokazywała właściwie wszystkie
informacje, które jest w stanie dostarczyć Band 4). Po przewinięciu
ekranu w lewo wyświetlana jest lista powiadomień o wiadomościach
i połączeniach (niestety bez możliwości interakcji), przewijając w górę lub
w dół, przechodzimy natomiast między ekranami aplikacji. Pokazują one
kolejno podsumowanie aktywności, tętno, analizę snu, treningi i Alipay
(metoda płatności, która nie działa w Europie). Brakuje tu konsekwencji

– ekran aktywności można rozwinąć, by zobaczyć dokładniejsze dane,
ale już analiza snu ogranicza się tylko do tego, ile czasu spaliśmy ostatniej nocy. W menu treningu możemy natomiast wybrać rodzaj aktywności (bieg, marsz, jazdę rowerem, pływanie w basenie i trening otwarty).
Urządzenie ma GPS, dlatego też w przypadku treningu biegowego lub
kolarskiego możliwe jest rysowanie trasy. GPS nie jest najdokładniejszy, zwłaszcza na początku potrafi przekłamywać położenie, ma też
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Honor Band 4 oferuje ciągły pomiar tętna i jego analizę.

problemy ze złapaniem sygnału i czasem zajmuje mu to nawet ponad
minutę. Dla każdej aktywności możemy wybrać ustalony cel, którym
może być dystans, czas lub liczba spalonych kalorii. Podczas treningu na
ekranie pokazywane są segmenty symbolizujące postęp, a także czas,
przebyty dystans, tętno, prędkość, liczbę kroków i spalonych kalorii
(jednocześnie wyświetlają się tylko dwie z tych informacji). Do wstrzymywania treningu służy dotykowy przycisk pod ekranem – sprawdza
się równie dobrze, co fizyczny, choć trzeba go przytrzymać. Wszystkie
treningi są zapisywane w aplikacji na smartfonie, wraz z danymi odnoszącymi się do tętna, prędkości i dystansu. Widać, że Huawei wzorowało
się na innych aplikacjach do mierzenia treningów, a podobieństwo to
przekłada się na łatwość obsługi. Równie dobrze wypada analiza snu,
określona mianem Trusleep. Szczegółowo opisuje na wykresie fazy snu,
program generuje też ogólną analizę i porównanie do poprzednich nocy.
Włączenie złożonej analizy snu powoduje skrócenie czasu pracy baterii – bez tej funkcji opaska wytrzymuje niespełna
dwa tygodnie (da się pewnie wyciągnąć więcej, nie
korzystając z treningów z GPS), a po włączeniu Tru-

Honor Band 4

sleep czas ten skraca się do pięciu dni (co i tak jest

•
•
•
•

pomiar tętna i jego analizę – nazwano go Truseen.

Design: 4/6
Jakość wykonania: 4/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 4,5/6

Plusy:
• dokładna analiza snu i treningów
• wygodna aplikacja
• długi czas pracy bez ładowania
Minusy:
• nieusuwalna aplikacja AliPay
• problemy ze złapaniem sygnału GPS
Cena: około 200 PLN

dobrym wynikiem). Honor Band 4 oferuje ciągły
Oprócz wykresów z podsumowaniem w aplikacji
otrzymujemy też powiadomienia o nietypowym
(zbyt wysokim lub niskim) tętnie.
Opaska na nadgarstku przestała być domeną osób,
które na co dzień uprawiają sport. Obecnie widuję
je również u tych, którzy chcą poprawić styl życia
bądź też zacząć regularnie trenować. Honor Band
4 stworzono właśnie dla nich: zbiera sporo danych,
ma bardzo wygodną aplikację, a nawet GPS. Jednocześnie kosztuje tyle, co sporo mniej zaawansowane
urządzenia – dla mnie wybór jest oczywisty.
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Meater+

– czyli perfekcyjny stek
Sezon grillowy trwa w najlepsze. A najlepsze z grilla są według
mnie oczywiście steki. Do tej pory robiłem je „na oko” i różnie to
wychodziło. Teraz znacznie poprawił mi się mój „workflow”, odkąd
używam Meater+ – świetnej sondy do wszelkich mięs.
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Jakże się zdziwiłem, gdy będąc w tym roku na MWC
– targach mobilnych – w Barcelonie, odwiedziłem
imprezę ShowStoppers i pierwszym stoiskiem, na
samym wejściu, było stoisko ze… stekami. Pierwsza myśl – czy ja trafiłem na dobrą imprezę. Druga
– świetne steki! Po czym szybki rzut oka na owe steki,
a z nich „coś” wystaje. Tym czymś była najnowsza
sonda Meater+.
Meater+ to pomysł genialny w swojej prostocie. Metalowy termometr, czy raczej, jak napisałem wcześniej,
sonda, która monitoruje temperaturę pieczonego
mięsa oraz otoczenia i pomaga nam przygotowywać
idealne potrawy.
Meater+ był ufundowany na Kickstarterze, a teraz
wszedł do masowej produkcji. Zestaw składa się
z drewnianego – tak, dobrze czytacie – pudełka
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będącego jednocześnie ładowarką oraz metalowego termometru
w kształcie ołówka, lub, jak kto woli, dużego gwoździa.
Co najważniejsze, do odczytu temperatury mięsa używamy aplikacji.
Wszystko jest bezprzewodowe i działa przez Bluetooth z zasięgiem 50 m,
czyli nie będziemy musieli siedzieć i wędzić się przy grillu.
Termometr do grilla jest jednym z najważniejszych przyrządów, w jakie
powinniśmy się zaopatrzyć, jeśli chcemy przyrządzać idealnie wypieczone
mięso. Większość z nich jest analogowa albo działają „po kablu”. Meater+
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łączy wszystko w jednym, jednocześnie dając użytkownikowi genialną,
świetnie zaprojektowaną od strony UI/UX aplikację.
Aplikacja Meater+ jest de facto przewodnikiem w gotowaniu. Możemy
wybrać szczegółowe parametry mięsa, jakie będziemy przygotowywać

i zdać się na precyzyjne wskazówki aplikacji odnośnie tego, kiedy przekładać mięso, zdejmować je z grilla i ile czekać, aby doszło przed podaniem.
Meater+ jest programowo przystosowany do pomocy przy pieczeniu
wołowiny, wieprzowiny, baraniny, drobiu i ryb (każdy z rodzajów ma
kilka opcji). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać go do
innych rodzajów mięs, ale wtedy musimy sami wiedzieć, jaka temperatura
i w którym momencie będzie odpowiednia.
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Mnie jako geeka i to do tego geeka kulinarnego

Meater		
Meater
•
•
•
•

Plusy:
świetnie zaprojektowany
genialna aplikacja
całkowicie bezprzewodowy
bardzo dobra jakość wykonania

zachwyciły wszelkie wykresy i dodatkowe informacje, jakie można wyciągnąć z aplikacji podczas pieczenia. Moje gotowanie weszło właśnie
na zupełnie inny poziom.
Podsumowując, muszę stwierdzić po testach,
że Meater+ jest dla mnie obecnie absolutnym
„must have” podczas grillowania. Całkowicie

Minusy:
• tylko cena, ale profesjonalne
urządzenia niestety kosztują

zmienił mój styl gotowania. Świetnie zapro-

Cena: 119 EUR

cena 119 euro będzie akceptowalna, bo bardzo

Do kupienia na Amazon

jektowany, w pełni bezprzewodowy, z piękną
i praktyczną aplikacją. Jeśli dużo grillujecie, to
szybko jakość podawanych potraw zostanie
doceniona przez gości. Szczerze polecam.
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HyperDrive USB-C Hub
NORBERT CAŁA
@norbertcala

for 13" MacBook Pro 61W Power
Adapter – prawie jak od Apple

Pamiętam moment, gdy Apple wprowadzało port USB-C do
MacBooka 12" i przerażenie wynikające z braku innych portów.
Pamiętam też jedną z plotek, jakie wówczas dało się słyszeć, że
Apple może się zdecydować na umieszczenie klasycznego portu
USB-A w obudowie ładowarki.
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Niestety, a może na szczęście, Apple nie bawi się w takie półśrodki – jak
kasujemy port w jakimś urządzeniu, to kasujemy. Pierwszy MacBook
„bez portów” pojawił się już ponad cztery lata temu, nadal jest jednak
sporo osób, które potrzebują portów USB-A, żeby na przykład podłączyć jakąś posiadaną już pamięć zewnętrzną. Noszenie ze sobą przejściówek ma sporo wad, choćby to, że nigdy jej nie mamy przy sobie,
kiedy jest nam potrzebna. Dostałem ostatnio do testów urządzenie,
które w swoim zamyśle ma być realizacją plotek, o których pisałem.
Urządzenie o przydługiej nazwie HyperDrive USB-C Hub for 13" MacBook Pro 61W Power Adapter dodaje porty USB-A do ładowarki MacBooka Pro. Ważne, że pasuje tylko do ładowarki 61 W, jaka jest dodawana
do 13" MacBooka Pro. Nie będzie, ze względu na gabaryty, pasował do
mniejszej ładowarki od MacBooka 12" czy większej od Pro 15". HUB ma
formę nakładki na ładowarkę, którą to wpinamy w port USB-C ładowarki, i jest podobnie, jak ona, w białym kolorze. Pasuje idealnie do

HyperDrive USB-C Hub for 13" MacBook Pro 61W Power Adapter
dodaje porty USB-A do ładowarki MacBooka Pro
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ładowarki i tylko delikatnie ją powiększa. Port USB-C nie zapewnia
niestety tak stabilnego połączenia, żeby HUB utrzymał się na miejscu
bez obaw o jego wyłamanie. Producent dorzucił więc biały silikonowy
pokrowiec na ładowarkę i HUB-a, który stabilizuje ten tandem, a jednocześnie chroni ładowarkę przed zarysowaniami, a każdy jej posiadacz
wie, jak łatwo się rysuje rzucona na ziemię.
HUB jest wyposażony w dwa porty USB-A 3.0 5 Gb/s (maks. 12,5 W) oraz
jeden port USB-C (maks. 58 W). Zmierzyłem napięcie, jakie ładowarka
podaje bez HUB-a i z HUB-em – nie ma żadnej różnicy, czyli nie musicie
się obawiać, że MacBook wolniej będzie się ładował po jego podłączeniu.
Zatrzymać się zaś musimy przy portach USB-A, są one w specyfikacji
3.0 i teoretycznie pozwalają na transfer 5 Gb/s. Ale aby osiągnąć takie
szybkości, musimy zapewnić HUB-owi HyperDrive odpowiednio szybkie
połączenie z naszym komputerem. Pewnie większość z nas połączy go
standardowym kabelkiem, który dostaliśmy z MacBookiem i niestety
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możemy wtedy być rozczarowani szybkością portów w HUB-ie. Ten standardowy
kabel od Apple daje nam szybkości typowe
dla USB w wersji 2.0 (60 MB/s), czyli, innymi
słowy, jest żenująco wolny. Niestety, na opakowaniu HUB-a nie jest to wystarczająco
mocno podkreślone. Jeśli chcemy w całości
wykorzystać potencjał HUB-a, musimy kupić
oprócz niego odpowiednio szybki kabel
USB-C <-> USB-C. Możemy wybrać ten od
Apple, ale jest mega drogi i krótki, możemy
też kupić na przykład świetny Pepper Jobs
– 10 Gbit USB 3.1 Gen 2 USB-C to USB-C
cable – kosztuje 100 złotych i daje wystarczające dla nas szybkości przesyłu danych.
HyperDrive USB-C Hub to świetne rozwiązanie, jeśli zawsze chcecie mieć zawsze
możliwość szybkiego podłączenia urządzeń
USB-A. Musicie jednak pamiętać też o odpowiednim kablu. Sam HUB kosztuje 229 złotych, do tego 100 złotych za kabel. Wszystko
w ładnej obudowie.

HyperDrive USB-C Hub kosztuje 229 zł
i można go kupić w ZGSklep.pl

Ocena iMagazine
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ZAGG Wireless Keyboard

– pełnowymiarowa, lecz poręczna
Jak można przyzwyczaić się do klimatyzacji w biurze czy automatycznej
skrzyni w samochodzie, tak i po codziennym korzystaniu
z pełnowymiarowej klawiatury trudno wyobrazić sobie pracę z inną.
Gdy warunki zmuszają do opuszczenia biura i pozostawienia w nim
nieprzenośnego sprzętu, na pomoc przychodzi nowa klawiatura ZAGG
– mobilna, ale niepomniejszona względem tych stacjonarnych.
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Większość oferowanych przez ZAGG klawiatur to te przeznaczone do tabletów. Firma produkuje też modele biurkowe i to nawet w wersji przewodowej,
ale jest ich raptem kilka. Urządzenie nazwane po prostu Wireless Keyboard
to kompromis pomiędzy komfortem pisania na pełnowymiarowej klawiaturze oraz łatwością przenoszenia. Obudowa ma wymiary mieszczące akurat
podstawowy blok klawiszy (a więc bez numerycznych po prawej stronie),
jest też cienka, aczkolwiek dzięki podstawce wzdłuż górnej krawędzi nie leży
płasko na blacie. W podstawce znalazło się miejsce na dwie baterie AAA
(co jest dość nietypowe; zazwyczaj klawiatury mają niewymienny akumulator), których przez dwa tygodnie (czyli tyle, ile testowałem klawiaturę) nie
udało się mi rozładować, pomimo pisania na niej po kilka godzin dziennie.
Jakość materiałów pozostawia sporo do życzenia, czuć, że plastik nie jest
zbyt gruby, kiepskie wrażenie robi też naklejona na tył etykieta z modelem
urządzenia, która odkleja się od momentu wyjęcia urządzenia z pudełka.
Wszechobecny plastik ma też niewątpliwą zaletę: klawiatura jest lekka, co
ma niebagatelne znaczenie przy noszeniu jej ze sobą na co dzień.
Klawisze Wireless Keyboard mają wyraźny, niezbyt długi skok, niestety
zauważalnie się kołyszą, nie mają też podświetlenia. Nie spodziewam się
go w sprzęcie mobilnym tych rozmiarów, mogłoby bowiem znacznie ograniczyć czas pracy na baterii. Oprócz standardowych oznaczeń przycisków
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pod Windows i macOS znalazły się też dodatkowe, przeznaczone do Androida oraz iOS.
Do komunikacji wykorzystywany jest jedynie
Bluetooth, a klawiaturę można równocześnie
sparować z dwoma komputerami, tabletami
bądź smartfonami. Proces parowania jest prosty, o ile tylko wcześniej włączymy klawiaturę
– w instrukcji nie ma o tym słowa. Przełączanie się pomiędzy urządzeniami odbywa się
całkiem szybko, a komunikacja jest wzorowa,
nie ma mowy o rozłączaniu. Trzeba jedynie
pamiętać, by wyłączyć klawiaturę, gdy ma być
przez dłuższy czas nieużywana. Regularnie
o tym zapominam, bo dioda sygnalizująca
stan pracy włącza się jedynie wtedy, gdy wciśniemy przyciski Bluetooth bądź kombinację
klawiszy wyłączającą urządzenie. Przydałby
się wskaźnik podświetlony delikatnie przez
cały czas lub klasyczny przełącznik na boku,
który pozwalałby sprawdzić stan pracy bez
wciskania jakichkolwiek klawiszy.
Do pisania na Wireless Keyboard nie trzeba
się przyzwyczajać. Na co dzień używałem
jej na zmianę z iPadem oraz z MacBookiem,
gdy ten był podłączony do monitora i nie
zauważyłem znacznego spadku komfortu
pisania. Wciąż klawiatura w 12-calowym laptopie Apple najbardziej mi odpowiada, ale
na ZAGG nie pisałem zauważalnie wolniej.
Układ przycisków jest właściwie taki sam, te
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w klawiaturze ZAGG wypełniają też przestrzeń

ZAGG Wireless 			
Keyboard
•
•
•
•

Design: 4/6
Jakość wykonania: 3/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 4/6

w stopniu zbliżonym do przycisków MacBooka.
Komfort pracy na ZAGG jest zauważalnie mniejszy, zwłaszcza gdy używamy jej w ciszy. Nie jest
bardzo głośna, ale wyraźnie słychać, gdy piszemy.
Na plus należy natomiast zaliczyć przyciski
funkcyjne (od F1 do F12), działające bez konieczności wciskania kombinacji z klawiszem fn. Da

Plusy:
• pełnowymiarowa, ale
kompaktowa
• dobrze wyczuwalne klawisze
• dostosowana do pracy z wieloma
systemami

jąc klawiaturę do torby, brakowało mi zawsze

Minusy:
• przeciętna jakość materiałów
• kłopotliwe włączanie i wyłączanie

ZAGG podjął się stworzenia bardzo uniwer-

Cena: około 250 PLN

kompatybilności, jak i miejsca, w którym może

się z ich pomocą zablokować ekran iPada, czego
nie można zrobić ze Smart Keyboard. Wkładaetui – nawet najprostsze pozwoliłoby oszczędzić
rezerwowania na nią osobnej kieszeni.

salnego urządzenia, zarówno pod względem
być używana. Wyszła z tego całkiem udana konstrukcja, która może nie grzeszy jakością materiałów, ale nadrabia tym, że mogę pisać na niej
na wszystkim i wszędzie.
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Akcesoria dla Nomad-ów
Kurz po AirPower już dawno opadł i dobrze, bo przez chwilę
obawiałem się, że branża będzie żyła porażką Apple w dziedzinie
produkcji indukcyjnej ładowarki dla kilku urządzeń – przez dekadę.
Na szczęście oficjalne przyznanie się Cupertino do błędu zamknęło
temat tego produktu, ale nie zlikwidowało bynajmniej potrzeby
podobnego urządzenia na rynku.
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Użytkownicy Apple to buntownicy – i nie ma tutaj znaczenia, czy mówimy
o tych rdzennych, którzy Apple wybierali, by móc efektywnie składać czasopisma w latach dziewięćdziesiątych czy o switcherach (świeżo upieczony
klient Apple) z przełomu lat 2005–2010, czy wreszcie o bananowych dzieciach Starbucksa. Nieważne. Każdy z nas wybiera Apple z innego powodu,
ale jedno jest wspólne: wyrażamy tym pewien sprzeciw wobec reszty
– podkreślamy świadomą drogę, na którą się zdecydowaliśmy, coraz częściej za główny argument podając prostotę.
To właśnie ona miała wyróżniać AirPower. Tak się jednak nie stało. Na
szczęście Apple to nie tylko produkty sygnowane nadgryzionym jabłkiem,
ale także największy na świecie rynek producentów trzecich, których produkty (aplikacje, sprzęt, akcesoria) sprawiły i w dużej mierze zdecydowały
o globalnym sukcesie Apple. Cyfrowi nomadzi szukają bowiem dwóch rzeczy: wolności i jakości.

Nomad Base Station
To nie jest tak, że marka, której sprzęt miałem okazję testować w ostatnim
miesiącu, dokonała cudu i stworzyła AirPower. Nie. Zdecydowanie, zamiast
szukać drogi naokoło, amerykański Nomad postawił na bezpieczeństwo,
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jakość i skuteczność. To im zawdzięczamy Base Station – stację przeznaczoną do ładowania jednocześnie trzech urządzeń: Apple Watcha (dowolnej generacji), iPhone'a – lub dwóch – oraz Apple AirPods 2 generacji (z etui
wspierającym ładowanie indukcyjne).
Uprzedzę pytania: tak – to się udało i działa wyśmienicie! Zacznę od macki
ładującej Apple Watch, która wygląda tak, jakby producent zdecydował
się w jakiś magiczny sposób wymontować zawartość tej oryginalnej końcówki od przewodu, który Apple załącza ze swoimi nosidłami i wmontował w miejsce do tego przeznaczone. Problem z większością tego typu
stacji jest taki, że wymagają one przeciągania/ przeplatania oryginalnego
przewodu Apple przez ich trzewia – właśnie ze względu na specyficzną
końcówkę ładującą Apple Watch. Chodzi o magnez, który dociągając tylni
dekielek zegarka, zapewnia stabilizację i odpowiedni cykl ładowania. Producenci tacy, jak chociażby Baseus, próbowali już produkować produkty
przypominające 1:1 AirPower, ale problem polegał na tym, że trudno stwierdzić, iż działały poprawnie. Dla przykładu, Apple Watch owszem, ładował
się, ale tylko, gdy jednocześnie ładował się obok iPhone, a i tak nie zawsze
do 100%. To była czysta loteria, która jednocześnie zagrażała samym bateriom, ponieważ nie wiadomo było, co do końca drzemie w ładowarce za
mniej niż sto złotych. Nie polecam.
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Nomad natomiast nie ma żadnych kompromisów w tej kwestii. Możemy spokojnie odłożyć na ładowarkę sam zegarek i naładuje się
on w normalnym tempie (takim, jakie zapewnia oryginalna, fabryczna ładowarka Apple)
do 100%. Przypomnijmy, że nosidło z Cupertino nie wspiera ładowania w standardzie QI,
stąd całe zamieszanie z przewodem, magnetyczną końcówką i odpowiednim sprzętem,
który to wszystko ogarnie. Base Station robi
to bezbłędnie.
Pod dolną taflą urządzenia, którą pokrywa
prawdziwa, perforowana skóra, spoczywają
trzy szeregowe cewki indukcyjne. Niezależnie od siebie dostarczają każdemu z urządzeń napięcie 7,5 W non stop. Dzięki temu
możliwe jest wielokierunkowe ładowanie
jednocześnie dwóch urządzeń. Za plus
należy uznać pomarańczowe (stonowane)
diody LED, które sygnalizują rozpoczęcie
i trwanie procesu ładowania po umieszczeniu na ładowarce danego urządzenia.
Gdy urządzenie jest naładowane, dioda
sygnalizuje to, delikatnie pulsując. Pomimo
umieszczenia tych diod na froncie urządzenia nie przeszkadzają one w nocy, co jest
zdecydowaną zaletą.
Aluminiowa obudowa w kolorze zbliżonym
do Space Grey w połączeniu z czernią i skórą

SPRZĘT

95

wyglądają fenomenalnie. Perfekcja wykończenia samej stacji zasługuje
na najwyższą ocenę z możliwych i jest na tym poziomie, którego oczekiwałem od producenta z Kalifornii. Dziękuję i brawo! Warte odnotowania
są jeszcze dwie sprawy. Pierwszą jest opakowanie, o którego biodegradowalność producent oczywiście zadbał. To ważna dla mnie sprawa, bardzo
więc doceniam. Znajdziemy też krótką informację o wartościach i filozofii
minimalizmu, którą marka wyznaje. Drugi element to zasilacz.

Diabeł tkwi w szczegółach
Nie ma róży bez kolców, jak mawiają. Nie inaczej jest w przypadku
Nomad Base Station. Z jednej strony wyposażono go w naprawdę dobrze
przemyślany system wymiennych (dołączonych do zestawu) końcówek,
dzięki czemu Nomad nie musi produkować wersji przeznaczonych na
dany rynek, a tylko zapewnia, że każda ładowarka będzie działać jednakowo w Wielkiej Brytanii, Polsce czy USA. Wszystko odbywa się bardzo
sprawnie, jest świetnie ze sobą sparowane i bezkompromisowe.

Pod dolną taflą urządzenia, którą pokrywa prawdziwa, perforowana skóra, spoczywają trzy szeregowe cewki indukcyjne.
Niezależnie od siebie dostarczają każdemu z urządzeń napięcie
7,5 W non stop.

Co więc poszło nie do końca dobrze? Największą wadą tego produktu,
której nie jest w stanie wybaczyć marce mój perfekcjonizm, jest przewód zasilający. Po pierwsze: jest absurdalnie gruby. Po drugie – nie jest
w żadnym stopniu elastyczny. Po trzecie – jest za krótki. Przy cenie prawie 140 dolarów za sztukę, wyborze skóry, perfekcji wykonania samego
produktu, producent nie zadbał np. o pleciony przewód, wykonany
chociażby z przetworzonych butelek PET czy innego, elastycznego, naturalnego i biodegradowalnego materiału, który pozwoliłby na uzyskanie
mniejszej średnicy i oczekiwaną elastyczność. Będąc zupełnie szczerym,
ten jeden element zepsuł mi odczucia z całego produktu. Nie ta liga.
Zdecydowanie do poprawy.
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Jest jeszcze jedna kwestia związana z kierunkowością każdej z cewek.
O ile odkładając na ładowarkę iPhone'a w pozycji horyzontalnej, możemy
to zrobić bez większego namysłu (zadziałają wówczas dwie cewki), o tyle
odkładając go wertykalnie, obok słuchawek AirPods 2, które także chcemy
naładować – musimy celować w środek danej cewki. Jest to uciążliwe, ale
to podobny problem, z którym borykali się inżynierowie Apple. Z fizyką
nie wygramy. Tak czy owak, Nomad Base Station to w tym momencie zdecydowane top 3 ładowarek indukcyjnych, którymi naładujemy więcej niż
jedno urządzenia, a już na pewno nr 1, jeśli mówimy o Apple Watch w takiej
konfiguracji.
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Ekskluzywna walizka, nie tylko na
egzotyczne wojaże – Thule Revolve
Thule przestało się już kojarzyć jedynie z bagażnikami dachowymi na
narty czy rowery. Od kilku lat to także producent świetnych plecaków
i wielu innych akcesoriów. Teraz do oferty wprowadzono walizki,
a wręcz walizki premium, o czym świadczy nie tylko cena. Co ciekawe,
Thule Revolve, bo o nich mowa, są produkowane w Polsce.
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Thule Revolve to cała seria walizek – od kabinówek po duże bagaże rejestrowane. Na pierwszy
rzut oka dostrzegamy ich wykonanie i minimalizm
– nie ma tu zbędnych ozdobników. Wyglądają
bardzo elegancko. Można zażartować, że od razu
utożsamiają nas z klasą biznes, pierwszą klasą
pociągu i limuzyną z kierowcą czekającą na lotnisku. Nie przesadzajmy jednak, na taką odrobinę
luksusu warto sobie pozwolić, jeśli lubimy stylowe
i wytrzymałe rozważania, a odbywamy sporo
podróży. Każdy, kto sporo lata, wie, że żadne
walizki nie są niestety pancerne, każdą łatwo
zniszczyć. Doskonale wie zarazem, że solidna,
lekka, łatwa w zamykaniu i wygodna w prowadzeniu walizka jest warta każdej ceny.
Walizki Thule Revolve z założenia są przygotowane na wszelkie trudy podróży. Mają usztywnioną ramę i wzmocniony przedni panel.
Projektanci pomyśleli także o tym, aby teleskopowe rączki współpracowały z kółkami. I rzeczywiście, nawet na bruku podróż z tą walizką jest
wyjątkowo komfortowa, po dworcach kolejowych
i terminalach lotniskowych wręcz płynie. I nie jest
to żart! Porównałem tę walizkę ze swoją o podobnych gabarytach, również renomowanej polskiej
marki. Różnica w jeździe obu walizek jest olbrzymia, na korzyść Thule. Producent zapewnia, że
walizki zostały wykonane z „dziewiczego poliwęglanu” (Virgin Polycarbonate) – to on odpowiada
za odporność walizek, ale też wygląd.
Właśnie jestem w trakcie użytkowania największej, 30-calowej walizki. Przyznam, że nie tylko
fajnie wygląda, ale jest też praktyczna. Dla mnie
największym atutem jest jej duża wytrzymałość
oraz pełne wykorzystanie przestrzeni w środku

SPRZĘT

99

– to niemal 100 litrów. Sama waga walizki jest natomiast zdecydowanie za
duża – 6,4 kg to sporo, zwłaszcza że przy większości podróży lotniczych
trzeba liczyć się z limitem. Konkurencyjne bardzo wytrzymałe walizki
są w stanie ważyć nawet mniej niż 3 kg przy jeszcze większej pojemności. Wrażenie może też robić cena – 1699 złotych za najmniejszą walizkę
podręczną i 2349 złotych za największy model. To naprawdę spore kwoty.
Z drugiej strony jednak elegancja, solidność i wygoda w dużym stopniu
uzasadniają zarówno te ceny, jak i wagę.
Thule Revolve to propozycja nie dla każdego. W rozpoczynającym się sezonie urlopowym warto jednak przemyśleć zakup właśnie takiej solidnej
walizki, która zostanie z nami na lata. Jestem zdecydowanie zwolennikiem
kupna solidnej, eleganckiej walizki, która po stu lotach wciąż będzie trzymała fason, niż produktu, o którego stan będę się bał za każdym razem,
gdy oczekuję na bagaż.
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Sakwa Thule Pack'n
Pedal Commuter
Ponieważ korki coraz większe, robót drogowych, jak to w wakacje,
jeszcze więcej, dalej jeżdżę na rowerze, unikając samochodu
i komunikacji miejskiej. W poprzednim iMagazine pisałem o plecaku
rowerowym Thule. W tym numerze przyglądam się uważnie
bagażnikowej sakwie tej samej firmy.
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Razem z sezonem wakacyjnym nadeszły wysokie temperatury, czerwiec jest
w tym roku wyjątkowo gorący. Samo
wyjście na zewnątrz z klimatyzowanego, dobrze wentylowanego pomieszczenia sprawia, że człowiek spływa
potem. Jazda na rowerze daje lekki
powiew wiatru, a wiatr, nawet ciepły,
jest lepszy niż stojące powietrze. Taka
pogoda jednak powoduje, że plecak,
obojętne czy idziemy, czy jedziemy,
przykleja się nam do pleców. Sakwa na
bagażniku, którą łatwo odpiąć i zabrać
ze sobą jako torbę, rozwiązuje problem.
Większość sakw rowerowych wygląda
jednak jak gumowe worki i ma zapięcia, które utrudniają ich szybkie odpięcie od roweru i zabranie ze sobą, czy
to w ręce, czy na ramieniu. Szwedzkie
Thule, znane głównie z bagażników
samochodowych i przyczepek rowerowych, ma na to sposób.
Sakwa Thule Pack'n Pedal Commuter
to sakwo-torba z chowanym systemem mocowania i kieszenią na laptopa. Zacznijmy od tego, że wygląda
lepiej niż gumowy worek. W dotyku
wprawdzie jest trochę gumowa, ale to
dzięki użytemu materiałowi i zawijanemu zapięciu wyglądającemu trochę
jak komin po rozwinięciu. Zawartość
za to będzie bezpieczna podczas
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deszczu. Utrzymany w szaro-czarnej kolorystyce materiał i system pasków
z metalowymi klamrami sprawia, że całość wygląda dość elegancko.
Uwzględniając zawijany system zapinania, zaryzykuję nawet stwierdzenie,
że wygląda modnie i nowocześnie.
Środek jednak trochę rozczarowuje – jest po prostu wielką przestrzenią
(30 litrów), z której na tylnej ścianie wydzielono kieszeń na komputer. Właśnie to jest ten najbardziej rozczarowujący element. Kieszeń wykonano
z siatkowego materiału wykończonego gumką na końcu – bez żadnych
zabezpieczeń dla sprzętu (!). Nie odważyłbym się tam włożyć MacBooka
Pro, bez dodatkowego zapakowania go do etui, najlepiej utwardzonego
i z materiałem chociaż częściowo pochłaniającym drgania. Komputer woziłem, używając dodatkowego wzmacnianego etui lub… tego etui z plecaka
Thule z mojej zeszłomiesięcznej recenzji! Thule oferuje też osobno wzmacniane pokrowce na komputery. Wtedy jest to dodatkowy zakup do sakwy,
o już niebagatelnej cenie, jeżeli chcemy w niej przewozić komputer.
Wewnątrz przydałaby się też jakaś druga kieszonka na drobiazgi. Sytuację
ratują zewnętrzne kieszonki – pierwsza jest mała i ukryta w klapie zapięcia,
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druga – duża, siatkowa, po zewnętrznej stronie sakwy, a jeszcze dwie małe
półprzezroczyste umiejscowiono po bokach – są przeznaczone na lampki.
Najważniejsze w sakwie rowerowej jest jednak mocowanie do bagażnika.
Muszą to być jakieś haki czy zaczepy, które zazwyczaj po odpięciu sakwy/
torby utrudniają jej wygodne przenoszenie. Thule ma ciekawy patent
z dwoma zaczepami chowanymi w metalowej listwie, dzięki czemu łatwo
sakwę i założyć, i zdjąć, a przy noszeniu je ukryć, żeby nam się w bok nie
wbijały. Według deklaracji producenta mocowanie redukuje też drgania (co
nie powinno producenta zwalniać od zaproponowania lepszego zabezpieczenia dla laptopa!). Dodatkowo dół sakwy jest przytrzymywany magnesem, którego jedną część na stałe montujemy do dolnej części bagażnika
(jest to bardzo proste), a druga znajduje się w dolnej części sakwy.
System mocowania przychodzi z dwoma kompletami uchwytów, na dwie
grubości prętów w bagażniku – w moim rowerze są te cieńsze. Dodatkowo

Utrzymany w szaro-czarnej kolorystyce materiał i system
pasków z metalowymi klamrami sprawia, że sakwa wygląda
dość elegancko.
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regulowany jest też odstęp pomiędzy tymi prętami
– mnie ustawienie poprawnego odstępu zajęło chwilę,
bo boczny pręt bagażnika w moim rowerze jest lekko
wygięty i znalezienie miejsca, w którym oba zaczepy
w pełni zaskakują, wymagało kilku prób i kontrolowanego podskoku na krawężniku, czy wszystko trzyma
się mocno. Nie sądzę, by u Was występowały podobne
problemy, powinniście sobie bez kłopotu poradzić
z instalacją mocowania.
Jeśli chodzi o użytkowanie, to po odpięciu sakwy od
bagażnika – po kilku próbach można to robić jedną
ręką – system mocowania ukrywamy w aluminiowej
listwie, po prostu przekręcając go do wewnątrz. Sakwa
zaś staje się wygodną i dużą torbą na ramię, przy

czym korzystamy z dołączonego do niej paska. Na
długie spacery bym z nią nie chodził, ale na przejście
od roweru do biura czy sklepu jest w sam raz. Wyglądem na pierwszy rzut oka nie przypomina sakwy
rowerowej i pasuje nie tylko do bardziej sportowego
stroju, ale nawet do marynarki.
Sakwa sprawdza się bardzo dobrze w używaniu.
Nie tylko uwalnia nasze plecy od uciążliwego
w upały plecaka, ale również zabezpiecza przewożone obiekty przed deszczem – jest bowiem
wodoodporna. Jeżeli – podobnie jak ja – planujecie
przemieszczać się na rowerze ze sprzętem elektronicznym, w tym laptopem – sugeruję albo dodatkowy zakup w postaci etui Thule, albo wykorzystanie
innego, wstrząsoodpornego etui. O ile nasz sprzęt
zabezpieczymy odpowiednio, to sakwa sprawdza się
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bardzo dobrze, szczególnie dzięki łatwemu systemowi odpinania i wygodną transformacją w torbę.

Sakwa staje się wygodną

Wnętrze mogłoby być trochę bardziej „skompliko-

i dużą torbą na ramię,

wane”, czyli wyposażone w kieszenie lub przegrody,

przy czym korzystamy z
dołączonego do niej paska.

ale ten brak rekompensuje system ukrywanych
zaczepów, a większe zakupy zrobione w warzywniaku można wrzucić do środka „jak leci”.
Produkty Thule nie należą do najtańszych, sprawdza się to również w przypadku sakwy, której cena

wynosi ok. 450 złotych. A dodać trzeba jeszcze koszt zakupu zabezpieczenia na laptopa, o ile miałby być w niej przewożony. W ten cenie otrzymujemy jednak produkt premium, o wieloletniej trwałości. Sprawdza
się w tym przypadku stara zasada: kto płaci więcej, płaci raz. Moim zdaniem, o ile ma to być produkt używany regularnie, warto zainwestować
w niego więcej, by zyskać pewność jego wysokiej jakości.
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Brooks JB Special Carrera
Foldable – analogowy
„smart” kask dla rowerzysty
Rowerzyści dzielą się na dwie grupy: tych, którzy są za obowiązkową jazdą
w kaskach i zdecydowanych przeciwników, którzy mówią, że kask i tak nic
nie daje. W mojej opinii wszystko zależy od warunków, gdzie i jak jeździmy.
Jest jednak jeszcze jeden czynnik, mianowicie ruch rowerowy. Biorąc te
elementy pod uwagę, w tym miesiącu założyłem na głowę kask Brooks JB
Special Carrera Foldable i wyruszyłem na moje stałe trasy po Krakowie.
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Sam jestem gdzieś pośrodku – uważam, że każde skrajności są złe
– także kaskowe. Wszystko zależy od tego, czy najczęściej poruszamy się
DDR – popularnie nazywaną ścieżką rowerową – ruchliwą ulicą, a może
wycieczkowo lasem. Na dodatek w Krakowie, jak i w wielu innych miastach
Polski, infrastruktura rowerowa jest już dość rozbudowana, ale ciągle jest
miejsce na ulepszenia, w związku z tym ruch rowerowy jest dość duży
i czasem ciasny. Niestety, jeżdżąc dużo na rowerze i obserwując innych
użytkowników tych jednośladów oraz pojawiających się w coraz większej
liczbie pieszych na hulajnogach elektrycznych, mam bardzo małe zaufanie
do tych dwóch grup użytkowników dróg. Nawet mniejsze niż do kierowców samochodów. Przezorny zawsze ubezpieczony – głowę warto zabezpieczyć. Stąd decyzja, by kask jednak zakładać.
We wrześniu 2016 Krzysztof Kołacz opisywał w iMagazine smart kask.
Uważam, że jednak nie wszystko, co „smart”, musi być elektroniczne,
a powinno być przede wszystkim praktyczne. Do mnie trafił właśnie „analogowy” smart kask Brooks JB Special Carrera Foldable. Firmę Brooks
większość rowerzystów powinna kojarzyć z uznanych za kultowe i według
niektórych za najlepsze siodełek rowerowych i eleganckich dodatków
dla rowerzystów. Z kolei Carrera – producent gogli i kasków, jest znana
i lubiana przez większość narciarzy. Brooks JB Special Carrera Foldable
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jest, zgodnie z nazwą, specjalną serią kasku rowerowego Carrera Foldable
sygnowaną przez Brooks. Co w nim takiego smart, choć nie ma ani pół
grama elektroniki? W sumie nic wielkiego – składa się, kiedy go nie używamy, dzięki czemu zajmuje około 30% mniej miejsca. Za mało?
Na Kickstarterze znajdziecie przynajmniej kilka projektów składanych
kasków rowerowych, ale… jedno małe „ale”. Wszystko to prototypy i żaden
nie ma certyfikatów czy atestów bezpieczeństwa. Carrera Foldable spełnia
europejską normę EN 1078 bezpieczeństwa dla kasków dla rowerzystów,
deskorolkarzy i rolkarzy. Głowę uważam za istotną część ciała i nie zamierzam na niej eksperymentować – ta norma mnie uspokaja. A jeżeli chodzi
o bezpieczeństwo, to ufam sprawdzonym rozwiązaniom i producentom. Do
nich zalicza się Carrera, oferująca od 1970 roku kaski dla narciarzy używane
przez zawodowców.
Brooks JB Special Carrera Foldable jest jednak kaskiem dla miejskiego
rowerzysty – nie dla sportowców wyczynowych – do tego służą inne
modele. Wyróżnia go wykończenie. Jedno z „żeber” kasku jest powleczone
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wzorzystą tkaniną. Do mnie trafił szaro-srebrny kask
z tkaninowym akcentem w szkocką kratę. Wygląda
elegancko – będzie pasował do marynarki lub nawet
garnituru. Kto powiedział, że rowerzysta nie może być
elegancki? Dodatkiem jest skórzany pasek służący do
oplecenia kasku, gdy go nie używamy.
Funkcja „smart” – tak wiem, na pewno według niektórych to określenie na wyrost. Po zdjęciu z głowy mamy,
jak wspomniałem, możliwość złożenia, a konkretnie
ściśnięcia, które zmniejsza kask o około 30%. Niby niedużo, ale w sam raz tyle, żeby się o wiele łatwiej zmieścił w plecaku czy torbie. Przy czym ta funkcjonalność
nie odbiera mu nic z podstawowej funkcji – zabezpieczenia naszej głowy. Dla mnie to jest właśnie „smart”.
Wygląd jest miłym dodatkiem.
Podstawową funkcją kasku jest ochrona naszej
głowy. Kask jest wykonany z najwyższą starannością z materiału przypominającego trochę styropian,
jak większość kasków rowerowych. Wewnątrz jest
wyściełany paskami z miękkiego materiału, chroniącymi głowę przed otarciami. Zamocowane one są na
rzepy, umożliwia to ich łatwe wyjęcie, wyczyszczenie lub wymianę, jeżeli by się zniszczyły lub wytarły.
Z małych ciekawostek kask nie ma pokrętła do regulacji pasków dopasowujących, tylko miękki system na
gumce. Jest to wygodniejsze, ale też zakładam, że nie
mniej bezpieczne, skoro kask przeszedł certyfikację.
Dość szerokie przerwy pomiędzy „żebrami”, łączenie
ich za pomocą elastycznych pasków oraz niewielka

Funkcja „smart” oznacza, że po zdjęciu z
głowy mamy możliwość złożenia, a konkretnie
ściśnięcia, które zmniejsza kask o około 30%.
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waga – 380 g – umożliwiają efektywną wentylację podczas jazdy i nawet
w duże upały nie fundujemy sobie sauny na głowie.
Nie ścigam się już na rowerze, chyba że sam ze sobą w weekend, za miastem, na mojej starej szosówce. Jeżdżę wtedy w tzw. lajkrach kolarskich.
Poruszając się użytkowo po mieście, nie lubię wyglądać, jakbym przed
chwilą zjechał z trasy wyścigu kolarskiego, bez względu na to, czy jadę na
spotkanie biznesowe, czy na zakupy. W Brooks JB Special Carrera Foldable
mogę pojechać na spotkanie i wiem, że nie będzie wyglądał jak przysłowiow kwiatek do kożucha. Zatem duży plus za elegancki wygląd i estetykę
wykonania. Przyznam, że trochę tym mnie „kupili”.
Á propos kupowania: kask nie należy do najtańszych. Wersja Brooks JB
Special kosztuje w promocji około 550 złotych, model niesygnowany
przez Brooks – około 390 złotych. Uważam, że na bezpieczeństwie nie
należy oszczędzać, a spełniające normy bezpieczeństwa kaski rowerowe
zaczynają się od około 250 złotych. Za „smart” i za elegancję trzeba, niestety, dopłacić.
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HKCam

- kamera HomeKit DIY
Kamer działających w HomeKit jest bardzo mało i są relatywnie
drogie. Najtańsza propozycja na polskim rynku to DLink Omna
180 za 559,00 złotych. Wydaje się jednak, że właśnie pojawiło się coś
dużo tańszego.
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HKCam to projekt Matta Hochgatterera, twórcy świetnej aplikacji Home 3
do zarządzania sprzętami HomeKit. HKCam jest w pełni zgodną z HomeKit
kamerą zbudowaną przy użyciu Raspberry Pi Zero. Do działania projekt
wymaga Pi Zero, modułu kamery Raspberry Pi, karty microSD oraz dodatkowo obudowy wydrukowanej w 3D. Hochgatterer dostarcza specjalny
soft, który będziemy musieli wgrać na kartę SD w Raspberry oraz projekt
obudowy do samodzielnego wydrukowania. Jeśli nie mamy drukarki 3D ani
żaden z naszych znajomych jej nie ma, to będzie możliwość zamówienia jej
za niewielką opłatą. Nasza redakcyjna drukarka 3D sprawia pewne problemy
i obudowę wydrukował nam jeden z czytelników. Tutaj drobna uwaga, obudowę powinniśmy wydrukować głowicą 0,3 mm; nasza została wydrukowana
na 0,5 mm i wydruk ma pewne niedoskonałości. Głównym problemem jest
brak jej spasowania w miejscu, gdzie instalujemy w środku kamerę. Obiektyw kamery powinien wejść w specjalny otwór, ale, niestety, nie zawsze to
pasuje. Sam kształt obudowy jest jednak bardzo fajny. Małe rozmiary sprawiają, że łatwo ją ustawić w miejscu, w którym nie będzie się rzucała w oczy,
a przecież właśnie kamera w domu powinna być widoczna jak najmniej.
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Kluczem jest jednak oprogramowanie, dystrybuowane jako open source.
Co ciekawe, jest natywnie zgodne z HomeKit, dzięki czemu kamerę bezpośrednio widać w HomeKit, bez dodatkowych kombinacji związanych
z HomeBridge. Ma ono bardzo ciekawe możliwości w połączeniu z aplikacją
Home 3. Możliwości, których brakuje w kamerach HomeKitowych i które
mają się pojawić dopiero wraz z iOS 13, w kamerach zgodnych z nowym systemem. Chodzi o możliwość zrobienia zdjęcia i zachowania go w urządzeniu
lub w chmurze po wykryciu ruchu przez jakiś czujnik HomeKit. Dodać do
tego możemy na przykład dodatkowe kryterium, np. obecność któregoś
z domowników w domu.
Zanim przejdziemy do testu, podliczmy, ile będzie kosztowała budowa takiej
własnej kamery zgodnej z HomeKit. Ceny za sklepem botland.com.pl.
• Raspberry Pi Zero W 512 MB RAM – WiFi + BT 4.1 – 52,00 zł
• Karta pamięci Goodram microSD 16 GB – 19,99 zł
• Adapter do kamery dla Raspberry Pi Zero – 150mm – 9,90 zł
• Raspberry Pi Camera HD v2 8 MPx – oryginalna kamera dla Raspberry Pi
– 122,00 zł
• Zasilacz microUSB 5 V / 2 A do Raspberry Pi Zero – 19,90 zł
• Obudowa 3D – 0 złotych (lub 11 euro, jeśli zamówimy wydruk)
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Razem 238,69 zł, czyli ponad dwa razy taniej
niż najtańsza kamera na rynku.
Teraz musimy wszystko złożyć w całość i jeśli
macie elementarne zdolności manualne, to
nie będziecie mieli z tym żadnego problemu,
a wręcz przyjemność. O ile, oczywiście, wydruk
obudowy został poprawnie wykonany. Po
złożeniu musimy wgrać na kartę SD oprogramowanie napisane przez Hochgatterera. Skomplikowanym krokiem może być dodanie do
kamery konfiguracji naszej sieci Wi-Fi. W tym
celu należy stworzyć specjalny plik tekstowy,
w którym jest nazwa naszej sieci i hasło do
niej, a następnie wgrać go na kartę pamięci.
Na stronie hochgatterer.me/hkcam znajdziecie
dokładne instrukcje, jak wgrać oprogramowanie i plik z konfiguracją Wi-Fi, dlatego nie będę
tego tu szczegółowo opisywał. Stopień trudności oceniam na 2/5.
Jeśli już przebrnęliśmy przez ten etap, to
będzie już tylko łatwiej. Teraz wystarczy włożyć
kartę do Raspberry i dodać kamerę do HomeKit. Dodawanie jest tak samo proste, jak każdego innego sprzętu HomeKit. Aktualna wersja
oprogramowania to 0.0.8, ale jestem pewien,
że w momencie, gdy czytacie ten tekst, jest już
jakaś nowsza. Oprogramowanie nawet w aktu-

Niby kamera ma 8 Mpx i wspiera tryb HD 1080p, ale to tylko teoria. Obraz jest naprawdę
słabej jakości, szczególnie jeśli w
naszym pomieszczeniu nie mamy
za dużo światła.

alnej wersji jest bardzo dobre, firmware jest
stabilny, kamera dodana do HomeKit działa
zazwyczaj OK, choć kilka razy zdarzyło się,
że przestała być widoczna w naszym domu
i wymagany był restart oprogramowania. Pewnie z każdą wersją będzie coraz lepiej. Co najważniejsze, działa już charakterystyczna dla tej
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kamery funkcja robienia zdjęć po wykryciu ruchu przez jakiś czujnik. W tym
celu musimy zrobić odpowiednią automatyzację w aplikacji Home 3.
Do tej pory było wszystko bardzo dobrze, ale niestety docieramy do tych
mniej przyjemnych informacji. Konkretnie zaś chodzi o jakość samego
obrazu z kamery. Niestety, jest ona słaba. Niby kamera ma 8 Mpx i wspiera
tryb HD 1080p, ale to tylko teoria. Obraz jest naprawdę miernej jakości,
szczególnie jeśli w naszym pomieszczeniu nie mamy za dużo światła. Gdy
na wykonanych przez nią zdjęciach pojawi się jakaś osoba, to niestety nie
zawsze da się wychwycić szczegóły twarzy pozwalające na identyfikację.

Sam projekt oceniam jako bardzo dobry, frajdę sprawia składanie kamery
i instalacja oprogramowania. Ponadto można liczyć na dość częste aktualizacje oprogramowania. Za mniej niż 250 złotych otrzymujemy więc kamerę
HomeKit, dużo zabawy, trochę nauki i nietypowe możliwości. Ja uważam,
że warto, tym bardziej, że nawet w przypadku, gdyby kamera nie spełniła
Waszych oczekiwań, to ciągle zostaje Wam Raspberry Pi Zero, które możecie
wykorzystać na setki sposobów.

Ocena iMagazine
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Klasyczna nawigacja w czasach
CarPlay – TomTom Go Premium
W dobie CarPlay, wbudowanych w samochody nawigacji, zewnętrzne
urządzenie jest już reliktem przeszłości. Producenci takich urządzeń
doskonale sobie zdają z tego sprawę. Wciąż jest jednak pewna nisza.
TomTom stara się ją zagospodarować i to oferując bardzo nowoczesne
urządzenie, jakim jest TomTom Go Premium. Sprzęt idealny na
wakacyjne wojaże.
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Nie pisałbym o tradycyjnym urządzeniu nawigacyjnym, gdyby nie wakacyjna aura za oknem. Trzeba jasno sobie powiedzieć: nawigacje samochodowe odchodzą do lamusa. Kilka firm z branży zostało już dawno
pogrzebanych, inne przejęte, reszta odpowiednio zmodyfikowała swój
biznes. Tak jak TomTom, dla którego rynek konsumencki to tylko odnoga
kontynuowana raczej z sentymentu niż dla realnego biznesu. Firma
skupia się na dostarczaniu rozwiązań dla całego sektora automotive,
jest partnerem Apple, licencjonuje swoje rozwiązania, rozwija narzędzia
niezbędne w samochodach autonomicznych. Na rynku konsumenckim,
jeśli już, to stawia także na mobile, czego dowodem jest nowa aplikacja dla iOS wydana parę
tygodni temu, wspierająca CarPlay. To aplikacja

Dla kogo taka nawigacja?
Przede wszystkim dla tych, któr-

w modelu subskrypcyjnym. Pozostają jednak
jeszcze klasyczne nawigacje.

zy są tradycjonalistami, mają

Dla kogo taka nawigacja? Przede wszystkim dla

dobre wspomnienia z nawigacji

tych, którzy są tradycjonalistami, mają dobre

i cenią sobie takie rozwiązania.
Także w dużej mierze dla po-

wspomnienia z nawigacji i cenią sobie takie rozwiązania. Także w dużej mierze dla posiadaczy
starszych pojazdów. I to raptem tych kilka lat

siadaczy starszych pojazdów.

starszych lub w miarę nowych, ale niewyposażo-

I to raptem tych kilka lat star-

nych w zaawansowane systemy multimedialne.

szych lub w miarę nowych, ale
niewyposażonych w zaawansowane systemy multimedialne.

W końcu nawet 1499 złotych za TomTom Go Premium to niedużo w porównaniu do dopłat, jakich
żądają producenci samochodów za wbudowaną
nawigację czy lepszy system inforozrywki. Wszak
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dziś korzystanie z nawigacji jest przydatne nie tylko
na nieznanych nam trasach, ale też na codziennych
szlakach, aby pomóc ominąć korki, zamknięcia dróg,
o których nie mamy pojęcia, etc.
TomTom Go Premium, choć wygląda klasycznie, jest na
wskroś nowoczesnym urządzeniem i to jest jego kluczowy atut. Nawigacja ma wbudowaną kartę SIM, za
którą nie ponosimy żadnych opłat. Oznacza to, że podróżując po Polsce i całej Europie, zawsze mamy dostęp
do aktualnych informacji o warunkach drogowych. A te
dostarczane przez TomToma są naprawdę niezłe i pokrywają się ze stanem rzeczywistym w większości przypadków. Możemy wysłać wcześniej opracowaną trasę
bezpośrednio na urządzenie. Możemy też zintegrować
nawigację z IFTTT i naszym smartfonem. Nawigacja może

robić za zestaw głośnomówiący, mogą pojawiać się
nasze wiadomości z iPhone’a, możemy korzystać za jej
pośrednictwem z Siri. W ten sposób rzeczywiście staje
się systemem multimedialnym naszego pojazdu.
Integracja z IFTTT umożliwia na przykład publikację
postu na Slacku, gdy przybywamy do biura albo wysłanie wiadomości, gdy jesteśmy blisko domu czy nawet
wyłączenie świateł Philips Hue, gdy opuszczamy dom
lub otwarcie garażu. Można to zrobić po części przez
HomeKit, ale opcji w IFTTT jest jeszcze więcej.
Jeśli chodzi o samą nawigację, to do największych jej
atutów należy np. status podróży, czyli pasek po prawej
stronie ekranu, który informuje nas, jak daleko do celu
i co nas jeszcze spotka w najbliższym czasie na drodze
– korek, roboty drogowe albo stacje benzynowe. Na
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dłuższych autostradowych trasach szczególnie przydaje się informacja, ile
kilometrów pozostało do najbliższej stacji benzynowej lub następnej na drodze. To pozwala na wcześniejsze podjęcie decyzji o postoju, bez nerwowych
poszukiwań. Ponadto TomTom Go oferuje świetnego asystenta pasa ruchu,
ułatwiającego ustawienie się na odpowiednim pasie przy poszczególnych
manewrach. Miłym dodatkiem są wybrane budynki w 3D, które rzeczywiście
ułatwiają orientację w wybranych miastach. Ponadto TomTom Go zasługuje
na uznanie, jeśli chodzi o jakość wykonania.

Co mi się nie podoba? Stosunkowo krótki czas pracy na baterii jest utrudnieniem. Musimy zapewnić urządzeniu zasilanie, a to wiąże się zwykle
z przewodem pośrodku samochodu. Nie czarujmy też, że cena jest niska.
W końcu równie dobrze możemy wykupić jedynie abonament na TomTom
Go w iPhonie. To zależy już od naszych potrzeb i preferencji.
Takie urządzenia jak TomTom Go Premium będą na rynku jeszcze przez jakiś
czas. W tym przypadku mamy do czynienia ze świetnie wykonanym produktem, z informacją o fotoradarach, utrudnieniach w czasie rzeczywistym,
nieograniczoną w czasie aktualizację map, integrację z telefonem. Jeśli dużo
podróżujemy, a nasz samochód nie ma przynajmniej CarPlay na pokładzie, to
jest to sprzęt wart rozważenia.
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BenQ EW3270U
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– nie tylko do pracy, ale też rozrywki.
Sprawdzamy przystępny cenowo monitor z USB-C
32-calowy monitor z rozdzielczością 4K, wsparciem dla HDR oraz
złączem USB-C to podstawowe dane o BenQ EW3270U. Urządzenie
wyposażono także w technologie, które mają chronić nasz wzrok
podczas pracy. Co istotne, ma również atrakcyjną cenę. Jak wypada
w praktyce?
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Na początek garść technikaliów. BenQ EW3270U cechuje się rozdzielczością 4K, czyli 3840 × 2160 pikseli, korzysta przy tym z matrycy VA
o przekątnej 31,5 cala. Kontrast deklarowany przez producenta to 3000:1,
poziom jasności 300 nitów, czas reakcji 4 ms. Wbudowane głośniki to 2 ×
2 W. A wśród złącz znajdziemy USB-C, dwa porty HDMI 2.0, Display Port
1.2 oraz złącze słuchawkowe. No i cena na poziomie poniżej 2000 złotych
w popularnych sklepach internetowych. Do tego 95% pokrycia DCI-P3,
a komputerowi gracze docenią wsparcie dla technologii FreeSync.
Pod względem techniczno-konstrukcyjnym jest tylko jeden mankament – USB-C nie dostarcza zasilania do naszych urządzeń. O tym trzeba
pamiętać, ale z drugiej strony przynajmniej nie musimy martwić się
o przejściówki w przypadku MacBooków Pro i to już jest spore ułatwienie. Samo wykonanie monitora jest na wysokim poziomie, prezentuje się
bardzo solidnie i elegancko.
Szczególną uwagę podczas testu BenQ EW3270U zwróciłem na technologię Brightness Intelligence Plus, czyli dostosowanie temperatury
i jasności kolorów względem oświetlenia w pomieszczeniu. Co prawda
w MacOS mamy Night Shift, który ociepla obraz i redukuje światło
niebieskie. Tu jednak mamy rozwiązanie, które działa automatycznie
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i jednocześnie stara się zachować oryginalne nasycenie koloru i odcieni. Sprawdza się to rewelacyjnie,
obraz rzeczywiście dostosowuje się do bieżących
warunków, a jednocześnie wciąż nie wydaje nam
się sztucznie zmieniony. Udało mi się to sprawdzić
w pokoju, w którym warunki faktycznie mocno się
zmieniają, gdyż okno jest naprzeciwko ekranu. Działa
i rzeczywiście czułem się po pracy na nim lepiej niż
na moim Dellu czy ekranie MacBooka. Dla kogoś, kto
dużo pracuje na komputerze, to istotne. Ja nie pracuję
na zdjęciach, bym musiał mieć obraz oddany 1:1. Ma
być komfortowo.
Alternatywą dla Night Shift jest technologia Low Blue
Light i specjalne tryby pozwalające w różnym sposób dostosować obraz, filtrując szkodliwe niebieskie
światło. Za pomocą przycisku na monitorze możemy
wybrać tryb multimedia, internet, biuro oraz czytanie.
Tych kilka trybów daje znacznie szersze możliwości niż
podstawowy tryb z macOS.
Gracze, zwłaszcza ci z mocnymi kartami graficznymi
i komputerami PC, docenią tryb HDR. Choć jasność
300 nitów nie jest oszałamiająca, jeśli spojrzymy
na telewizory, to na dość uniwersalnym monitorze
w przystępnej cenie w połączeniu z ultrawysoką
rozdzielczością, szeroką paletą kolorów otrzymujemy świetne wrażenia. Sam sprawdziłem to na kilku
materiałach multimedialnych i rzeczywiście różnice
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z włączonym trybem HDR i bez są widoczne, szczególnie gdy do HDR
dołączymy wspomnianą technologię B.I.+ (Brightness Intelligence Plus).
BenQ EW3270U to monitor nowoczesny i uniwersalny. Przede wszystkim wyróżnia go skupienie się na ochronie wzroku użytkownika. Jest to
sprzęt, który ma być przystępny, a jednocześnie wykorzystywany przez
osoby, które na komputerze zarówno grają, jak i pracują. Niezależnie
od wykonywanych czynności urządzenie cały czas dba o to, aby nasze
oczy jak najmniej się męczyły. Myślę, że to fajna propozycja jako monitor domowy, gdzie na przykład młodsi domownicy grają na komputerze
PC, a dorośli okazjonalnie potrzebują popracować, podłączając swojego
MacBooka (który i tak jest naładowany i wytrzyma 2–3 godziny pracy bez
ładowania).
Tekst powstał przy współpracy z firmą BenQ
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Audi e-tron,
prawie zwykły SUV
Samochody elektryczne ciągle kojarzą się nam z dość futurystycznymi
konstrukcjami jak drogie Tesle, mocno propagowane przez usługę
carsharingu InnogyGo BMW i3 czy tak lubiane przez kierowców UBERA
Nissany Leaf pierwszej generacji. Tymczasem na rynku jest już sporo
„zwykłych” elektryków.
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We wrześniowym numerze iMagazine z tamtego roku mogliście przeczytać
test e-Golfa, czyli praktycznie zwykłego Volkswagena, który zamiast silnika
spalinowego ma elektryczny. Teraz na scenę wjeżdża prawie zwykły samochód z tej samej grupy, Audi e-tron.
Tym razem mamy odczynienia z SUV-em, który bardzo przypomina inne
duże SUV-y od Audi. To coś pomiędzy Q7 a Q8, choć trochę od nich mniejsze. Wygląd samochodu jest jednak bardzo zachowawczy i raczej nie będzie nikogo szokował, jest po
prostu swojskim SUV-em od Audi, których sporo
możemy zauważyć na ulicach. Oczywiście wygląda

Wygląd samochodu jest

bardzo luksusowo i zwraca uwagę na ulicy gabarytami, ale nie jest szczególnie kosmiczny, poza jed-

bardzo zachowawczy i

nym, opcjonalnym szczegółem, któremu poświęcę

raczej nie będzie nikogo

jeszcze później oddzielny akapit lub nawet dwa.

szokował, jest po prostu
swojskim SUV-em od Audi,

E-tron może służyć spokojnie jako auto rodzinne,
zapakujecie do niego dwójkę dzieci, wózek i torby na
tygodniowy wyjazd. Sprawdziłem, wiem, co mówię.

których sporo możemy

To efekt tego, że samochody elektryczne daje się

zauważyć na ulicach.

zaprojektować tak, żeby miejsca w środku było
więcej przy tych samych gabarytach zewnętrznych.
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Dlatego, mimo że e-tron jest zewnętrznie mniejszy od Q7, miejsca w środku
jest tyle samo, no może poza minimalnie mniejszym bagażnikiem.
Skoro e-trona można traktować jako auto rodzinne, którym uda się wyjechać na tygodniowe wakacje, to trzeba sprawdzić, czy da się nim na te
wakacje dojechać. Według testu WLTP zasięg to 417 km. Teoretycznie
dojechalibyśmy z Warszawy do Sopotu, ale jeśli poczytacie o zasadach
testu WLTP, to od razu będziecie wiedzieli, że ma on tyle wspólnego z rzeczywistością, co 16-dniowa prognoza pogody. To po prostu nie może się
sprawdzić. Dość powiedzieć, że w czasie testu WLTP auto pokonuje ok. 23
km i stoi przez 13% czasu testu. To dlatego producenci hybryd typu plug-in mogą sobie wpisać w metryczce, że ich wielkie SUV-y palą 2 l/100 km.
Sama jazda będzie bardzo przyjemna, bo e-trona napędzają dwa silniki
umieszczone na przedniej i tylnej osi. Jest to układ modularny, gdzie silnik
umieszczony z przodu jest o mniejszej mocy, a tylny o większej. Daje to
efekt taki sam jak w napędzie Quatro, ale bez zastosowania wału napędowego. W trybie Boost e-tron dysponuje mocą 300 kW. W zwykłej jeździe
mamy do dyspozycji 125 kW generowane z przedniego silnika oraz 140 kW
tylnego, czyli razem 265 kW. Pozwala to rozpędzić tego dużego SUV-a do
200 km/h, a pierwszą setkę osiągnąć w mniej niż 6 sekund. Warto też tu
wspomnieć o tym, że przyspieszenie jest niezależne od szybkości, i choć 6
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sekund do setki na mapie nie robi wrażenia,
to już za kierownicą robi ogromne.
Ja postanowiłem sprawdzić e-trona na typowych trasach. Pojechałem nim do Katowic
i do Sopotu. Od razu mówię, że nie zbierała
mnie ani razu laweta, a cała podróż była
bardzo przyjemna. W dodatku ładowanie
samochodu wcale nie jest tak straszne, jak
nam się wydaje. Audi e-tron ładuje się z maksymalną mocą 150 kW, takich ładowarek jest
naprawdę bardzo mało, ale jeśli już na nie
trafimy, to naładowanie od 0 do 80% zabierze
nam pół godziny i pozwoli na przejechanie
sporo ponad 200 km. Tak jak wspomniałem, takich ładowarek jest w Polsce mało,
ale praktycznie na każdej trasie znajdziemy
szybkie ładowarki o mocy przynajmniej 100
kW. Co ciekawe, sporo tego typu ładowarek
jest bezpłatnych. Przodują tu państwowe
koncerny LOTOS i ich ładowarki w ramach
programu Błękitny Szlak oraz Orlen. Niestety,
nie jest ich wiele, ale tyle, że wystarczy zaplanować dobrze trasę i praktycznie w każde
miejsce da się dojechać. Przerwa 30 minut na
doładowanie w trasie, którą pokonujemy w 4
godziny, to powinna być normalna praktyka
w czasie jazdy każdym samochodem, nie
tylko elektrycznym. Większy problem jest
po dojechaniu na miejsce, bo przydałoby się
naładować samochód przez noc na kolejny
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dzień jazdy. Oczywiście na pokładzie e-trona mamy kabel do ładowania
ze zwykłego gniazdka, ale to ostateczność, bo takie ładowanie trwa prawie
dwie doby! Zatem jeśli szukacie miejsca na wyjazd wakacyjny Audi e-tron,
to koniecznie patrzcie, gdzie w pobliżu są ładowarki o mocy przynajmniej
11 kW, wtedy ładowanie zajmie lekko ponad 8 godzin, czyli przez noc da
radę. Oczywiście w szukaniu ładowarek zawsze pomoże aplikacja Plugshare, aplikacja Audi zaś pozwoli na żywo podglądać stan naładowania
naszego samochodu na telefonie. Przyłącze o podobnej mocy możemy
mieć w domu, co również pozwoli na komfortowe naładowanie e-trona
w czasie naszego snu.
Wróćmy do moich podróży. Elektryczne Audi przy spokojnej, ale nie ślamazarnej jeździe, czyli takiej zgodnej z ograniczeniami prędkości, pozwalało
na przejechanie 300 km. Jadąc do Katowic z Warszawy, doładowałem je
na Orlenie w okolicach Częstochowy, potem przez chwilę w Katowicach
i znowu wracając w Częstochowie. Za każdym razem doładowywanie na trasie trwało 15 minut. Akurat tyle, aby rozprostować kości, zrobić siku i kupić
hot doga lub inną dietetyczną przekąskę. Podobnie było z wyjazdem do
Sopotu, tym razem ładowałem na Lotosach przy autostradzie i do pełna
na miejscu. W miastach szybkich ładowarek powinniście szukać najczęściej
w centrach handlowych. Niestety, są one w większości płatne i to dużo.
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Najpopularniejsza polska sieć ładowarek GreenWay
kasuje za prąd jak za zboże, nie znam obecnie giełdowego kursu zboża i nie wiem, czy to powiedzenie jest
jeszcze aktualne, ale ceny GreenWaya są WYSOKIE. Na
tyle wysokie, że przejechanie na benzynie jest tańsze.
Nie uważam oczywiście, że wszystkie ładowarki powinny
być bezpłatne, ale ceny tej sieci to przegięcie. Ich zaletą
jest jednak to, że są w każdym dużym mieście.
Największym problemem jest to, że ładowarek jest tak
mało. Nawet na autostradzie mamy stację benzynową
średnio co 60 km. Gdyby na każdej takiej stacji był punkt
ładowania samochodów elektrycznych, to podróże
samochodem o takim zasięgu jak Audi e-tron nie byłyby
żadnym problemem. Myślę, że powinno być to uregulowane prawnie, że każda stacja ma obowiązek posiadania
punktu szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.
To by rozwinęło elektromobilność dużo szybciej niż projekt narodowego samochodu elektrycznego.
Wracając do zasięgów i ładowania Audi e-tron, to
zasięgi są na tyle wystarczające, a ładowanie na tyle
szybkie, że przy odrobinie planowania można spokojnie
jeździć samochodem po Polsce. O wyjeździe za granicę
nie wspominam, bo rzut oka na mapkę w Plugshare
pokazuje, że chyba wszędzie jest lepiej niż w Polsce.
Patrząc jednak na plany Orlenu, który niedługo połączy
się z Lotosem, wierzę, że będzie coraz lepiej.

Audi e-tron ładuje się z maksymalną mocą 150
kW, takich ładowarek jest naprawdę bardzo
mało, ale jeśli już na nie trafimy, to naładowanie
od 0 do 80% zabierze nam pół godziny i pozwoli
na przejechanie sporo ponad 200 km.
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Wspomniałem, że e-tron oprócz tego, że jest elektryczny, to jest zupełnie
zwykłym samochodem. To fakt, ale można je doposażyć w jeden element,
który zamienia je w obiekt prawie kosmiczny. Lusterka wsteczne, a raczej
ich brak. To pierwszy seryjny samochód, który może mieć kamery zamiast
lusterek wstecznych. Na pierwszy rzut oka wygląda to mocno kosmicznie,
pierwsza styczność jest trochę odrzucająca. Dlatego wcale się nie dziwię
osobom, które widziały samochód w salonie i uznały, że to niewygodne.
Jednak przejechane 2000 km e-tronem pozwoliło mi sobie wyrobić na ich
temat własne zdanie poparte praktyką. I naprawdę jest to bardzo wygodne
rozwiązanie, od początku do końca. Od początku, czyli począwszy od
braku konieczności ich ustawiania. Kamery tego systemu elektronicznych
lusterek są zainstalowane na stałym elemencie na zewnątrz samochodu,
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ekrany są w drzwiach w miejscu, gdzie często instalowane są głośniki. Stałość tych elementów powoduje, że każdy będzie w nich widział wszystko
optymalnie, tak ja powinien. Wiecie doskonale, że nie zawsze ustawiacie
lusterka optymalnie.
Jako że są w pełni cyfrowe, mają też tryby wspomagania, w czasie jazdy
widok w nich może się zmieniać. Podczas jazdy po autostradzie będziemy
widzieli odrobinę szerszy kąt, podobnie będzie, gdy wrzucimy kierunek,
w tym momencie lusterko pokaże nam lepszy widok. W czasie parkowania
będziemy mieli więcej obrazu z dołu, co poprawi nam widoczność. Jako
że całość widoku jest cyfrowa, to było łatwo wprowadzić bardzo dobrze
widoczne ostrzeganie o martwym polu, wtedy zapala się cała otoczka
obrazu na żółto. Jednak dla mnie wygrywa jazda w nocy i w deszczu.
W nocy możemy podkręcić sobie saturację obrazu i widzimy zdecydowanie

Jeśli więc szukacie miejsca na wyjazd wakacyjny Audi e-tron,
to koniecznie patrzcie, gdzie w pobliżu są ładowarki o mocy przynajmniej 11 kW, wtedy ładowanie zajmie lekko ponad 8 godzin, czyli przez noc da radę.

więcej niż w klasycznych lusterkach, oczywiście, jeśli oślepia nas samochód
z tyłu, to obraz się automatycznie przyciemni. W deszczu zaś mamy prawdziwą magię, bo tego deszczu w nich nie widać, spadające krople po prostu
umykają przetwornikowi kamery, który ich nie wyłapuje. Może więc padać
nawet dość mocny deszcz, a my widok będziemy mieli, jakby nic takiego
się nie działo, magia wynikająca ze specyfiki kamery. Oczywiście zadacie sobie pytanie, czy takie lusterka mogą się zabrudzić? Tak, mogą, ale
kamery są tak sprytnie umieszczone, że po 2000 km w różnej pogodzie nie
udało mi się ich zachlapać, a nawet gdy tak się stanie, to przeczyszczenie
obiektywu kamery zajmuje dużo mniej czasu niż mycie całych lusterek.
Ostatnim ich plusem jest zmniejszenie oporu aerodynamicznego auta,
co przekłada się na zmniejszone zapotrzebowanie na prąd. To chyba
jednak tylko marketing słowny, bo według mnie zasilanie tych kamer

SPRZĘT

132

i wyświetlaczy pochłania przynajmniej tyle samo prądu, co zaoszczędzimy
dzięki lepszej aerodynamice bryły pozbawionej klasycznych lusterek.
Oprócz dwóch ekranów lusterek w e-tronie mamy jeszcze trzy inne
ekrany. Jeden to za kierownicą, drugi to centralny i trzeci poniżej do
sterowania, np. klimatyzacją. To najbardziej gadżeciarskie wnętrze
w samochodzie, jaki aktualnie możemy kupić. Oczywiście jest CarPlay
i oczywiście jest przewodowy. Doprawdy nie rozumiem, dlaczego tak
mało firm decyduje się na wersję bezprzewodową. Ciekawy jest trzeci
ekran, ten poniżej środkowego. Służy, jak wspomniałem, do sterowania klimatyzacją, ale są tam też inne wirtualne przyciski. Pewnie znacie
zmorę samochodów, czyli puste miejscach po przyciskach do funkcji, na
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które nas stać nie było, np. do wentylacji foteli. Straszą nas od zakupu do
ostatniego dnia posiadania samochodu. Otóż Audi jest tak klasyczne, że
na wyświetlaczu, który możemy rozplanować dowolnie, również mamy
puste miejsca. Dbałość o szczegóły – level hard.
Skoro jesteśmy przy tym, na co nas stać nie było. Wyjściowo Audi e-tron
kosztuje od 349 tysięcy złotych, moja testowa wersja kosztowała 487
tysięcy złotych. Wyjściowo elektryczny SUV Audi kosztuje więc o 60 tysięcy
więcej niż podstawowy Q7. Czy te 60 tysięcy się kiedyś zwróci, biorąc pod
uwagę to, że możemy się ładować prądem, który jest prawie za darmo
w darmowej ładowarce lub w domu? Nie będę tego nawet liczył, stawiam
w ciemno, że nie. I pewnie statystyczny nabywca e-trona nie będzie na
to zwracał uwagi. Dla niego bardziej liczy się ekologiczność samochodu.
Jeśli słyszeliście teorie o tym, że samochód elektryczny jest mniej ekologiczny niż spalinowy, to jest to tak samo prawdziwe, jak to, że Ziemia jest
płaska. Prawdziwe zaś jest to, że Audi e-tron to fantastyczny samochód,
z genialnym rozwiązaniem, jakim są elektroniczne lusterka. Za kilka lat
to będzie standard, a Audi zostanie uznana za „Apple motoryzacji”, które
kasuje pewne standardy i wdraża zupełnie nowe. Jeśli więc już konfigurujecie sobie własnego e-trona, to koniecznie musicie odklikać elektroniczne
lusterka, Audi je nazywa „wirtualne” i kosztują 7710 złotych.
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Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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Gry i programy
z App Store
Foodsi
Idea Zero Waste robi się coraz bardziej
popularna, używamy wielorazowych słomek, torebek itp. Tymczasem każdego
roku w Polsce marnuje się aż 9 mln ton
jedzenia. Korzystając z aplikacji Foodsi,
możemy zamówić posiłek z restauracji
nawet 70% taniej, a jednocześnie rozwiązać problem marnowania świeżego
i smacznego jedzenia, które dzięki Tobie
trafia na talerz, a nie do kosza. Jak to
działa? Uruchamiamy aplikację, która po
GPS znajduje nam najbliższą restaurację
działającą w programie Foodsi. Na razie
większość jest z Warszawy, ale pojawiają
się inne miasta. W aplikacji widzimy,
ile, jak przecenione i jakie posiłki są
gotowe do odbioru w jakich godzinach.
Wystarczy dokonać rezerwacji i pojawić
się w restauracji w odpowiednim czasie,
zazwyczaj tuż przed zamknięciem, by
posiłek trafił do Ciebie, a nie do kosza.

Cena: Gratis
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Capture: 3D Scan Anything
Ta aplikacja to bardziej demo pokazujące, co potrafią nasze iPhone’y. A konkretnie to modele X, XS, XR, or XS Max, czyli wyposażone
w kamerę TrueDepth do skanowania twarzy w celu odblokowania
Face ID. W tym programie kamera ta jest użyta do skanowania 3D
obiektów, np. naszej twarzy, ręki czy zabawki. Po zeskanowaniu
możemy dany obiekt oglądać na ekranie z każdej strony, wstawić
go do świata AR lub wysłać na platformę (platform.standardcyborg.com) czy podzielić się nim z innymi osobami w formacie .obj
lub .ply. Muszę przyznać, że aplikacja robi bardzo dobre wrażenie,
a skanowanie, jeśli jest przeprowadzone prawidłowo (w aplikacji są
porady, jak to zrobić), daje świetne efekty. Przy okazji dowiadujemy
się, jak działa Face ID i dlaczego praktycznie nie można go oszukać.
Samo skanowanie obiektów w 3D to zaś naprawdę fajna zabawa.

Cena: Gratis
Comarch ERP XT POS
Cena: gratis iPad staje się coraz bardziej dorosłym urządzeniem. Może służyć na przykład do obsługi sprzedaży
w sklepie, w połączeniu z bezprzewodową drukarką
fiskalną i terminalem płatniczym. Wszystko to dzięki
rozwiązaniu Comarch ERP XT POS. Rozwiązane to jest
przeznaczone do sklepów typu pop-up store, stoisk
na targach, wysp czy małych sklepów w galeriach
handlowych. W tego typu miejscach niezwykle ważne
jest wykorzystanie urządzeń o niewielkich rozmiarach, komunikujących się bezprzewodowo. Możliwości
są praktycznie takie same jak dużego programu do
sprzedaży. Oprócz samego procesu przeprowadzenia
transakcji sprzedaży z wystawieniem paragonu mamy
też obsługę wielu form płatności, wielu użytkowników,
personalizowanie ekranu do preferencji użytkownika
oraz wyświetlanie informacji dodatkowych o towarze,
np. dostępność lub zdjęcia. To kompletne rozwiązanie
do sprzedaży, którego centrum jest iPad.

Cena: Gratis
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Odzyskać to, co utracone
Prawie każdemu z nas zdarzyło się skasować ulubione
zdjęcia z wakacji, część rozdziału pracy magisterskiej lub kilka
screenshootów z rozmów z byłymi partnerami. No dobra, za dużo
seriali kryminalnych, ale faktem jest, że sytuacja, w której tracimy
ważne dla nas dane, nie jest komfortowa.
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Na rynku jest cała masa aplikacji, których zadaniem jest odzyskanie
utraconych danych użytkownika. Wokół tego typu oprogramowania
narosło natomiast równie wiele legend miejskich – o utraconych danych,
uszkodzonych maszynach itd. Oczywiście, istnieje software, który potrafi
dokonać podobnych rzeczy, ale jest to zazwyczaj celowe działanie jego
twórców. W normalnych warunkach, o ile w ogóle dojdzie do nieprzyjemnej niespodzianki, wina najczęściej leży po stronie użytkownika, który albo
nie postępował zgodnie z instrukcjami twórców aplikacji, albo, nie mając
wystarczającego doświadczenia, zbytnio eksperymentował z ustawieniami
kombajnów do odzyskiwania danych.
I to w słowie „kombajny” tkwi clue. Jako użytkownicy sprzętów z nadgryzionym jabłkiem często oczekujemy po prostu prostoty, z której ta platforma słynie. Jest takie powiedzenie, że jeśli czegoś nie da się na macOS
zrobić, to na pewno ktoś stworzył do tego prostą aplikację. Okazuje się, że
wspomnianą potrzebę prostoty udało się zaspokoić także na polu programów do odzyskiwania danych, a zrobiła to firma EaseUS.

EaseUS Data Recovery Wizard for Mac
Aplikacja EaseUS Data Recovery Wizard przeznaczona na platformy Mac
robi dokładnie to, do czego została stworzona – potrafi odzyskać dane
z niemal każdego nośnika. Nawet tego, który wydaje już ostatnie tchnienie.
Dostępna w 13 wersjach językowych (polskiej także) jest owocem ponad
14 lat doświadczenia twórców, a korzysta z niej już ponad 10 milionów
użytkowników. Działanie Ease US DRW jest proste już od samej instalacji, która nie wymaga ani restartowania Maca, ani nadawania uprawnień
Roota w trybie awaryjnym, jak wiele tego typu aplikacji. Oczywiście, systemowe „Bezpieczeństwo i Prywatność” zapyta nas o zgodę na dostęp do
zasobów rozszerzenia zgłaszającego się jako „WU YANG”. Po jej wyrażeniu
będziemy mogli jeszcze zdecydować, czy włączamy dla systemowego

Prawie każdemu z nas zdarzyło się skasować ulubione zdjęcia
z wakacji, część rozdziału pracy magisterskiej lub kilka screenshootów rozmów z byłymi partnerami.
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dysku („Macintosh HD”, chyba że zmieniliście sobie jego nazwę) tryb podstawowego lub pogłębionego skanowania. To drugie pozwoliło mi odzyskać plik, który skasowałem z zewnętrznego dysku ponad 10 lat temu!

Dalej możemy przystąpić do 2 z 3 kroków.

Z dostępnej listy nośników pamięci masowej,
które podpięliśmy do
naszego Maca, będziemy
musieli wybrać ten,
z którego dane chcemy
odzyskać.

Następnie pozostaje nam już tylko rozpocząć proces skanowania. Może on
potrać nawet kilkadziesiąt godzin – to zależy od wielu czynników: rodzaju
partycji (APFS skanuje się najszybciej), ilości danych, jakie przez nią „przeszły” od ostatniego formatowania i oczywiście od jej rozmiaru. Dla przykładu aplikacja Ease US DRW dokonała predykcji czasu skanowania 256
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GB dysku SSD w formacie plików APFS – który wyniósł nieco pomad dwie
godziny. W przypadku pojemności 1 TB i dawnym formacie plików Mac OS
Extended (Journaled)/ HFS, program potrzebował ponad 11 godzin na przeprowadzenie głębokiego skanu.

4 GB karta pamięci SD,
mająca system plików
FAT, skanowała się raptem dwie minuty, a cały
proces odzyskania z niej
plików z nagraniami
dźwiękowymi w formacie .wav, zajął łącznie
20 minut! Jedno z tych
nagrań miało 10 lat…
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Co ciekawe, po udanym
skanowaniu aplikacja
pozwala nam zdecydować o tym, gdzie
chcemy odzyskać dany
plik – lokalizacją może
być dowolny katalog na
naszym dysku lub miejsce w chmurze!

Po zakończeniu odzyskiwania Ease US DRW tworzy w wybranej przez nas
lokalizacji odpowiedni katalog zawierający odzyskane dane.

Na ratunek uszkodzonej strukturze!
Aplikacja EaseUS Data Recovery Wizard (zagnieżdżająca się w Pasku
Statusu) nie tylko pozwala odzyskiwać dane, ale, według zapewnień producenta, radzi sobie także z uszkodzonymi nośnikami (które mają błędy
w tzw. S.M.A.R.T.). W ustawieniach możemy zdecydować, które z naszych
dysków lub partycji będą monitorowane pod kątem wystąpienia ewentualnych problemów sprzętowych.
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Warto także nadmienić, że Ease US DRW przeszukuje oczywiście całą
strukturę danych, a więc także wszelkiego rodzaju ukryte partycje. Dlatego
też dzięki DRW odzyskamy kopie zapasowe Time Machine.
Jeśli chodzi o licencje, to dostępne są trzy wersje. Darmowa, pozwalająca
odzyskiwać do 2 GB danych. Wersja PRO, która ma już nieograniczony
limit odzyskiwanych danych oraz pozwala tworzyć bootowalne nośniki
USB. Zapewnia także darmowe wsparcie techniczne. Najwyższa wersja

„Technical Edition” jest przeznaczona dla dużych firm i dodaje do tego
jeszcze dożywotnie, darmowe aktualizacje oraz wsparcie fizycznego pracownika, który może przybyć osobiście z pomocą, na życzenie, do klienta.
Płatne wersje mają 30-dniowy okres próbny.
Dla czytelników iMagazine Ease US przygotowało specjalny kod, dający

30% rabat na zakup dowolnej wersji! Dzięki niemu zaoszczędzicie ponad
100 złotych na zakupie pojedynczej licencji. Kod to: AFF-DYNJUN.

Kup EaseUS Data Recovery Wizard PRO for Mac teraz z kodem iMagazine!
Na koniec pora na zestawienie danych technicznych oraz na żart prowadzącego: w czym tkwi różnica między doświadczonym informatykiem
a bananowym użytkownikiem? W robieniu kopii zapasowych. #kurtyna
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Excel na iPhonie?
To ma sens
Aplikacja Excel na smartfonie brzmi jak śmieszny dowcip. Większość
zastanawia się, po co i dlaczego. W końcu i tak z maila podejrzymy
dany plik, a nikt nie zamierza pracować na 5-calowym ekranie. Excel na
iPhonie pozwala jednak na wygodną pracę, której nie wykonamy też na
żadnym innym urządzeniu. Zamiast więc się śmiać, warto skorzystać.
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Pakiet Office 365 możemy mieć wszędzie – na naszym
komputerze, na iPadzie oraz właśnie na iPhonie. Oczywiście, dotyczy to także urządzeń z systemem Android,
na nich także obsłużymy popularne aplikacje, które
na komputerach są z nami od lat – Excel, Word oraz
PowerPoint. To wersje okrojone – przynajmniej na
razie – z tych najbardziej zaawansowanych funkcji, jak
choćby pełna obsługa makr, ale też dostosowane do
urządzeń mobilnych.
Po co mieć je zainstalowane na swoim iPhonie? Jeśli
rzeczywiście korzystacie często z każdego z tych
programów, to szybko docenicie mobilne wersje,
zwłaszcza gdy wszystkie strategiczne dla siebie pliki
przechowujecie w chmurze. Możliwość szybkiej
korekty w dowolnym miejscu na świecie jest nieoceniona. Nie musimy czekać na moment dogodny
do uruchomienia komputera. Możemy to zrobić
w pociągu, na lotnisku czy nawet w toalecie. Trzy kliki
i poprawki do dokumentu są wykonane. Klient, szef,
docenią naszą szybkość. A my przy tym nie angażujemy się w jakiś szczególny sposób.
Excel w iPhonie przydaje się przede wszystkim właśnie do edycji, nanoszenia poprawek, wprowadzania
notatek, recenzowania, tworzenia analiz, zwłaszcza że
w wersji na iOS notatki możemy tworzyć odręczne.
Wszystko to zaś w dogodnym dla nas momencie.
Zyskujemy czas, gdy możemy zajrzeć do arkusza
w drodze do pracy – jadąc tramwajem czy pociągiem
– zamiast poświęcać na to rodzinny wieczór.
Excel na iPhonie to także świetna rzecz, gdy to
właśnie on służy nam do zarządzania domowym
budżetem lub innymi kalkulacjami służbowymi czy
prywatnymi. Możemy wprowadzać dane wtedy, gdy je
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otrzymaliśmy, szybko i bez zbędnych dodatkowych kroków, bezpośrednio do naszego arkusza.
Tworzenie nowych arkuszy na iPhonie wydaje się już jednak absurdalne.
I rzeczywiście, nie podjąłbym się pisania nowych skomplikowanych formuł, dużych tabel na ekranie telefonu. Microsoft przygotował jednak
świetną funkcję do przenoszenia analogowych tabel do świata Excela i to
jest unikalna cecha wersji mobilnej. Korzystając z Excela na iPhonie oraz
wbudowanego w telefon aparatu, możemy zeskanować na przykład fakturę, plan lekcji naszego dziecka lub dowolną inną wydrukowaną tabelę
czy dostępną w innej postaci i przenieść ją do Excela w bardzo szybki
sposób. Excel rozpoznaje wiersze i kolumny, treści w nich zapisane i po
krótkiej edycji, naniesieniu poprawek, mamy gotową tabelę. W tradycyjnym wariancie moglibyśmy co najwyżej zrobić zdjęcie, a później w domu
na komputerze przepisywać do Excela. Tu możemy w pięć minut przenieść wszystko do Excela i mieć dostęp gdziekolwiek zechcemy.
Pakiet Office na iPhonie? Zdecydowanie warto z niego skorzystać. Nie
dopatrujmy się w nim jednak niezależnych aplikacji, choć takimi są. Traktujmy je jako przedłużenie rozwiązań z komputerów i tabletów.
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Powrót z iOS/iPadOS 13 do iOS 12
MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Magia WWDC podziałała na Ciebie i, choć nie jesteś programistą ani
betatesterem, to nie wytrzymałeś i zainstalowałeś najnowszy system na
swoim iPhonie lub iPadzie. Ale okazało się, że ze względu na dużą liczbę
błędów czy niknącą w oczach baterię masz już dość i chcesz wrócić do
stabilnej wersji. Jeśli szukasz sposobu, jak to zrobić, to czytaj dalej.

Co będzie potrzebne
Żeby powrócić do wcześniejszej wersji systemu, potrzebne będzie kilka
rzeczy – kabel USB do podłączenia iUrządzenia, Mac lub komputer działający pod kontrolą Windows (#iPadOnly? Ups…), najnowsza wersja iTunes,
wersja iOS 12 dla Twojego urządzenia no i kopia zapasowa (zrobiłeś ją wcześniej, prawda?).
Bezpośrednie linki do iOS 12.3.1 dla poszczególnych urządzeń:
• iPhone XS Max

• iPhone 6s

• iPad Pro 9,7”

• iPhone XS

• iPhone 6s Plus

• iPad 9,7” (6. gen.)

• iPhone XR

• iPhone SE

• iPad 9,7” (5. gen.)

• iPhone X

• iPad Pro 11” (2018)

• iPad Air 3 (2019)

• iPhone 8

• iPad Pro 12,9” (2018)

• iPad Air 2

• iPhone 8 Plus

• iPad Pro 12,9” (2. gen.)

• iPad mini (5. gen.)

• iPhone 7

• iPad Pro 12,9” (1. gen.)

• iPad mini 4

• iPhone 7 Plus

• iPad Pro 10,5”

Przywracanie poprzedniej wersji systemu:
1. Uruchamiamy iTunes.
2. Podłączamy iPhone’a lub iPada kablem USB.
3. Po ukazaniu się iUrządzenia w iTunes przytrzymujemy:
• na Macu: klawisz Command i klikamy przycisk aktualizacji,

• na Windowsie: klawisz Shift i klikamy przycisk aktualizacji.

4. W oknie wyboru pliku z iOS 12 wskazujemy ten pobrany przez nas.
5. Po zatwierdzeniu rozpocznie się proces wgrywania poprzedniej wersji iOS.
Teraz trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo przywracanie systemu może
trochę zająć.
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Dobre wieści o złym
zachowaniu
Dlaczego dzieci są mniej zdyscyplinowane niż kiedyś i jak możemy
sobie z tym poradzić?

P
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Po recenzji książki „iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe – i zupełnie nieprzygotowane
do dorosłości” autorstwa Jean Twenge, przyszła kolej na kolejny długi tytuł:
„Dobre wieści o złym zachowaniu. Dlaczego dzieci są mniej zdyscyplinowane
niż kiedyś i jak możemy sobie z tym poradzić?”. Wspominałam już, że nie
lubię długich tytułów, nie przepadam też za poradnikami w stylu „Jak zostać
paryżanką”, postanowiłam jednak nie oceniać książki po tytule. Również i tym
razem okazało się, że było warto, chociaż z zupełnie innego powodu.
Po pierwsze, książki o tym, jak należy wychowywać dzieci, nie leżą już
w zakresie moich zainteresowań. Po drugie, uważam, że większość z nich
bezczelnie żeruje na poczuciu bezradności rodziców. Wystarczająco dużo
szkody zrobiło już „bezstresowe wychowanie”, intensywnie propagowane
w latach dziewięćdziesiątych, którego pokłosie zbieramy dzisiaj w postaci
pogrążonych w depresji młodych ludzi, dopiero wkraczających w przerażającą w ich mniemaniu dorosłość. Na szczęście, wbrew rodzicom i pseudopsychologom, pojawiają się głosy rozsądku i książka „Dobre wieści o złym
zachowaniu” Katherine R. Lewis właśnie do nich należy.
Katherine R. Lewis to amerykańska dziennikarka,
aktywistka i matka poszukująca odpowiedzi na

Wystarczająco dużo
szkody zrobiło już „bezstresowe wychowanie”,
intensywnie propagowane
w latach dziewięćdziesiątych, którego pokłosie
zbieramy dzisiaj w postaci
pogrążonych w depresji
młodych ludzi, dopiero
wkraczających w przerażającą w ich mniemaniu
dorosłość.

pytanie, dlaczego metody, które świetnie działały
na jej starsze dzieci, są zupełnie bezużyteczne
w przypadku najmłodszej pociechy. Aby uzyskać tę
odpowiedź, odwołuje się do wielu badań naukowych z dziedziny psychologii, socjologii, neurologii
czy psychiatrii, w tym między innymi badań wspomnianej już wcześniej Jean Twenge. O ile Twenge
w swoim „iGen” przedstawia kompleksowy obraz
dzisiejszych dzieci i młodzieży, Lewis nie poprzestaje na tym. Będąc matką, próbuje wysnuć wnioski
z przedstawionych badań i na ich podstawie ułożyć
plan działania, który w skuteczny sposób okiełzna to
niepokorne pokolenie. W tym celu przedstawia tradycyjne modele wychowania – autorytarny, autorytatywny i permisywny, starając się w każdym z nich
dostrzec zarówno wady, jak i zalety, by w końcu
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przedstawić metody alternatywne, będące dostosowanymi do współczesnych potrzeb systemami wychowania. Lewis jest przekonana, że:
Dzisiejsi rodzice szukają trzeciej drogi, prowadzącej między dawnym
modelem wychowania autorytarnego a permisywizmem lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Ponieważ jednak podchodzą z dużym sceptycyzmem do karania dzieci i stawiają na wzajemne porozumienie i szacunek,
w ich podejściu często brakuje ważnego elementu, jakim jest dyscyplina.
[Współczesne dzieci] Nie potrafią grać uczciwie. Nie rozumieją, że jeśli
chcą być traktowane z szacunkiem, same muszą okazać komuś szacunek.
Uważają, że wszystko musi się odbywać po ich myśli. I tak zachowują się
w klasie. Mają problem z wykonaniem najprostszego polecenia, w rodzaju
„Połóżcie ołówki na stole”. Zamiast to zrobić, rozmawiają, tak jakby uważały, że mówię do kogoś innego, nie do nich. Dawniej w klasie było jedno
dziecko lub dwoje, które trzeba było upominać, teraz jest to większość.
One nie zdają sobie sprawy, że są częścią czegoś większego, że mogą zrobić coś, by świat stał się lepszy. Są egocentryczne. Domagają się natychmiastowej gratyfikacji. Nie prowadzą ze sobą rozmów. Inny liczy się tylko
wtedy, gdy można coś od niego uzyskać.
Skoro to bezstresowe wychowanie doprowadziło do tego stanu, czy
powinniśmy więc cofnąć się do wychowania autorytarnego, gwarantującego posłuch i dyscyplinę? Oczywiście, że nie. W dzisiejszych czasach,
wymagających kreatywności i elastyczności, dzieci wykonujące bezbłędnie
i co do joty polecenia, nie mają wielkich szans na szczęśliwe i spełnione
życie. Na szczęście mamy jeszcze model autorytatywny (często mylony

W dzisiejszych czasach, wymagających kreatywności i elastyczności,
dzieci wykonujące bezbłędnie i co do joty polecenia, nie mają wielkich
szans na szczęśliwe i spełnione życie. Na szczęście mamy jeszcze model
autorytatywny (często mylony z modelem autorytarnym), który jest
świetnym punktem wyjścia do stworzenia nowej metody wychowania.
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z modelem autorytarnym), który jest świetnym punktem wyjścia do stworzenia nowej metody wychowania.
Model autorytatywny polega w dużej mierze na rozmawianiu z dzieckiem i tłumaczeniu mu, dlaczego oczekujemy od niego wykonania konkretnych zadań. Wszyscy jednak wiemy, że do dzieci, w szczególności
tych młodszych, możemy mówić, ile tylko chcemy. Nie gwarantuje to
jednak tego, że wysłuchają i wykonają naszą prośbę. Kluczowym elementem staje się więc doświadczanie konsekwencji swoich wyborów.
Jeśli tłumaczymy dziecku, że ma założyć kurtkę, bo jest zimno i się przeziębi, a dziecko odmawia jej założenia, wychodzimy z nim bez kurtki.
Trzeba jednak pamiętać, że musimy zaakceptować jego wybór i przestać
rozmawiać na ten temat. Jeśli zaś w trakcie spaceru zaczyna narzekać, że
jest mu zimno, powinniśmy powstrzymać się od pouczających komentarzy, bo jak twierdzi autorka, dziecko zapamięta nie chłód, ale karcącego
go rodzica. Jeśli podejdziemy do sprawy rozsądnie i ze spokojem, jest
duża szansa na to, że następnym razem dziecko samo założy kurtkę
i w ten sposób nauczy się pojęcia konsekwencji. To główna różnica
pomiędzy podejściem autorytarnym, wymagającym bezwzględnego
posłuszeństwa a podejściem permisywnym, broniącym dziecko przed
każdym potencjalnym niebezpieczeństwem, zarówno fizycznym, jak
i emocjonalnym. Aby zrozumieć zasady funkcjonowania w społeczeństwie, dzieci muszą doświadczać wszelkich przejawów konsekwencji
– zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.
Nie obędzie się również bez wskazania na nowoczesne technologie jako
jednego z winowajców:
Retic [jeden z cytowanych ekspertów – przyp. aut.] widzi przyczyny tych
zjawisk nie tylko w przemianach społecznych, ale także w nieustannym korzystaniu z urządzeń elektronicznych w domu i szkole. Dzieci
spędzają coraz więcej czasu w pozycji siedzącej, bez ruchu, zarówno
podczas lekcji, jak i po szkole. Społeczne interakcje wymagające podejmowania odpowiedzialności, do których w naturalny sposób dochodzi
wśród dzieci bawiących się na podwórku, zostały zastąpione przez sesje
sam na sam z telefonem lub tabletem.
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Oznacza to, że dzieci chronione przed realną konsekwencją swoich wyborów przez świecący ekran, nie zyskują podstawowych umiejętności społecznych, pozwalających im na komfortowe i produktywne uczestniczenie
w życiu społecznym. Aby zaradzić sytuacji i wprowadzić w życie efektywny
model wychowania, należy wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki tak, aby
zagwarantować dziecku zarówno poczucie bezpieczeństwa i więzi z rodzicami, jak i realne doświadczenia, które pozwolą mu na samodzielne wysnuwanie wniosków i podejmowanie odpowiedzialnych i racjonalnych decyzji.
Książka Katherine Lewis jest podzielona z grubsza na dwie części,
z których pierwsza przedstawia założenia teoretyczne i badania wraz

Wszyscy jednak wiemy, że do dzieci,
w szczególności tych młodszych,
możemy mówić, ile tylko chcemy.
Nie gwarantuje to jednak tego,
że wysłuchają i wykonają naszą
prośbę. Kluczowym elementem
staje się więc doświadczanie konsekwencji swoich wyborów.

z przykładami z codziennego życia, druga koncentruje się na metodach i programach, których możemy użyć, by poprawić swoje relacje
z naszymi dziećmi. Ze swojej strony uważam, że to bardzo dobry poradnik zarówno dla młodych rodziców, jak i dla tych, którzy mają już nieco
doświadczenia z wychowaniem.
Książkę wydało niewielkie wydawnictwo Linia w serii Biała plama,
w której możecie znaleźć również inne książki dotyczące wychowania,
aspergera oraz autyzmu.
Polecam!
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Tylko żeby był
oryginał!
Kiedyś protestowałam, kiedy oskarżano macuserów o snobizm. Teraz
zastanawiam się, czy aby słusznie.

W
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Widziałam ostatnio na Twitterze dyskusję o paskach. Do Apple Watcha,
żeby nie było. Chodziło o to, że kupowanie nieoryginalnych pasków to
samo zło i udawanie, że nas stać na to, żeby mieć więcej niż jeden „oryginał”. Musiałam to poważnie przemyśleć, bo nigdy nie przyszło mi do głowy,
że pasek do zegarka może coś udawać. Dla mnie pasek to pasek, kupuję,
jaki mi się podoba i tyle. W zeszłym roku potrzebowałam czerwonego,
żeby mi pasował do stroju Rudolfa na Gwiazdkę. Udałam się na stronę
Amazonu, kupiłam pierwszy, który mi wizualnie pasował i po wszystkim.
Nawet przez chwilę nie przemknęła mi przez głowę myśl, że w ten sposób
udaję, że pasek jest oryginalny i dzięki temu mam jakiś wyimaginowany
status. Pasek był czerwony – to była jego podstawowa wartość w moich
oczach. Zgodnie ze snobistycznym trendem powinnam na jednodniową
imprezę kupić pasek od Apple, żeby nikt nie miał wątpliwości, że jestem
absolutnie oryginalna.
Podobny trend pojawił się w przypadku pasków Pride – trzeba mieć, bo
tylko to pokazuje, że użytkownik jest nowoczesny, oświecony, gender-friendly i LGBT+ przychylny. Nie wiem, czy to jakaś polska tendencja,
bo nie zauważyłam jej w Anglii. Tęczowe paski noszą tutaj osoby LGBT+,
aktywni działacze na rzecz społeczności albo uczestnicy imprez Pride.
Natomiast regularni heterycy niezaangażowani ich nie noszą, bo to trochę
jak uzurpowanie nienależnego statusu i do tego niesie ze sobą pewne
konsekwencje. Na przykład takie, że Pan może dostać klapsa w tyłek od
innego Pana w pubie albo Pani buziaka od innej Pani. Nieproszonego.
Oczywiście, nie muszę dodawać, że pasek musi być oryginalny, prosto od
Apple, bo tylko w taki sposób można wspierać wolność wyboru, zwłaszcza jeśli jest się wspomnianym wcześniej heterykiem. Znane mi osoby
LGBT+ mają to w czapie i kupują swoje akcesoria z dowolnych źródeł. Mam
nadzieję, że w oczach snobów nie sprawia to, że stają się mniej oryginalni.
Rzecz nie dotyczy jednak tylko pasków. Wszystkie nasze akcesoria muszą
być z najwyższej półki, bo w przeciwnym razie tracimy punkty do lansu.
I wszystko byłoby OK, gdyby nie to, że poprzeczka stoi wysoko. Obecnie,
większość użytkowników stać na takiego czy innego Apple Watcha, żeby
się więc wyróżniać, trzeba celować jeszcze wyżej. Na przykład w Apple
Watcha Hermès, czyż nie? Hermès funkcjonalnością nie różni się wcale od
normalnego modelu zegarka, ma za to odpowiedni pasek i tarcze, które
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Podobny trend pojawił się w przypadku pasków Pride – trzeba
mieć, bo tylko to pokazuje, że użytkownik jest nowoczesny,
oświecony, gender-friendly i LGBT+ przychylny. Nie wiem, czy
to jakaś polska tendencja, bo nie zauważyłam jej w Anglii.
Tęczowe paski noszą tutaj osoby LGBT+, aktywni działacze na
rzecz społeczności albo uczestnicy imprez Pride.

wyróżniają go z tłumu. Zatem trzeba koniecznie uzbierać te sześć tysięcy
złotych z korpo-pensji, żeby pokazać, że jest się oryginalnym na najwyższym poziomie. Doskoczyć do poprzeczki. Nie ma nic zdrożnego w kupowaniu, co się chce, jeśli nasz materialny status na to pozwala. Kupowanie
rzeczy jednak tylko po to, żeby udowodnić lub podnieść swoją wartość, to
już mało oryginalne. Nawet ze skórzanym paskiem.
Jeśli mówimy o rzeczach do noszenia, to w zeszłym roku kupiłam bezprzewodowe słuchawki. Nie żebym ich jakoś bardzo potrzebowała, ale jak chodzę na kilkukilometrowe spacery z psem, to merdający się sznurek trochę
przeszkadza. Zajrzałam na kilka stron, porównałam możliwości i kupiłam
na wyprzedaży New Bee N9 za równowartość 35 złotych. Bardzo fajne
i wygodnie, 240 dni na czuwaniu i 70 godzin odtwarzania, dźwięk bardzo
ładny, prawie bez opóźnień. Czarny pałąk, dobrej jakości imitacja skóry na
nausznikach. Mają również NFC, więc jak ktoś używa Androida, to nawet
kroki policzą. Przyszły w zestawie z twardym opakowaniem, ładowarką,
uchwytem do telefonu i kabelkiem do podłączenia przewodowego, jakby
się rozładowały. Dawno nie byłam tak zachwycona żadnym zakupem. Nie
mogę potwierdzić, ile godzin w rzeczywistości działają, bo ładowałam je
może ze trzy razy – biorę z półki, używam, odkładam. Chciałam polecić na
Twitterze, ale ręka mi zadrżała, bo zaraz by mnie zakrzyczeli. Ze względu
na cenę, bo jak wiadomo – tanie rzeczy nie mogą być dobre. No i macuserowi nie wypada jakiegoś badziewia za 35 złotych parować z MacBookiem.
Nie wiem, jak innym, ale mnie nie przeszkadza. Zwłaszcza że są bardzo
ładne i wygodne. No, ale to nie Beoplay, więc bez punktów do lansu.
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Na koniec historia MacBooka. Poprosiłam o radę w wyborze starszego
MacBooka, praktycznie wyłącznie do pisania poza domem. Miał być lekki,
trzymać długo na baterii i mieć porty, żeby można było do niego podłączać różne rzeczy bez konieczności targania przejściówek. Proponowano
mi różne modele, podrzucano linki. W końcu zmęczona szukaniem postanowiłam kupić przedostatnią wersję Aira, który spełniał wszystkie moje
wymagania i świetnie nadawał się do wyżej wymienionego celu. Podziękowałam grzecznie za podrzutki, powiedziałam, że w końcu kupiłam Aira
i tyle. Pierwsze pytanie, które potem padło brzmiało: „Najnowszego?”.
Prawie usłyszałam jęk zawodu, gdy wyjaśniłam, że nie, bo najnowszy nie
spełniał kryterium łatwego podłączania urządzeń zewnętrznych bez przejściówek. Nie najnowszy, więc po raz kolejny, bez punktów do lansu. Trudno.
Jakoś przecierpię.

Podziękowałam grzecznie za podrzutki, powiedziałam, że w końcu
kupiłam Aira i tyle. Pierwsze pytanie, które potem padło brzmiało:
„Najnowszego?”. Prawie usłyszałam
jęk zawodu, gdy wyjaśniłam, że nie,
bo najnowszy nie spełniał kryterium łatwego podłączania urządzeń
zewnętrznych bez przejściówek.

Nie ukrywam, że zastanawia mnie, skąd bierze się ta potrzeba noszenia
ubrań z naszywkami na rękawach i podbudowywania swojej wartości
ceną posiadanych przedmiotów. Zwłaszcza że zawsze wydawało mi się, że
kupuje się to, czego się potrzebuję, a nie to, co stoi na najwyższej półce.
Ale ja się nie znam, bo jestem mało oryginalna. Nie umiem zblazowanym
tonem opowiadać o tym, jak to wpadłam na śniadanie do Paryża, a 100
dolców wydaję na waciki. Do tego jestem starej daty i uważam, że wartość
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nosi się w sobie, nie na sobie, co podobno jest domeną tych, których nie
stać. Przynajmniej tak twierdzą snoby.
Miejska legenda twierdzi (za Wikipedią), że określenie „snob” oryginalnie
pochodzi od łacińskiego skrótu, który był stosowany w XVIII i XIX wieku
na angielskich uniwersytetach dla odróżnienia studentów posiadających
tytuł szlachecki od tych, którzy go nie posiadali: S. Nob. = sine nobilitate
= bez szlachectwa (sine – bez, nobilitas – szlachectwo). Wolę tę wersję
dużo bardziej niż teorię, która wywodzi źródłosłów od słowa „szewc”,
chociaż i jedno, i drugie brzmi nieźle. Nie zmienia to faktu, że snob to
osoba, która karykaturalnie, natrętnie lub wulgarnie próbuje naśladować
osobę wyższego stanu lub tych, do których aspiruje. I to bez szlachectwa,
bo szlachectwo obowiązują zasady savoir-vivre’u. A te mówią, że dobrze
wychowany człowiek zawsze zachowuje się adekwatnie do sytuacji i z szacunkiem dla otaczających do ludzi. Nawet zakładając gumiaki i brodząc
w błocie, należy to robić z taką gracją, jakby nigdy nie robiło się niczego
innego. I to jest prawdziwa klasa.
Poza tym ludzie, którzy osiągnęli pewien status, nie odczuwają potrzeby
epatowania nim, bo jak wszystko, co już się ma, przestaje on mieć tak
olbrzymie znaczenie. Dlatego tak łatwo rozpoznać tych, którzy ciągle próbują do niego doskoczyć. I nawet bycie blasé nie pomoże, choć może sprawić, że ktoś da nam prztyczka w nos i wypomni bycie szewcem.
Szlachectwo zobowiązuje!

Poza tym ludzie, którzy osiągnęli pewien status, nie odczuwają
potrzeby epatowania nim, bo jak wszystko, co już się ma, przestaje on mieć tak olbrzymie znaczenie. Dlatego tak łatwo rozpoznać tych, którzy ciągle próbują do niego doskoczyć. I nawet
bycie blasé nie pomoże, choć może sprawić, że ktoś da nam
prztyczka w nos i wypomni bycie szewcem.
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Przekleństwo
darmowej informacji
Nauczyliśmy się, że informacje w internecie otrzymamy za darmo. Czas
ponownie zacząć za nie płacić. Dla własnego dobra.

D
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Dawno temu dostęp do informacji i opinii kosztował. Trzeba było kupić
gazetę. Liczyła się wielkość nakładu. Im większy, tym większe przychody,
zasięg i prestiż wydawcy. Wysokonakładowych wydawców i dziennikarzy
nie było wielu, ale spoczywał na nich główny ciężar sprawowania czwartej władzy w sposób niezależny od trzech pozostałych. Były spory co do
faktów, były kłamstwa, były oczywiście różnice w opiniach, ale funkcjonował również pewien standard dziennikarski, który kazał czasami przyznać się do błędu.
Internet to zmienił. Zdemokratyzował opinię. Rozkwitły serwisy tematyczne, blogosfera, sieci społecznościowe – każdy może napisać, co chce
i gdzie chce, a algorytmy Google to dla nas wyszukają. Bariera w postaci
wydawców zniknęła, a wraz z nią zniknął limit ilości treści, które można
wtłoczyć do opinii publicznej.

Wydawcy i dziennikarze przestali być wąskim
gardłem opinii publicznej.
Demokratyzacja opinii nie wydaje się niczym złym. I należałoby się z niej
cieszyć, gdyby razem z barierą ilościową nie zniknęła również bariera jakościowa. Tsunami informacji zalało bowiem nie tylko wydawców, ale także
dziennikarzy, zespoły śledcze i fact-checkerów, redaktorów czy korektorów. Pieczołowite redagowanie tekstów oraz wnikliwa weryfikacja publikowanych faktów – praktykowane jeszcze gdzieniegdzie z rozpędu przez
paru staromodnych wydawców – odchodzi do dziennikarskiego lamusa
[Korekta iMagazine sprawdza fakty i weryfikuje informacje, naprawdę
– przyp. korekty].
Rzetelność dziennikarska przestała być opłacalna, a konkurowanie z zalewem darmowych informacji wygląda na beznadziejne przedsięwzięcie.
Jakość wymaga pieniędzy i czasu. Wymaga śledztw dziennikarskich,
mozolnego weryfikowania faktów, zatrudnienia zespołu profesjonalistów.
Internet nauczył nas jednak, że wszystko dostajemy natychmiast i za
darmo. Przede wszystkim za darmo – darmowy dostęp do treści traktujemy jak nasze święte prawo. Stworzyliśmy sobie kulturę niepłacenia.
Jednak – parafrazując klasyka kapitalizmu – nie ma czegoś takiego jak darmowa informacja. Nie ma również darmowych usług w internecie.
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Za darmowe usługi płacimy własnymi danymi, czyli prywatnością. Za
darmową dietę informacyjną niskiej jakości płacimy własną uwagą i zmarnowanym czasem. Naszą uwagę i czas, podobnie jak nasze dane i prywatność, udało się (teraz padnie modne słowo klucz) zmonetyzować. Mówiąc
prościej, można je z powodzeniem sprzedawać. Potentatami w tym zakresie są oczywiście Google oraz Facebook. Przychody z reklamy (czytaj:
z handlu danymi użytkowników) stanowią 85% przychodów Google oraz
98,5% przychodów Facebooka. Giganci są więc napompowanymi balonami,
które pękną, jeśli zabronimy im żerować na naszej prywatności. Albo jeśli
zrobi to państwo lub Unia Europejska. Ich model biznesowy opiera się na
słabości regulacji chroniących dane ich własnych użytkowników.

Za darmowe usługi płacimy własnymi danymi, czyli prywatnością. Za darmową dietę informacyjną niskiej jakości płacimy
własną uwagą i zmarnowanym czasem.

Pasiemy się więc tym, co znajdziemy na Facebooku i tym, co algorytmy
Google wyrzucą w odpowiedzi na wklepywane przez nas zapytania. Jest to
dieta łatwo dostępna, na pierwszy rzut oka smaczna, ale niestety bardzo
niezdrowa. Układają ją samouczące się algorytmy. Niestrudzenie analizują każdy nasz krok w internecie, a następnie podejmują decyzje o tym,
co pojawi się na naszych ekranach. Każdy dostaje swoją niepowtarzalną
selekcję postów i swój prywatny zestaw wyników wyszukiwania. Kryteria
doboru tych postów i wyników nie są jednak jasne. Nie wiemy dokładnie,
co i dlaczego zostaje odsiane. Można dostrzec jednak prawidłowość. Każdy
kolejny post, który przejdzie przez sito, będzie wywoływał w nas emocje
oraz starał się utwierdzić nas coraz mocniej w naszych poglądach. Algorytmy nauczyły się, że tak można dłużej utrzymać naszą uwagę.

W ten sposób każdy dostaje za free swój niepowtarzalny, uszyty na miarę obraz świata.
W każdym z tych obrazów co innego jest słuszne i złe oraz co innego
jest piękne i odrażające. Nie to jednak jest problemem. Różnice ocen
i opinii są przecież konieczne w demokratycznym, głośno dyskutującym
społeczeństwie.
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Problemem jest to, że w każdym z tych obrazów co innego jest prawdą.
W zalewie postów nie wiadomo skąd, łatwo padamy ofiarą kłamców i manipulatorów. Czasami są to kłamcy małego kalibru, a czasami są to obce
wywiady, usiłujące spolaryzować nas na wszystkie sposoby lub wpłynąć na
wynik wyborczy. Oczywiście, można próbować samodzielnie szukać prawdy,
ale powiedzmy sobie szczerze – nawet gdyby było to możliwe – nikt z nas
nie ma na to czasu. Kultura niepłacenia stworzyła epokę „fake news”.

Kiedyś mówiło się, że każdy może mieć swoje
opinie, ale nie może mieć swoich faktów. Czas
wykrzyczeć to ponownie.
Prawdy nie da się zdemokratyzować bez jej wypaczenia. Nie leży ona
„pośrodku”, nie da się jej uchwalić w Sejmie lub Kongresie ani w Dumie.
Nie da się jej wymóc siłą. Coś albo jest faktem, albo nie jest. Faktów nie da
się zmienić za pomocą opinii. Przeciwnie, to opinie należy kształtować na
podstawie faktów. Bez ustalenia faktów spór o opinie staje się bezładną
szarpaniną. Dobrze widać to na forach internetowych, gdzie nakarmieni
spersonalizowaną dietą informacyjną chaotycznie obrzucamy się obelgami, niezdolni do rozsądnej wymiany poglądów na jakikolwiek temat.

Stworzyliśmy sobie świat za darmo, w którym nie
wiadomo, co jest prawdą. I co teraz?
Teraz dla naszego dobra trzeba zacząć płacić za informacje. Płacić tym,
którzy sprawdzają to, co mówią, nie publikują tego, czego nie sprawdzili,
i potrafią wycofać się, jeśli popełnili błąd. Prasa nadal będzie lewicowa
i prawicowa, liberalna i konserwatywna. Ale naszym zadaniem – jako
czytelników – jest przestać karmić się kłamstwami i wyrzucić z biznesu
tych, którzy nam je serwują. Nadal będą istniały różnice opinii, nadal
będą spory o to, co jest prawdą. A czasami prawdy nie da się ustalić. Jeśli
jednak zaczniemy płacić za dostęp do prasy z prawdziwego zdarzenia, to
umożliwimy jej konkurowanie z zalewem informacyjnych śmieci. Stworzymy wyspy, na których przynajmniej próbuje się zachować elementarny
standard prawdomówności. Na których opublikowanie nieprawdziwej
informacji będzie porażką zawodową. Tym samym stworzymy platformy
umożliwiające realną dyskusję i zrobimy krok w stronę zmniejszenia polaryzacji. W naszym wspólnym interesie.
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Skok w nadświetlną,
zwykli goście i tarka
Czerwcowa, a w tym roku, to można śmiało powiedzieć, najważniejsza
konferencja Apple za nami. Tegoroczne WWDC (Worldwide Developers
Conference) dało nam nie tylko ogrom nowości w przyszłym
oprogramowaniu naszych nadgryzionych sprzętów, ale także sam
– nadgryziony, potężny i nowy – sprzęt dla profesjonalistów. Tudzież
kucharzy, bo to najdroższa tarka do sera na rynku.

N
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No dobrze, to już napisałem – możecie odnotować, mogę Wam teraz
więc obiecać, że z tego tekstu nie dowiecie się nic więcej o parametrach
nowego Maca Pro czy monitora Apple Pro Display XDR.
Chcę Wam natomiast powiedzieć nieco więcej o tych, którzy ten sprzęt
i oprogramowanie dla niego tworzą. A to naprawdę klawi kolesie!
Zacznijmy od ulubieńca jesiennych konferencji (ona, jak i iPhone 11 z płytą
indukcyjną na pleckach, jeszcze przed nami), Phila Schillera.

Fotograf Phil
Phil Schiller (Senior Vice President, Worldwide Marketing) dołączył do
Apple w 1997 roku, po powrocie Steve'a do firmy. Jest odpowiedzialny za
sukces sprzedażowy kolorowego iMaca, iPoda, popularyzację iTunes oraz
stworzenie światowej potęgi App Store. Na scenie widzimy go od ponad
dwudziestu lat. To on (a nie Steve, jak głoszą legendy miejskie!) odpowiada
za nadużywanie przymiotników podczas prezentacji produktów Apple:
amazing, incredible, awesome etc. W wolnych chwilach jest zapalonym
fotografem i podróżnikiem.
„Kiedy jedzie na wakacje i z nich wraca, w Apple wiemy, że zaraz przywiezie nam kolejny worek skarg i pomysłów na usprawnienia w Zdjęciach. Tak
było i w tym roku.” – wspominał dzień po konferencji otwarcia tegorocznego Dub Duba (slangowa, skrócona nazwa WWDC) Craig Federighi – mój
prywatny ulubieniec sceniczny, ale o tym potem. Kontynuując:
„Phil jest prawdziwym pasjonatem fotografii. To świr. Dzięki niemu przebudowaliśmy w tym roku organizację całej aplikacji Zdjęcia, dodaliśmy
zupełnie inną ich chronologię oraz wprowadziliśmy najbardziej zaawansowane opcje edycji wideo, które tylko Apple oferuje w aplikacji systemowej;
dostarczanej domyślnie z każdym produktem.” – wyjaśnił dalej Craig, aby
na końcu, odpowiadając na pytanie, czy lubi po tylu latach nadal swoją

– Jeśli my, twórcy, czujemy stres, rozmawiając, pisząc czy
nagrywając cokolwiek z kimkolwiek, słuchacz odczuje ten
stres podwójnie.
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pracę, stwierdzić: „Jasne! To niesamowita frajda, bo zawsze każda zmiana
zaczyna się od ludzi. Oni są naprawdę fantastyczni”.
Wyobraźcie sobie Phila Schillera w hawajskich, krótkich spodenkach, ganiającego z iPhone’em po plaży i co rusz rzucającego to i owo słowo w eter
nabrzeża. Oczywiście komentując iOS czy aplikację Zdjęcia. Niemożliwa
wizja? A jednak! Goście, którzy siedzą tam, w Apple Park, to zwykli ludzie.
Nam, dziennikarzom technologicznym, komentatorom czy podcasterom
strasznie by się przydało od czasu do czasu pamiętać o tym, że całą technologię stworzyliśmy – my – ludzie – homo sapiens. W odpowiedzi na
– nasze – a nie marsjańskie potrzeby. Rozwinę to jeszcze dalej. Wróćmy do
Craiga.
W tym roku Apple szczególnie mocno postawiło na kontakt swoich dyrektorów ze szczebla kierowniczego z twórcami (stworzono nawet specjalną
strefę dla podcasterów, w przestrzeniach McEnery Convention Center):
podcasterami, bloggerami czy youtuberami. Sam Federighi (Senior Vice
President, Software Engineering) wystąpił w aż dwóch, prawie dwugodzinnych podcastach. Najpierw w „App Stories” na zaproszenie Federico
Viticciego – twórcy MacStories – i Johna Voorheesa (felietonisty tego serwisu). Później w „The Talk Show” u samego Johna Grubera (Daring fireball.
net). Obie rozmowy są wręcz obowiązkowe do przesłuchania dla tych
z Was, których nie interesują agencyjne newsy i którzy chcą sięgnąć głębiej
w temat historii nowości zaprezentowanych podczas tegorocznego WWDC
2019 w kalifornijskim San José.

Słuchają!
Obie rozmowy z Craigiem krążą, co zrozumiałe, wokół tego, co Apple
zaprezentowało 3 czerwca. Rozmowa Federico mocniej skupia się na
kwestiach związanych z samym programowaniem. Słuchowisko Grubera
dotyka całej tematyki w holistyczny sposób. Tak czy inaczej, jest co najmniej kilka kwestii, które warto tutaj przytoczyć, wobec tego, że przesłuchałem oba podcasty, jeden po drugim.
Po pierwsze, Craig i reszta kluczowych osób w Apple słuchają głosów
nas, użytkowników. Widzą je, czytają i słuchają – szczególnie za pośrednictwem podcastów. Craig otwarcie przyznał, że sugestie twórców takich
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serwisów, jak MacStories czy 9to5mac, mają dla Apple znaczenie. Federighi
powiedział wprost, że tak znacząca rozbudowa aplikacji Pliki, wsparcie dla
pamięci zewnętrznych czy rozbudowane Shortcuts 2 to w dużej mierze
zbiór wdrożonych w życie życzeń samego gospodarza rozmowy – Federico
dzięki (!) – i jego społeczności. Kilkakrotnie podkreślił, że sam słucha, analizuje i stara się w miarę możliwości wychodzić naprzeciw z nowymi pomysłami. Naprzeciw Tima Cooka i całego zarządu, bo w Apple pomimo mitów,
które tworzą bloggerzy, nie decyduje się o czymś z dnia na dzień. Nie
decyduje o tym jedna osoba. Tim nie przychodzi i nie strzela tzw. focha. Tej
perspektywy nam brakuje, bo my często ciągle spoglądamy na kosmiczną
siedzibę Apple z perspektywy wczesnych lat Jobsa na stanowisku CEO.
Dokładając do tego legendy miejskie, których naczytaliśmy się w rozmaitych biografiach i innych publikacjach.
Apple słucha, ale jest też wierne swojemu DNA, które nie każe firmie być
pierwszą. Zapytany o Maca Pro i nowy, referencyjny monitor od Apple,
Craig Federighi przywołał z pamięci spotkanie z dziennikarzami, które on
i m.in. Phil Schiller zorganizowali kilka lat temu. Wtedy cała branża postawiła już krzyżyk na linii komputerów Pro z Cupertino. Rok później Apple
pokazało iMaca Pro. Świat oniemiał. W 2019 roku pokazują w końcu Maca
Pro – światu brakuje już nawet słów.
„My naprawdę wiedzieliśmy, jak to wygląda z zewnątrz. Wiedzieliśmy, jak
wielki błąd popełniono w kwestii poprzedniej konstrukcji i termoobiegu
Maca Pro. Byliśmy przekonani, w którym kierunku chcemy zmierzać. Że
chcemy konstrukcji na najbliższe kilka długich lat. Konstrukcji modularnej.
Bezkompromisowej w jakimkolwiek względzie, bo tego potrzebowali użytkownicy. I my sami też! To musiało tyle potrwać, ale dziś jesteśmy pewni,
że każdy, kto pracował przy tym sprzęcie, wie, czego dokładnie i dlaczego
w nim dokonał. To niesamowite!”.
Takie słowa Craiga pokazują drugą stronę. Pokazują, że Apple działa
według swoich trajektorii i nawet jeśli nadgania w niektórych miejscach
konkurencję, to w swoim i tempie i często po to, aby w innym wyprzedzić
ją o lata świetlne. Przykład? Mac Pro czy „Sign in with Apple”, któremu tę
przewagę daje możliwość wymuszenia na deweloperach implementacji
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tego rozwiązania we wszystkich aplikacjach, które oferują inne metody
logowania (Facebook, Google, LinkedIn). O tę kwestię zapytano w wywiadzie dla CBS Evening News samego Tima Cooka:
„Tak. Inni byli przed nami, ale nikt nie zapewniał takiego bezpieczeństwa
i anonimowości, jak my i nikt nie mógł – być może brutalnie – wymusić na
rynku jego zwiększenia. Apple się tego nie boi i zamierza korzystać ze swojej
przewagi i pozycji. Jeśli możemy dać komuś bezpieczeństwo, zrobimy to”.
Wracając do mojego ulubieńca scenicznego Craiga – gość ma w mojej ocenie lepszą prezencję i zdolności niż miał sam Jobs, a przy tym jest tak samo
naturalny na co dzień, co podkreślają inni pracownicy firmy w wielu rozmowach. Nie inaczej było, gdy Viticci i Gruber zapytali go
o iPadOS. Federighi odpowiedział, pół żartem, pół serio:

– „Jasne! To niesamowita

„Wiesz, wprowadziliśmy ten podział dopiero w tym
roku, bo marketing się wkurzył. [...] Dla mnie samego

frajda, bo zawsze każda

jest czymś niezwykłym, że nie będę musiał już ze

zmiana zaczyna się od

sobą nosić MacBooka. To wszystko zależy oczywiście

ludzi. Oni są naprawdę fantastyczni." – Craig Federi-

od tego, do czego potrzebujesz sprzętu. iPad Pro pod
kontrolą iPadOS dla mnie wystarczy już teraz w zupełności. Jest wygodniejszy”.

ghi o swojej pracy.
Po przesłuchaniu łącznie bodaj pięciu różnych rozmów
z różnymi pracownikami Apple (w większości z wysokiej półki) oraz obejrzeniu 75% konferencji z całego
tygodnia WWDC 2019 (bo to nie tylko keynote otwarcia, ale cały tydzień sesji i najważniejsza z punktu widzenia developerów
i twórców prezentacja State of the Union) – w głowie mam dwie myśli.
Pierwsza brzmi: nigdy nie było tak dobrze i tak stabilnie, jak jest dziś. Druga:
my dziennikarze i podcasterzy technologiczni musimy się wziąć w garść
i wrzucić na luz, bo pękniemy, jak nabrzmiały...

Retoryka normalności, czyli musimy się wiele
nauczyć
Kiedy słucha się zagranicznych podcastów, w głowie rezonuje jedno
uczucie – to jest, kurcze, tak dobre, a zarazem tak luźne! W Polsce
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kontrastujemy te dwie sprawy. Albo coś jest profesjonalne i nudne, albo
głupie i śmieszne. To totalna i krzywdząca dla nas samych perspektywa.
Żeby było jasne, mówię to także do siebie, jako redaktora i podcastera,
który ciągle stara się szukać odpowiedniej formy. Formy, która pozwoli
przekazywać doświadczenia, a więc i emocje, a nie suche fakty, wygładzone w postprodukcji setkami filtrów.
Walczę z tym, że podcasty muszą być doskonale realizowane. Owszem, nie
powinny męczyć słuchu odbiorców, ale nie powinny też sprawiać wrażenia,
jakbyśmy słuchali dwóch robotów, które czytają zapisany w pliku scenogram. Nie tak to wyglądało dekadę temu, gdy podcasting powoli wchodził
nad Wisłę. Nie tak to wygląda za Oceanem. Gdyby w Polsce jakiś podcaster miał dostęp do takich osób jak Schiller czy Federighi, nagrana przezeń
rozmowa bardzo możliwe, że byłaby próbą odpowiedzi na to, kto bardziej
obnaży czyją nieporadność. Zgadnijcie, kto by wygrał?
To nie jest tak, że strzelam do swojej bramki, choć jeśli nie ma już na niej
siatki, to może czas najwyższy coś zreperować? Retoryka normalności jest
tym, czego brakuje polskiemu dziennikarstwu technologicznemu i podcastom zwłaszcza. Są oczywiście wyjątki – jest ich coraz więcej – ale marzy
mi się, abyśmy za główną zasadę wzięli w końcu to, by dobrze się bawić,
zamiast być perfekcyjnym. Bo jeśli my, twórcy, czujemy stres, rozmawiając,
pisząc czy nagrywając cokolwiek z kimkolwiek, słuchacz odczuje ten stres
podwójnie. Szklanka może zatem się stłuc, ktoś może rozlać kawę, piwo
czy uderzyć z impetem w ramię mikrofonu. Ktoś może nie mieć mikrofonu
i nagrywać na iPhonie. Pisać na trawie w Pszczynie lub w apartamentowcu
na pięćdziesiątym piętrze z widokiem na Tokio. Fotografować w samych
hawajkach swoje bose stopy lub przeprowadzić profesjonalną sesję
z modelką, którą poznał przypadkiem w jednej z kawiarni.
Jesteśmy najpierw ludźmi, potem dopiero klientami, twórcami, dziennikarzami, podcasterami i wszystkimi tymi „PRO” osobami, które i tak na widok
Phila Schillera fotografującego muszelki na plaży czy Craiga z brudnym
uzębieniem wybuchłyby głębokim śmiechem. To co? Wyobraź sobie teraz
tarkę. Na trzy, dwa, jeden krzyczymy: „SER!”. I pstryk. Po krzyku.
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Zakład
Nie jestem typem hazardzisty. Jestem zdecydowanie ostrożny i nie
lubię ryzykować. Jednak jest jedna kwestia, o którą się zakładam. Jest
to… odchudzanie.

Z

FELIETONY

170

„Zakładam” to może dużo powiedziane, dopiero drugi raz skutecznie to
zrobiłem. Skutecznie, to znaczy, że było współzawodnictwo i obu stronom się chciało. Dwa pozostałe razy pominę, bo wygrywałem je walkowerem po jakichś mniej więcej... dwóch dniach. Takie życie.
Ale wracając do mojego zakładu, to drugi raz założyłem się z koleżanką
o to, kto więcej zrzuci w określonym czasie. A że jest to kobieta, to
trudno i niesprawiedliwie byłoby zakładać się na kilogramy, zatem już
drugi raz założyliśmy się o procentowy ubytek masy ciała.
Poprzednim razem było to dziewięć lat temu. Zatem można powiedzieć,
że „efekt jojo” był u mnie trochę rozłożony w czasie. Niemniej jednak
podobnie jak poprzednim razem doszedłem do momentu, że nie było
dobrze. Źle się czułem, nic mi się nie chciało, a już samo siedzenie przypominało mi o tym, że siedzi przede mną ktoś jeszcze, niejako przyklejony do mnie. Trzeba było wziąć się ostro do roboty.
Tym razem postanowiliśmy wystartować od pierwszego stycznia i daliśmy sobie czas do końca maja. Pięć miesięcy. To o dwa miesiące dłużej
niż poprzednim razem. Oficjalne ważenie i start.
No dobra, pochwalę się już teraz – wygrałem. Zrzuciłem 13,2 kg, co się
przełożyło na wygraną o 0,4%. Ciężko było, ale dałem radę. Koleżanka
też dała radę i tu dla niej wyjątkowe gratulacje, bo szliśmy łeb w łeb.
Wygrałem, ale jak to? To podstawowe pyta-

No dobra, pochwalę się już teraz
– wygrałem. Zrzuciłem 13,2 kg,
co się przełożyło na wygraną
o 0,4%. Ciężko było, ale dałem
radę. Koleżanka też dała radę
i tu dla niej wyjątkowe gratulacje, bo szliśmy łeb w łeb.

nie, jakie zadają mi znajomi i rodzina. Oczywiście widać, że „zbiedniałem”, ale wszyscy
pytali się, co to za „cudowna dieta”? Odpowiem od razu, że żadna.
Po pierwsze, samozaparcie i chęć zmiany. Po
drugie, konsekwencja. Po trzecie, zdrowy rozsądek, którego na początku mi zabrało, ale
o tym za chwilę.
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Grudzień, święta, a po nich dramat. Czułem
się jak wieloryb, nie obrażając waleni. Musiałem coś zrobić, bo jak nie teraz, to kiedy?
Rachunek sumienia i lecimy. Postanowiłem
zapisać się na siłownię, pierwszy raz w życiu.
Ale nie zrobiłem tego ze względu na wyciskanie na klatę, tylko dlatego, że na dworze
było zimno i mokro, a ja chciałem zacząć
biegać, bo to zawsze na mnie najlepiej
działało.
To był strzał w dziesiątkę. Wcześniej myślałem, że bieżnia to coś masakrycznie nudnego. Teraz odkryłem, że można na niej
postawić iPada i nadrabiać filmy czy seriale
– genialne w swojej prostocie. Plan był taki,
aby codziennie robić 5–6 km. Został zrealizowany, a ostatnie biegi miałem już po 8–10
km, z tempem 4:30/45 na kilometr. Co pewnie nie jest dla Was odkryciem, ale bieganie
na bieżni jest znacznie zdrowsze dla stawów,
ze względu na amortyzację. Po bieganiu
na bieżni nigdy nie bolały mnie kolana tak,
jak to było bardzo często po bieganiu po
mieście.
Drugim elementem mojego „wzięcia się
za siebie” było zastosowanie klasycznego
„MŻ”. Mniej jadłem, ale za to o określonych
porach i starałem się, z wielkim bólem
serca, unikać makaronów, pieczywa, ryżu
i ogólnie tłustych rzeczy. Ale poza tym
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jadłem wszystko, na co miałem ochotę.
Kawa z ciasteczkiem jest obowiązkowa.
Trzecim elementem było kontrolowanie
picia. Wcześniej bardzo mało piłem. Teraz
pomagał mi WaterMinder, świetna aplikacja
na telefon i Apple Watch, która przypominała mi o tym, aby się napić. Bardzo mnie
to zdziwiło, jak zmieniło mi się moje samopoczucie po tym, jak zacząłem więcej pić
[Korekta chciałaby dodać „wody”, ale nie
doda! – przyp. korekty]. Polecam.
Czwartym punktem było wprowadzenie
wieczornych ćwiczeń. Porwałem się na tzw.
szóstkę Weidera. Morderczy trening. Byłem
po nim bardziej mokry i zmęczony niż po
bieganiu. Niestety, przyznam się bez bicia, że
nie udało mi się go doprowadzić do końca.
Wytrzymałem tylko 20 dni z 42… Ale jeszcze
do tego wrócę i zrobię, bo warto.
Przerwałem robić Weidera, bo niestety
straciłem zdrowy rozsądek. W pierwszym
miesiącu zbyt ostro działałem. Oczywiście,
wynik był imponujący, bo prawie –10 kg, ale,
jak się domyślacie, nie było to zbyt zdrowe.
Skończyło się totalnym osłabieniem i luty
spędziłem głównie w łóżku i u lekarzy, którzy wytłumaczyli mi, że jestem idiotą, mało
odpowiedzialnym człowiekiem i że „w moim
wieku mogło się to dużo gorzej skończyć”.
Przemyślałem, zbastowałem i powoli od końca lutego wróciłem do treningów, ale już co drugi dzień, trochę więcej jadłem i przede wszystkim
zacząłem robić wszystko, aby kłaść się spać maksymalnie o północy.
Poskutkowało. Powoli, bo powoli, ale waga zaczęła dalej spadać.
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Dołożyłem do tego jeszcze chodzenie wszędzie, gdzie się dało. Unikałem
samochodu i komunikacji miejskiej. Nabijałem kroki. To było świetne.
Nawet nie wiecie, ile rzeczy człowiek może w trakcie chodzenia załatwić.
Wszystkie telefony, spotkania, nawet korekta tekstów na www iMaga.
Nadszedł 30 maja. Od rana mocno się stresowałem, bo koleżanka
wydzwaniała z pytaniem, kiedy się ważymy i kończymy zakład. Acha,
jak nic miała dobry wynik. To była prawda. Oficjalne ważenie dało mi
jednak wygraną. Satysfakcja niesamowita, ale przede wszystkim z tego,
że zrzuciłem zbędny balast i bardzo „wpadłem” w reżim, jaki sobie
narzuciłem.
Zupełnie inaczej się teraz czuję. Jestem rozciągnięty. Nie bolą mnie stawy.
I pierwszy raz od dawna będę mógł bez wstydu wyjść na plażę. Polecam,
nawet bez zakładu, aby się odważyć i coś ze sobą zrobić. Warto.

Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem!
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Aladyn
Każdy, kto chodzi do kina nawet sporadycznie, wie, że Disney od kilku
lat wprowadza na ekrany nowe wersje live action swoich klasycznych
animacji. W samym 2019 roku są aż trzy takie filmy.
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Mieliśmy już możliwość obejrzeć nową wersję „Dumbo”, w wakacje
wybierzemy się na „Króla lwa”, a w poprzednich latach pojawiły się
między innymi takie tytuły jak „Kopciuszek”, „Piękna i Bestia”, „Księga
dżungli”, „Maleficent” czy „Krzysiu, gdzie jesteś?” z Kubusiem Puchatkiem. Studio ma oczywiście w planach jeszcze wiele kolejnych filmów
i zapewne z nich nie zrezygnuje, ponieważ każdy z dotychczasowych
był mniejszym lub większym sukcesem kasowym. Zapewne skupią się
na nich jeszcze mocniej, przez chwilowe przystopowanie z produkcjami Marvela.
Ostatnio do kin na całym świecie – i oczywiście w Polsce – wszedł
„Aladyn” w wersji live action. Za reżyserię filmu odpowiedzialny jest
Guy Ritchie, a w rolę dżina wcielił się Will Smith. Przyznam, że bardzo
się tego filmu obawiałem. Żadna ze wcześniejszych nowych wersji
klasyków Disneya nie podbiła specjalnie mojego serca, a „Aladyn” jest
mi szczególnie bliski. Samą animację uwielbiam i widziałem ją dziesiątki razy. Będąc dzieckiem, oglądałem również serial animowany,
emitowany w sobotnie przedpołudnie w paśmie Disneya. „Aladyn” był
pierwszym filmem obejrzanym wspólnie z pewną niedawno poznaną
dziewczyną, która kilka lat później została moją żoną. Wspólnie
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byliśmy również na musicalowej wersji tej opowieści wystawianej na
londyńskim West Endzie, choć więc miałem obawy, to jednocześnie
bardzo interesowało mnie, jak film wypadnie na tle tego, co widziałem
do tej pory.
Sama historia jest oczywiście dobrze wszystkim znana. Choć fabuła
nowej wersji została nieznacznie zmieniona w kilku miejscach, to jej
rys jest wciąż taki sam. Mamy tu bowiem Aladyna, biednego złodziejaszka z ulic Agrabahu, który spotyka na targu córkę sułtana, księżniczkę
Dżasminę, i zakochuje się w niej. Niedługo później zdobywa magiczną
lampę, z w której mieszka dżin mogący spełnić trzy życzenia.
Choć film jest przede wszystkim opowieścią o tytułowym bohaterze,
dla mnie był od zawsze historią dżina. To on zawsze napędzał tu akcję,
miał najlepsze momenty humorystyczne oraz piosenki. Guy Ritchie
postanowił nieco bardziej postawić właśnie na tę postać, uczłowieczyć
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ją, by było nam się łatwiej z nią utożsamić. To bardzo dobry zabieg, choć
spełniły się moje obawy sprzed seansu – Will Smith nie sprawdził się
w tej roli. Nie jest to dla mnie wielkie zaskoczenie, bo – choć osobiście
bardzo lubię Smitha – miał on zadanie z góry niemożliwe do wykonania: zmierzyć się z legendą Robina Williamsa w roli Dżina. Williams
tworzył postać tak kultową, tak szaloną i niezwykłą, wręcz unikalną, że
trudno jest zobaczyć tu kogoś innego. Podobnie zresztą myślałem przed
przedstawieniem w Londynie i dostałem miłą niespodziankę w postaci
innego, ale równie ciekawego dżina. Smith wypadał dobrze w dialogach,
nie poradził sobie jednak w scenach śpiewanych.
Jest to dość dziwne, gdyż obok aktorstwa ma on
również bogatą karierę muzyczną. Czuć, że najle-

„Aladyn” był pierwszym

piej czuje się w rapie i pochodnych, bo śpiewanie
piosenek musicalowych niestety nie szło mu za

filmem obejrzanym wspól-

dobrze. Nie było tempa, nie było szaleństwa, nie

nie z pewną niedawno

było tego „czegoś”, co miał np. Robin Williams. Jego

poznaną dziewczyną, która
kilka lat później została

postać w filmie jest poprawna, ale nie przypadła
mi ona do gustu. Szkoda, bo w niej widziałem największy potencjał całej nowej opowieści.

moją żoną.
Rozczarowaniem były również inne castingowe
wybory. Mena Massoud jako Aladyn był mi tu całkowicie obojętny, a sama postać wypadała na ekranie blado. Miał to być główny bohater całej historii!
Podobnie jest z głównym antagonistą – Jafarem. Dobrym zabiegiem było
danie mu jakiegoś zaplecza, motywów, które wpływały na jego działania. Dzięki temu nie był on zły, tylko dlatego, żeby być złym. Pomimo to
nie czuć żadnego zagrożenia z jego strony. Jafar w klasycznej animacji
był złowieszczym i przebiegłym typem, od którego momentami wręcz
kipiało zło i chęć zawładnięcia wszystkim wokół. Marwan Kenzari to
przystojny pan w ładnych szatach, który nie ma w sobie na tyle charyzmy, bym uwierzył w to, co kryje się pod turbanem. Szkoda. To chyba
najgorszy wybór castingowy i postać z całego filmu.
Ogromną niespodzianką jest natomiast Naomi Scott w roli Dżasminy.
Oczywiste jest, że jest to piękna kobieta, która idealnie pasuje do
księżniczki z bliskowschodniego kraju. Dodatkowo wspaniale śpiewa
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i rewelacyjnie weszła w swoją rolę. Jako jedyna w całym filmie odnalazła
się w świecie Agrabahu, a scenariusz tę postać rozbudował o nowe wątki,
które idealnie spajają ze sobą historię. Mam nadzieję, że film ten będzie
dla aktorki bramą do wielkiej kariery.
„Aladyn” to poza aktorami przede wszystkim piosenki, taniec i wspaniałe
kostiumy. Trudno jest napisać cokolwiek złego o scenografii i choreografii. Te układy i kolory, które są wszędzie, pięknie oddają klimat Bliskiego
Wschodu. Niestety, piosenki już nie wypadają tak dobrze, jak byśmy
tego chcieli. Miałem wrażenie, że wiele z nich pojawiło się w filmie tylko
dlatego, że musiały – w końcu były w pierwowzorze. Jedna z najpopularniejszych piosenek, czyli „A Whole New World” i cała jej otoczka
powinny być możliwością do pokazania wspaniałości i kolorytu przedstawianego świata. Skończyło się jednak na tym, że para bohaterów
przeleciała się w nocy na dywanie i pośpiewała sobie.

Williams tworzył postać tak kultową, tak szaloną i niezwykłą,
wręcz unikalną, że trudno jest zobaczyć tu kogoś innego.
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Najnowsza produkcja Ritchiego nie zapadnie mi w pamięci. Nie miałem
co do niej wielkich oczekiwań, ale jednocześnie historia ta jest dla mnie
na tyle ważna, że liczyłem na coś, co mną poruszy. Mało tu jednak było
serca. Mam wrażenie, że jest to przede wszystkim film zrobiony przez
księgowych, którzy chcieliby, żeby pieniądze w kasie się zgadzały. Potencjał był ogromny. Przedstawienie na deskach teatru udowodniło mi, że
można tu zrobić wiele ciekawych rzeczy. Może po prostu Guy Ritchie
nie był odpowiedni na stanowisko reżysera tego filmu – który nawet nie
miał jego ducha w sobie. Dzieciakom zapewne się spodoba, ale ja wciąż
o wiele bardziej wolę klasyczną animację. Na uznanie zasługuje zdecydowanie postać Dżasminy – zarówno jeśli chodzi o grającą ją Naomi Scott,
jak i rozbudowany wątek feministyczny, który robi z niej kogoś więcej niż
tylko córkę sułtana, mającą poślubić księcia.
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Searching
Gdy w kinie już wszystko obejrzane, dobrze jest sprawdzić, co słychać

Ocena iMagazine

w serwisach streamingowych oraz VOD. Ostatnio częściej zaglądam na
HBO GO (pomimo słabej jakości obrazu) i tam znalazłem film, który
dwa lata temu przykuł moją uwagę.
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W filmach coraz częściej liczy się przede wszystkim pomysł i forma
jego przedstawienia. Trudno jest stworzyć scenariusz na tyle oryginalny,
by nie powielał utartych już schematów – jest to oczywiście możliwe,
nie każdemu jednak to się udaje. Film „Searching” w reżyserii Aneesha
Chaganty może nie oferuje fabuły, jakiej nie widzielibyśmy już w wielu
produkcjach, jego forma jest jednak niezwykle ciekawa i aktualna.
David Kim (w tej roli John Cho) ma nastoletnią córkę. Zajmuje się nią
samotnie, ponieważ niedawno zmarła jego żona. Nie jest mu łatwo,
ale ma wrażenie, że mają ze sobą dobry kontakt. Pewnego dnia córka
znika, a David podejmuje kroki mające na celu odnalezienie jej. Nie
brzmi specjalnie wyjątkowo i owszem, scenariuszowo niczym się ten
film nie wyróżnia, choć na pewno nie można o nim powiedzieć, że jest
źle napisany. Ot, popularna historia, którą obejrzymy i tak naprawdę
o niej zapomnimy. Ale czy aby na pewno?
Forma filmu jest tym, dzięki czemu zdecydowanie zapada on
w pamięć. Twórcy zdecydowali, że naszych bohaterów nie będziemy
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oglądać z tradycyjnej perspektywy kamery. Wszystko i wszystkich
widzimy poprzez kamery w komputerach, telefonach i innych urządzeniach elektronicznych. Niemal wszystkie dialogi to rozmowy przez telefon czy FaceTime. Perspektywa „in-device” naprawdę świetnie tu działa
i pozwala nam spojrzeć na wiele rzeczy na nowo.
„Searching” to thriller, który trzyma w napięciu i sprawia, że zaczynamy
się trochę zastanawiać nad naszymi urządzeniami. Niby wiele osób zdaje
sobie z tego sprawę, ale nasze telefony czy komputery to nie tylko sprzęt
do przeglądania mediów społecznościowych, wysyłania wiadomości czy
też pracy. To przede wszystkim ogromne skarbnice wiedzy o nas samych.

„Searching” to również ciekawy
przypadek produkcyjny. Zdjęcia
do filmu trwały aż… 13 dni. Sam
proces postprodukcji, tworzenia
animacji i montażu, trwał jednak
ponad dwa lata.

Nie od dziś wiadomo, że informacja jest najbardziej wartościową walutą.
Ten, kto otrzyma dostępny do naszych urządzeń, wie o nas absolutnie
wszystko i może dzięki temu wymusić na nas niemal wszystko, czego
tylko zapragnie.
Film, a zwłaszcza jego prolog, pokazuje również, jak w ciągu ostatniej
dekady zmienił się internet. Potwierdza się tylko to, że od kilkunastu lat
mamy największy skok technologiczny w historii naszej cywilizacji.
„Searching” to również ciekawy przypadek produkcyjny. Zdjęcia do
filmu trwały aż… 13 dni. Sam proces postprodukcji, tworzenia animacji
i montażu, trwał jednak ponad dwa lata.
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Film został bardzo dobrze przyjęty na zeszłorocznym festiwalu Sundance, a w box office również ma się czym pochwalić – ponad 50 milionów dolarów przy dość minimalistycznym budżecie. To dowód na to,
że forma, w jakiej powstaje dzieło, jest teraz niemalże na pierwszym
miejscu. Pozwala to przykryć pewnie niedociągnięcia scenariuszowe czy
nawet aktorskie. Tak się stało w przypadku „Searching”. Jestem ciekaw,
jaki będzie kolejny projekt reżysera, bo widać, że może nam dać coś, co
przykuje naszą uwagę.
Film możecie obejrzeć na HBO Go.
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Premiery DVD i Blu-ray
lipiec 2019
Alita: Battle Angel
James Cameron jako producent i Robert Rodriguez
na krześle reżysera. Czy to mogło się nie udać? Mogło,
ale na szczęście podczas seansu jest fun – efekty
specjalne są naprawdę powalające! Jeżeli macie
możliwość zakupu i odtworzenia filmu na nośniku 4K,
to zdecydowanie warto wybrać tę opcję.

Premiera: 30 lipca

Córka trenera
Pamiętajcie film Kamper w reżyserii Łukasza
Grzegorzka? „Córka trenera” to jego najnowszy
obraz z Jackiem Braciakiem i Karoliną Bruchnicką
w rolach głównych. Kino zabawne, samoświadome
i świeże. Jedna z ciekawszych polskich produkcji
w ostatnim czasie.

Premiera: 7 lipca
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Kapitan Marvel
Jedna z najgłośniejszych premier Marvela
w ostatnich latach wchodzi na nośniki.
Wspaniała Brie Larson jako Carol Danvers,
czyli Kapitan Marvel. Cieszę się, że kino
superbohaterskie zaczyna coraz częściej
pokazywać silne i mądre postacie kobiece
i to na pierwszym planie. Choć sama historia
w filmie nie jest specjalnie wyszukana, to
seans był dla mnie dobrą dawką rozrywki
i humoru.

Premiera: 24 lipca

Przemytnik
Najnowszy film Clinta Eastwooda, w którym
reżyser zagrał również główną rolę. Tym
razem wciela się on w starszego mężczyznę,
który, by zapewnić pomoc rodzinie,
decyduje się na przemyt narkotyków przez
granicę. Cieszę się, że Eastwood wciąż robi
filmy, choć widać, że przydałaby mu się
już zasłużona emerytura.

Premiera: 17 lipca
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Cała muzyka
Jamal – Czarny motyl
Kiedy usłyszałem w radio jeden z numerów zawartych na tym albumie,
zacząłem zastanawiać się, kto to śpiewa? Pewnie jakiś nowy, ciekawy, polski
wokalista, pomyślałem. Słuchałem dalej audycji, gdy padła ksywa „Jamal”.
Przecież jest już jeden Jamal na naszej scenie. Tak, nadal
jest jeden Jamal, tylko ten zespół okazuje się niezwykle
utalentowany i niezamykający się na nowe horyzonty. Takie
metamorfozy uwielbiam, po Brodce i Mrozie, mamy kolejną
megapozytywną zmianę. Jamal przeszedł strasznie ciekawą
drogę, żeby znaleźć się w miejscu, gdzie teraz znajduję się
z nowym albumem „Czarny motyl”. Zaczynając od dancehallu, przez hip-hop i R&B, aby nagle obrać całkowicie nową
drogę. „Czarny motyl” jest rasową rockowo-bluesową płytą.
Surową, mocną i świetnie zagraną przez czołówkę polskich
muzyków takich jak: Radosław Owczarz, Piotr „Rubens” Rubik,
Tomasz „Kasiuk” Kasiukiewicz czy Bartosz Wojciechowski.
Niezależnie od klimatu, w jakim aktualnie znajdował się
Jamal, nigdy nie można było przyczepić się do bardzo dobrze
napisanych tekstów. Tym razem w nowym klimacie te teksty
jeszcze bardziej zostały uwypuklone i trafiają w słuchacza
z podwójną mocą. Niezwykłe jest odczucie naturalności, z jakim spotykamy
się w każdym dźwięku na tym albumie. Luźna atmosfera tworzy klimat
amerykańskich zabitych dechami dziur, gdzie każdy może wejść na scenę
i pokazać, co potrafi. Wszystko brzmi, jakby Jamal nagrywał swoją przynajmniej piątą płytę w tej odsłonie. „Czarny motyl” jest męskim światem,
gdzie alkohol i ciekawe poglądy na tematy sercowe spotykają się przy barze.
Przesłuchując ten album, byłem w ciężkim szoku, ponieważ nie kojarzę, żeby
w naszym kraju ktoś dzisiaj grał taki rodzaj muzyki, a tym bardziej jest to
dziwne, że robi to zespół, który można powiedzieć, że swoją muzyczną przygodę zaczyna na nowo. Obawiam się tylko, że niestety odbiorców może być
za mało, ale mocno trzymam kciuki i czekam na więcej.

CAŁA
FELIETONY
MUZ YK A

189

Tyler, the Creator – Igor
Tyler Gregory Okonma, bardziej znany jako Tyler, the Creator, od jakiegoś czasu nie mieścił się już w nieco ciasnych hip-hopowym ramach.
Wyraźnie dawało się odczuć, że ta przestrzeń to zdecydowanie za mało
dla amerykańskiego rapera, aktora i projektanta mody pochodzącego
z Kalifornii. Dlatego nowy album „Igor” ma być całkowicie nowym rozdziałem w twórczości tego niezwykle utalentowanego artysty. Przed
przystąpieniem do odsłuchu warto zacytować samego twórcę, który na
Twitterze napisał: „Jak będziecie słuchali mojego albumu po raz pierwszy, to nie przeskakujcie utworów. Słuchajcie od początku do końca
i nie rozpraszajcie się. Żadnego sprawdzania telefonu,
gapienia się w telewizor i gadania”. Posłuchałem się i nie
żałuję. „Igor” jest materiałem kompletnym, przygotowanym niesamowicie pieczołowicie, gotowym daniem, które
musicie spróbować w całości. Każdy składnik jest ważny
i finalnie tworzy jednolitą całość. Przede wszystkim to
dzieło o niewiarygodnie nowatorskim podejściu, gdzie
w każdym numerze słychać, że mamy do czynienia z producenckim geniuszem. Bardzo nowoczesna forma starych
syntezatorów i czerpanie garściami z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych może brzmi banalnie, ale sposób,
w jaki zrobił to Tyler, the Creator, jest po prostu nie do
opisania. Takiego wykorzystania soulowych sampli nie
słyszałem nigdy wcześniej, a to właśnie one dają tej płycie
najwięcej. Kolejną ciekawą sprawą są zaproszeni goście.
Mimo że to najwięksi gracze na fonograficznym rynku, to
ich udziały wydają się mało zauważalne, a w głowie cały czas zapętlają
się te niesamowite dźwięki, które od pierwszej do ostatniej sekundy
serwuje nam Tyler. Mam wrażenie, że ten album może okazać się przełomowy w hip-hopowym świecie, ale wiele osób z tej branży nie jest
jeszcze na to gotowych. „Igor” trafia do mojego TOP 3 tego roku i myślę,
że to może być sam szczyt tej listy. Czuję, że na coś takiego czekałem,
coś, co trudno opisać i przyrównać, bo takiego albumu jeszcze nie było.
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Zupa jabłkowa z truskawkami 				
i grzankami z chałki
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Składniki:

Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić w grubą

• 4–5 dość dużych

kostkę, przełożyć do garnka. Skropić sokiem z cytryny, dodać

deserowych jabłek

cukier i zalać wodą. Gotować na średnim ogniu 15–20 min, aż

• ok. 2 szklanki wody

będą miękkie. Pod koniec gotowania dodać cynamon i ewen-

• 2 łyżki cukru

tualnie imbir. Ugotowane jabłka zmiksować, dodać do nich

• 1 łyżka soku

śmietankę rozmieszaną z budyniem lub mąką ziemniaczaną.

z cytryny

Gotować na słabym ogniu, powoli ciągle mieszając przez ok.

• 1 łyżeczka cyna-

3 min, aż zupa lekko zgęstnieje.

monu i ewentualnie dosłownie
szczypta imbiru
• 1 łyżki budyniu
śmietankowego lub mąki
ziemniaczanej
• 1/2 szklanki słodkiej śmietanki 30%
• 20–25 dkg
truskawek

Grzanki
z chałki
• 5 kromek chałki
o grubości ok. 1 cm
• 2–3 łyżki mleka
• 1 łyżka cukru
• 2–3 łyżki masła
klarowanego do

Chałkę pokroić w kostkę, skropić mlekiem i smażyć na maśle,

obsmażenia

aż się ładnie zarumieni, wtedy posypać cukrem wymieszanym

• szczypta cyna-

z cynamonem i jeszcze chwilę smażyć.

monu do posypania grzanek

Truskawki umyć, usunąć szypułki i pokroić w cząstki.
Zupę lekko ostudzić i podawać z grzankami i pokrojonymi,
surowymi truskawkami. Możemy podawać zupę również całkiem na zimno.
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(Prawie) Wszystko
o macOS 10.15 Catalina Beta
Jestem szalenie ciekawy przyszłości macOS 10.15 Catalina,
pod kontrolą którego będziemy mieli okazję używać aplikacje
wykorzystujące Project Catalyst (Marzipan), czyli oparte o kod
z iOS-a (iPada, dla precyzji). Pierwsza generacja tych aplikacji nie
nastawiła mnie optymistycznie, ale to, co jest w pierwszej deweloperskiej becie, zapowiada się lepiej, chociaż nadal daleko do perfekcji.
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Co nowego?
Zmian jest sporo i większość z nich dotyczy nowego kierunku tej platformy, więc zacznijmy od…

iTunes = Podcasts + Music + Apple TV
Apple w końcu, po latach narzekań użytkowników, postanowiło rozebrać
iTunes na czynniki pierwsze. Dotychczas po prostu dokładali cegiełki
do tego kombajnu i nie była to najbardziej intuicyjna aplikacja firmy, ale
pozwalała na sporo zaawansowanych rzeczy. Podejrzewam, że większość
osób narzekających nie spodziewało się, że wraz z nowymi programami
otrzymamy ograniczoną funkcjonalność.

Music będzie od teraz odpowiedzialne za obsługę treści… muzycznych,
jak nazwa wskazuje, Podcasts za odsłuch podcastów, a aplikacja Apple
TV została przeznaczona do oglądania treści wideo. Oto lista funkcji
nowych aplikacji:
• dostępna będą utwory z Apple Music i muzyka zaimportowana do naszej
własnej biblioteki
• playlisty i smart playlisty, stworzone w iTunes, pojawią się w Apple Music
(nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądała kwestia tworzenia smart playlist
w nowej aplikacji)
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• będzie można kupować muzykę w iTunes Store na Mac, iOS, PC i Apple TV
• iTunes Gift Cards i kredyt w iTunes może być wykorzystany w Music i App
Store
• synchronizację iPhone’ów, iPadów i iPodów przeniesiono z iTunes do Findera
• filmy i seriale z iTunes będą dostępne w aplikacji Apple TV
• podcasty zasubskrybowane w iTunes pojawią się w aplikacji Podcasts
• audiobooki z iTunes trafią z kolei do aplikacji Apple Books
• Apple zaleca kupowanie filmów, seriali, książek i audiobooków w nowych
aplikacjach Apple TV i Apple Books (czy to oznacza, że nie będzie już
można ich kupować w iTunes?)

Nasza biblioteka iTunes zostanie na
swoim miejscu, ale nie jest jeszcze
jasne czy nowe aplikacje zaimportują
z niej dane, czy będą korzystały
bezpośrednio z niej. No i czy będzie
synchronizacja pomiędzy nowym 		
i starym. Zapewne wyjdzie to w praniu.

Nasza biblioteka iTunes zostanie na swoim miejscu, ale nie jest jeszcze
jasne czy nowe aplikacje zaimportują z niej dane, czy będą korzystały
bezpośrednio z niej. No i czy będzie synchronizacja pomiędzy nowym
i starym. Zapewne wyjdzie to w praniu.
Bardzo ciekawy jestem nowego systemu indeksowania treści podcastów
przez Apple Podcasts. Zapowiedzieli, że wykorzystają nauczanie maszynowe (machine learning), aby podcasty można było łatwiej przeszukiwać
za pomocą słowa pisanego.
Aplikacja Apple TV na macOS będzie wspierała 4K HDR (Dolby Vision
i HDR10) oraz Dolby Atmos, czego większość z nas nie zobaczy i nie usłyszy, ale to dobry kierunek.
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Project Catalyst
Do App Store trafi sporo aplikacji z kodem z iOS, dostosowanych do
macOS za pomocą Marzipan Catalyst. Ciekawostką jest fakt, że deweloper
nie będzie musiał dystrybuować tych aplikacji przez App Store, ale będzie
mógł normalnie wykorzystać własny, dotychczasowy system sprzedaży. Na
scenie Apple pokazało ciut więcej informacji na ten temat, a ja czekam na
pierwsze aplikacje, aby zobaczyć jak one się zachowują. Patrząc po ograniczeniach w nowym Music Apple’a, przed nimi długa droga, aby te aplikacje
wydawały się natywne i miały rozszerzoną funkcjonalność.

Photos / Zdjęcia
Wprowadzono znaczące zmiany
w sposobie prezentowanie
naszych zdjeć w Photos na Mac
(podobnie jak w Photos na iOS).
Można zdecydować się tylko na
wyświetlanie naszych najlepszych
zdjęć, bez duplikatów i śmieci.
Można też przeglądać zdjęcia
dzieląc je na dni, miesiące lub
lata, a miniaturki zdjęć będą teraz
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większe. Photos będą też inteligentniej wyświetlały wydarzenia, jak urodziny, wyjazdy czy rocznice.

Reminders / Przypomnienia
Aplikacja Przypomnienia została całkowicie przebudowana i otrzymała
nowe UI. Pojawiły się nowe sposoby zarządzania i wyświetlania naszych
danych w programie, a do samych Przypomnień możemy teraz załączać
pliki różnego rodzaju. Siri będzie też lepiej rozpoznawała tekst z Wiadomości, aby łatwiej je było dodawać do aplikacji lub będziemy mogli skorzystać z nowego toolbaru, aby przyspieszyć nasz workflow. Ciekawą funkcją
będzie to, że jeśli otagujemy osobę w Przypomnieniu, to zostanie ona
o tym poinformowana przez Wiadomości, jak będziemy z nią rozmawiać
przy następnej okazji.

Notes / Notatki
Program do robienia notatek Apple’a otrzymał dwie główne nowości.
Pierwszą z nich jest nowy widok galerii, a drugą poprawione i rozbudowane wyszukiwanie, aby móc szybciej dotrzeć do szukanych treści.
Dodano też współdzielone foldery dla notatek, aby łatwiej się współpracowało nad nimi (zamiast dzielić się wieloma pojedynczymi notatkami z tą
samą osobą) i nowe możliwości dla funkcji tworzenia list z podpunktami.

Safari
Największą nowością w Safari, jeśli chodzi o funkcje widoczne dla użytkowników, jest nowa strona startowa. Poprawiono dostęp do ulubionych zakładek i często odwiedzanych stron i dodano sekcję dla Siri Suggestions. W tej
sekcji Siri będzie nam podpowiadała, jakie strony możemy odwiedzić, na
podstawie zapisanych linków do przeczytania później, linków z iCloud
Tabs i linków przesłanych nam w Wiadomościach. Normalnie nie trawię
stron startowych, ale jeśli Apple dobrze to rozwiąże, to sekcja z podpowiedziami Siri może zdecydowanie ułatwić nam życie. Użytkownicy, którzy
korzystają ze zbyt słabych haseł, otrzymają stosowne ostrzeżenie i pomoże
im zmienić je na bezpieczniejsze. Pojawi się też łatwiejsza metoda, aby
uruchamiać treści wideo w trybie PiP oraz ciekawy pomysł na przeskakiwanie do już otwartych zakładek – jeśli zaczniemy wpisywać do pola adresu
adres strony, która już jest otwarta, to Safari przeniesie nas do niej.
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Mail
Wprowadzono ban listę, aby blokować ludzi po adresie email – takie
wiadomości trafiają od razu do kosza. Przeniesiono przycisk do wypisywania się z mailingów na górę okna. Dodano też poprawki do „widoku
klasycznego”.

Sidecar i Apple Pencil

Apple, zamiast dodać odczepiane, dotykowe ekrany do Maców, poszło
w innym kierunku. Jeśli macie iPada, który znajduje się w odległości nie
większej niż około 10 metrów od Maca, to będziecie mogli go wykorzystać jako drugi ekran dla macOS, podłączając go za pomocą kabla USB
lub poprzez Wi-Fi
Oczywiście będzie wsparcie dla Apple Pencil, więc będzie można przykładowo robić korektę PDF-ów bezpośrednio na ekranie iPada, w ramach
funkcji Continuity Markup. Użytkownik będzie też mógł na ekranie iPada
wykonywać gesty iOS-owe, pomimo że obsługuje macOS, w tym te nowe,
do kopiowania i wklejania tekstu, cofania się czy zmieniania położenia
kursora. Ciekawostką będzie fakt, że aplikacje wspierające Touch Bar będą
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wyświetlały jego wirtualną wersję na dole iPada, nawet jeśli mamy Maca
bez Touch Bara.
Oprócz wykorzystywania iPada jako drugiego ekranu, będzie również
można po prostu mirrorować główny ekran, aby widzieć dokładnie te same
treści. Pencil powinien lepiej się sprawdzać do rysowania w tym trybie, jeśli
będziemy korzystali z aplikacji, które wspierają Sidecara, jak np. Affinity
Photo, Adobe Illustrator, Final Cut Pro, Zbrush, czy wielu innych.
Sidecar będzie wymagał:
• iMac 27'' (Late 2015 lub nowszy),
• MacBook Pro (2016 lub nowszy),
• Mac Mini (2018),
• Mac Pro (2019),
• MacBook Air (2018),
• MacBook (Early 2016 lub nowszy).

WSZ YSTKO O...

201

Sidecar nie będzie wspierał:
• iMac13,1 do iMac16,2,
• MacBook8,1,
• MacBookAir5,1 do MacBookAir7,2,
• MacBookPro9,1 do MacBookPro12,1,
• MacMini6,1 do MacMini7,1,
• MacPro5,1 do MacPro6,1.

Screen Time
Funkcję Screen Time przeniesiono z iOS-a do Cataliny i będzie ona teraz
uwzględniała czas spędzony na wszystkich naszych komputerach, tabletach i smartfonach – synchronizacja odbywa się oczywiście poprzez
iCloud. Wspierana jest też funkcja App Limits, więc będzie można sobie
ograniczyć czas spędzany w określonych aplikacjach, czas całkowity spędzany na komputerze lub w poszczególnych kategoriach aplikacji, np.
w grach. Dodano też funkcję One More Minute, aby mieć wystarczająco
dużo czasu na zapisanie pracy i zamknięcie programu lub np. dokończenia
rozmowy. Rodzice będą mogli zarządzać urządzeniami i czasem swoich
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dzieci bezpośrednio ze Screen Time, włącznie z definiowaniem DownTime
(dla siebie lub dzieci). Apple dodało też funkcję Combined Limits, dzięki
której można tworzyć kombinacje kategorii, aplikacji lub stron internetowych, aby je wspólnie ograniczać. Funkcja Communication Limits z kolei
będzie pozwalała na ograniczanie kontaktów dzieci ze swoimi znajomymi,
np. po godzinie 22:00, a wsparcie dla Family Sharing pozwoli rodzicom
konfigurowanie Screen Time z dowolnego urządzenia.

Bezpieczeństwo macOS
macOS Catalina będzie pracowała na dedykowanej partycji w trybie read-only, z której będzie można jedynie odczytywać dane. To zapewni bezpieczeństwo plików systemowych. Wyłączenie SIP powinno użytkownikom
dać pełny dostęp, jeśli go potrzebują.

Gatekeeper
Gatekeeper będzie rozszerzony o funkcję sprawdzania zawartości aplikacji,
aby dodatkowo zabezpieczyć nas przed szkodliwym oprogramowaniem.
Ta funkcja sprawdza czy pobraną aplikację można bezpiecznie uruchomić
na naszym komputerze (i potem sprawdza ją niezależnie co jakiś czas).

Activation Lock
Wszystkie Maki wyposażone w Apple T2 otrzymają funkcję Activation
Lock, podobnie jak urządzenia z iOS od wielu lat, dzięki czemu jeśli go
zgubimy lub ktoś go ukradnie, to tylko my będziemy go mogli ponownie
reaktywować.

Kexty
Customowe kexty będą w Catalinie wymagać restartu po instalacji, aby
zostały załadowane i będą pracowały niezależnie od systemu operacyjnego, dzięki czemu, jeśli coś się wykrzaczy, to nie skończy się to kernel
panikiem.

Prywatność
Rozszerzono strefy prywatności w Catalinie, więc jeśli program będzie
chciał dostępu do folderów Dokumenty, Biurko, Pobrane Rzeczy, iCloud
Drive, innych chmur lub pamięci i woluminów zewnętrznych, to użytkownik otrzyma komunikat z pytaniem, czy się na to godzi. Analogicznie
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będzie pytany o pozwolenie w przypadku logowania danych, screenshotów lub przy próbie nagrania ekranu.

Find My / Lokalizator
macOS i iOS zyskały nową aplikację łączącą funkcje Find My Friends
i Find My iPhone. Ale ten nowy program ma kilka niesamowitych sztuczek
w zanadrzu.
Rozszerzono funkcje ustawiania powiadomień na podstawie naszej lub
czyjejś lokalizacji o poszczególnie dni tygodnia, o bardziej zrozumiałe
nazwy lokalizacji oraz zwiększono kontrolę dbania o swoją prywatność.
Najbardziej niesamowitą funkcję Find My jest jednak funkcja odnajdowania urządzeń (Maców, iPhone’ów itp.) nawet jeśli nie są podłączone
do sieci Wi-Fi. Po oznaczeniu urządzenia jako skradzionego/zgubionego,
inne iPhone’y, iPady czy Maki będą potrafiły go zlokalizować po sygnałach
Bluetooth, które będzie wysyłał. Cały system jest skonstruowany tak, aby
zachować pełną anonimowość, nie zwiększać zużycia baterii ani danych
w cudzych urządzeniach (system podczepia się pod istniejącą komunikację BT) i jest szyfrowany od początku do końca. Oznacza to, że tylko my
będziemy wiedzieli, gdzie znajduje się nasze urządzenie i nikt inny, nawet
Apple, nie dobierze się do tych danych. Ta funkcja, według wywiadu z Cra-

igiem Federighi w Wired, wymaga posiadania przynajmniej dwóch urządzeń od Apple. System działa w następujący sposób:
1. Podczas konfigurowania Find My, do czego potrzebujemy dwóch urządzeń Apple, generowany jest prywatny klucz, który współdzielony jest
z naszymi urządzeniami i tylko nimi. To on będzie służył do odszyfrowywania danych.
2. Każde urządzenie tworzy też klucz publiczny, który używany jest do szyfrowania danych.
3.Klucz publiczny zmienia się „często”, a nowego klucza, dzięki odpowiednim algorytmom, nie można powiązać ze starym. Każda zmiana klucza
utrudnia śledzenie naszych urządzeń za pomocą Bluetooth.
4. Załóżmy, że Wasz MacBook znajduje się teraz w Krakowie, w torbie niepowołanej osoby, które go tam zawiozła. Pomimo, że nie jest podłączony
do internetu, cały czas wysyła swój klucz publiczny. Jeśli inne iUrządzenie lub Mac go odczyta, np. gdy złodziej będzie przechodził obok
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kogoś z iPhonem, to ten iPhone odczyta swoje położenie i zaszyfruje
je publicznym kluczem, którego „złapał” z naszego MacBooka. Klucz
publiczny nie identyfikuje nas w żaden sposób, więc nie może być wykorzystany do niecnych celów.
5. Lokalizacja naszego MacBooka, zaszyfrowana naszym publicznym kluczem, który przy okazji zostanie zahashowany, żeby służyć jako identyfikator, trafi na serwery Apple do Find My poprzez czyjegoś iPhone’a.
Apple ani nikt inny nie ma naszego klucza prywatnego, więc nie odszyfruje jego położenia.
6. Jeśli teraz zalogujemy się do Find My z naszego iPhone’a, iPada lub innego
Maca, to wyślemy hasha naszego klucza publicznego i Apple będzie
mogło sprawdzić na swoich serwerach czy ma jego kopię z innego urządzenia, wraz z lokalizacją naszego MacBooka. Jeśli go znajdzie, to wyświetli się nam na mapie. Apple nie wytłumaczyło co robi, aby połączyć
„często” zmieniające się klucze publiczne, które nie są od siebie zależne.
Pamiętajcie, że jeśli ta funkcja trafi do naszych urządzeń, to w sumie
będzie obecna na ponad miliardzie telefonów, tabletów i komputerów na
świecie. Nikt jeszcze nie wypuścił tego typu funkcji na taką skalę.

Autoryzacja Apple Watchem
Nowością będzie możliwość autoryzowania i podglądania haseł na Apple
Watchu – wystarczy, że będziemy w preferencjach Safari na Macu i dwukrotnie klikniemy w boczny przycisk na zegarku, aby autoryzować, że my
to my. Analogicznie będziemy mogli autoryzować odblokowywanie zahasłowanej notatki, instalację aplikacji, otwierania kłódki w Preferencjach
Systemowych czy modyfikować pliki za pomocą roota.

Dostępność
Voice Control to nowa funkcja, która pozwala kontrolować głosem iPhone’a, iPada lub Maca. Podczas keynote pokazano demo tej funkcji – zaimponowali mi. Wprowadzono do niej możliwość dodawania customowych
słów, gdyby przypadkiem nie były wspierane. Jest też możliwość edytowania podyktowanych treści za pomocą prostych i naturalnych zwrotów,
a całość wygląda jako świetny wstęp do kontroli naszych komputerów głosowo, niezależnie od poziomu naszej sprawności, tym bardziej, że system
rozumie różnicę pomiędzy dyktowaniem a komendami kontekstowymi.
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Na Voice Control dodatkowo składa się:
• Komendy do nawigowania po systemach.
• Numbers – do przypisania każdemu przyciskowi na

Voice Control to nowa

ekranie numeru, aby móc szybciej nawigować.

funkcja, która pozwa-

• Hover Text – wyświetlanie wybranego tekstu,

la kontrolować głosem

pół tekstowych, pozycji w menu czy przycisków

iPhone’a, iPada lub Maca.

w dedykowanym oknie, w stanie powiększonym.

Podczas keynote pokazano demo tej funkcji – zaimponowali mi.

• Uproszczona nawigacja po zakładkach.
• Customowa interpunkcja teraz synchronizuje się
poprzez iCloud, aby mieć dostęp do tych samych
ustawień na każdym urządzeniu.
• Poprawiony VoiceOver w Xcode 11 – na głos czyta
ostrzeżenia, numery linii i break points w kodzie.
• Zabarwienie całego ekranu wybranych kolorem, aby
tekst był łatwiejszy do czytania.

• Poprawione dyktowanie – Voice Control wykorzystuje silnik rozpoznawania
mowy Siri do poprawienia Rozszerzonego Dyktowania / Enhanced Dictation.
• Całe audio z Voice Control jest przetwarzane na urządzeniu, aby zachować prywatność użytkowników.
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• Sugestie – jeśli użytkownik potrzebuje poprawić słowo, to istnieje
do tego nowy interfejs. Wystarczy, że poprosi o poprawkę dla słowa,
a wyświetlona zostanie lista alternatyw, w tym również emoji.
• Możliwość nawigowania po aplikacja za pomocą samego głosu, bez
używania dotyku.
• Każdy element na ekranie ma swoją nazwę, więc można je wykorzystać
do sterowania interfejsem.
• Jeśli użytkownik potrzebuje dotknąć wybranej części ekranu, to może
wywołać siatkę na ekranie i potem powiedzieć, za pomocą współrzędnych, gdzie system ma zasymulować dotyk.
• Możliwość niezależnego przybliżania treści na drugim monitorze, podczas gdy pierwszy zachowuje oryginalną rozdzielczość.
• VoiceOver wspiera teraz nową, naturalniej brzmiącą Siri – wyboru należy
dokonać w preferencjach VoiceOver.
• Dodano dodatkowe międzynarodowe tabele Braille’a i możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy nimi.
• Filtry kolorów ekranu ułatwią rozróżnianie elementów na ekranie daltonistom.

Apple ID
W Preferencjach Systemowych macOS Catalina będzie dostęp do wszystkich danych z naszego Apple ID, bez konieczności odwiedzania strony internetowej o tej samej nazwie, czyli imienia i nazwiska, danych kontaktowych,
hasła, szczegółów na temat ustawień bezpieczeństwa, ustawień płatności,
adresu do wysyłki i ustawień newsletterów Apple’a. Tam też znajdziemy
historię naszych zakupów z App Store, iTunes Store, Apple Music, Apple
Books i więcej oraz listę wszystkich naszych urządzeń, wraz z informacjami
o datach ostatnich backupów, statusie Find My, i więcej. Dodano też panel,
w którym będzie zestawienie stanu naszego konta, gdzie będziemy mogli
szybko zweryfikować, czy jest odpowiednio zabezpieczone i czy wszystkie
funkcje są włączone (lub wyłączone, zależnie od potrzeb). Analogicznie znajdziemy tutaj dostęp do danych nt. naszego iClouda, wraz z opcją rozszerzenia jego przestrzeni oraz szczegóły ustawień Family Sharing.

QuickTime Player
Picture in Picture (PiP) będzie teraz dostępny pod dedykowanym przyciskiem, aby móc oglądać wideo np. w rogu ekranu, podczas wykonywania
innych zadań.
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Dodano funkcję Open Image Sequence (hurra!!!), która umożliwia stworzenia
wideo w H.264, HEVC lub ProRes na podstawie serii zdjęć, gdzie każde z nich
jest pojedynczą klatką i są odpowiednio ponumerowane. Następnie będzie
można wybrać rozdzielczość finalną klipu, jego klatkażu i jakości kompresji.
QT wspiera teraz opcjonalne zachowywanie przeźroczystości w klipach
ProRes 4444, podczas eksportu do HEVC.
Rozszerzono ilość metadanych wyświetlanych w inspektorze QuickTime’a,
dzięki czemu mamy dostęp od większej ilości informacji, w tym przestrzeń
barwną, format HDR, ilość bitów, skalowanie czy proporcje wideo.
Dodano też wsparcie dla timecode’ów – jeśli klip go posiada, to wyświetla
się on w panelu nawigacji QuickTime’a.

Home
Dodano wsparcie dla HomeKit Secure Video (warunkiem jest posiadanie
huba w postaci HomePoda lub Apple TV), dzięki czemu kamera może
nagrać np. złodzieja (wyzwolona czujnikiem ruchu). Będzie możliwość włączenia powiadomień o wykonaniu się takiego nagrania i można będzie je
odtworzyć bezpośrednio na Macu w aplikacji Home. Z poziomu tej aplikacji będzie też lista wszystkich innych nagrań z możliwością ich skasowania,
podzielenia się nimi lub zapisania ich do iCloud Photo Library.
Sceny i automatyzacja wspierają teraz odtwarzanie muzyki, playlist i stacji
radiowych za pomocą HomePoda lub głośników wspierających AirPlay-a 2.
Przykładowo, możemy skonfigurować sobie czujnik ruchu, który włącza
playlistę jazzową, gdy wieczorem udajemy się do sypialni i wyłącz ją po
określonym czasie.

Funkcje międzynarodowe
Zmienił się proces konfigurowania świeżej instalacji macOS Catalina
– można teraz będzie łatwiej wybrać język, ustawienia klawiatury i język
dyktowania.
W przypadku korzystania z języka kantońskiego, poprawiono przewidywanie tekstu czterech różnych klawiatur. Analogicznie postąpiono
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w przypadku języka japońskiego, dzięki nowemu silnikowi neuronowemu języka.
Język hinduski otrzymał w sumie 34 nowe fonty, w tym 4 systemowe, 30
przeznaczonych dla dokumentów, dla języków: Gujarati, Hindi, Kannada,
Odia, Punjabi i innych. Wprowadzono też nowe głosy (męski i żeński) dla
Siri, o bardziej naturalnym brzmieniu.
Dodano też nowe słowniki: tajsko-angielski i wietnamsko-angielski.
W aplikacji Kontakty / Contacts dodano setki nowych określeń dla relacji
międzyludzkich, np. „młodszy kuzyn”.

iCloud Drive i chmury
Wprowadzono możliwość dzielenia się całym folderami (wcześniej można
było jedynie pojedyncznymi plikami) z innymi, na podobnej zasadzie, jak
działa to w Dropboxie i innych chmurach. Każdy z dostępem do współdzielonego folderu, nie tylko widzi jego pełną zawartość, ale ma dostęp do
najnowszych wersji plików i może oczywiście je edytować oraz dodawać
pliki od siebie.
Dodano nowe FileProvider API dla chmur trzecich, dzięki czemu otrzymają
one nowy sposób na integrację z Finderem bez konieczności instalowania
dodatkowych kextów, co zwiększy bezpieczeństwo użytkowników. Dodatkowo, oprogramowanie wykorzystujące to nowe API może być dostarczane
poprzez App Store.

Przywracanie ze snapshotów
Apple podaje przykład sytuacji, w której jeśli użytkownik ma oprogramowanie i okaże się ono niekompatybilne z uaktualnieniem macOS, które
właśnie wykonał, to będzie mógł łatwo się cofnąć do stanu sprzed instalacji za pomocą funkcji snapshotów.

Zsh zamiast bash
Kilka dni temu Apple opublikowało dokument, w którym informują, że
domyślnym shellem Terminala będzie teraz zsh zamiast basha. Nowe
konta użytkowników od teraz automatycznie będą miały ustawionego zsh.
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Dotychczasowe skrypty, o ile mają odpowiedni prefix, powinny nadal prawidłowo działać.

Python / Ruby / Perl
Przyszłe wersje macOS nie będą zawierały Pythona, Ruby, ani Perl. Będzie
można je doinstalować na własne życzenie, ale nie będzie ich w systemie bez interwencji użytkownika. Apple odradza przy okazji korzystanie
z Pythona 2.7.

64-bity
Usunięto wsparcie dla 32-bitowych procesorów i tym samym nie będą
obsługiwane 32-bitowe aplikacje. Przed wykonaniem uaktualniania do
Cataliny warto sprawdzić co przestanie Wam działać za pomocą aplikacji
System Information → Software.

Subpixel Antialiasing
Wygląda na to, że subpixel antialiasing zniknął całkowicie w becie macOS
Catalina. To o tyle ciekawe, że Apple nadal sprzedaje Maki, które nie mają
ekranów Retina, a wielu użytkowników korzysta z wolnostojących ekranów, które również nie mają Retiny.
macOS Catalina wprowadza zdecydowanie więcej zmian niż podpowiedział nam keynote Apple’a i spodziewam się, że jeszcze więcej nowości
wypłynie w kolejnych betach. Zakładam też, że coś całkowicie nowego
zostanie zarezerwowane na jesienny debiut macOS 10.15. Zdecydowana
większość zmian nie będzie dotyczyła Was, ale nie da się ukryć, że
zespół odpowiedzialny za ten system operacyjny pracuje pełną parą.
Ciekawy jestem jedynie decyzji usunięcia subpixel antialiasing – chętnie usłyszałbym oficjalne powody za tym krokiem. Całościowo jestem
jednak pełen nadziei na przyszłość i żałuję jedynie, że mój desktop
nie będzie obsługiwał funkcji Sidecar – to by przydało się do workflow
mojego z Lightroomem Classic.
Własne wrażenia z Cataliny opublikuję w późniejszym czasie, prawdopodobnie dopiero za kilka tygodni – system obecnie nie jest na tyle stabilny,
abym zdecydował się na jego instalację.
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(Prawie) Wszystko
o iOS 13 Beta
iOS 13 w tym roku nie przeszedł wizualnej rewolucji, której wielu
z Was się domaga, ale moim zdaniem nie musiał. Apple sukcesywnie rozwija swoją wizję, robiąc delikatne zmiany tu i tam,
wprowadzając jednocześnie nowe funkcje, które niekoniecznie
będą widoczne. Ale to one mają największe znaczenie…
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Dark Mode
Wiele osób wyśmiało fakt, że podczas gdy konkurencja rozwija swoją
sztuczną inteligencję, najważniejszą nowością w iOS 13 jest Dark Mode. No
więc nie jest najważniejszą, ale niewątpliwie ma ogromne znaczenie dla
użytkowników. Wprowadzenie jej też nie jest takie proste, jak niektórym
się wydaje. Niestety, na obecną chwilę wygląda na to, że brakuje jednej
funkcji, na którą liczyłem, ale może jeszcze się pojawi przed debiutem
iOS 13 na jesieni. Zaletą Dark Mode jest przede wszystkim to, że nie wypali
nam oczu wieczorem, np. gdy jesteśmy w łóżku. Przy okazji nie będzie też
przeszkadzało osobom w naszym otoczeniu (błagam, nie korzystajcie z tej
funkcji w kinie).
Dark Mode będzie można zaplanować, aby się włączał i wyłączał, na podstawie pory dnia (wschodu i zachodu słońca) lub na bazie ręcznie ustawionej godziny. Będzie też opcja ręcznej aktywacji lub dezaktywacji.
Tryb Ciemny jest oczywiście zintegrowany z iOS-em na poziomie systemu,
więc dotyczy też systemowych aplikacji Apple. Deweloperzy będą musieli
dodać wsparcie dla tej funkcji, wykorzystując nowe API.
Apple dodało też nowe tapety, które będą się automatycznie zmieniały,
zależnie od tego, który tryb jest aktywny.
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Photos / Zdjęcia
Bardzo mnie cieszy fakt, że Photos / Zdjęcia dla iOS (i macOS) są stale rozwijane. W tym roku czeka nas dużo nowości w kwestii tego, jak nasze zdjęcia są prezentowane.
iOS 13 pozwoli nam na przeglądanie naszych zdjęć na kilka nowych sposobów, zależnie od tego, jak szczegółowo chcemy, aby nam się wyświetlały.
Możemy zdecydować się na tryb All Photos / Wszystkie Zdjęcia, w którym
zobaczymy wszystko, co dodaliśmy do naszej biblioteki. Tryb Days / Dnie
wyświetli nam bardziej zwarty widok, z podziałem na poszczególne dni,
wyróżniając wyjątkowe zdjęcia. Tryb Months / Miesiące postąpi analogicznie, ale w skali poszczególnych miesięcy, a tryb Years / Lata, podsumuje
nasze najważniejsze chwile z każdego roku.
W tych trzech ostatnich trybach zwiększono rozmiar zdjęć, aby były one
lepiej widoczne na ekranie i jednocześnie program wykorzystuje „inteligencję”, jak to Apple określiło, aby na cropach pokazać najważniejsze fragmenty każdego ujęcia.
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Podczas przełączania się pomiędzy trybami, przejście będzie zachowywało kontekst, abyśmy wiedzieli gdzie na naszej zdjęciowej linii czasu się
znajdujemy.
W przypadku trybu Miesiące, zdjęcia będą grupowane na podstawie wydarzeń – zakładam, że te będą nie tylko dzielone na podstawie daty ich zrobienia, ale również na podstawie chociażby lokalizacji.
Tryb Lata będzie również wyświetlał zdjęcia zrobione w danym dniu,
ale w poprzedzających latach, aby przypomnieć nam nasze wydarzenia
historyczne.
Ciekawostką jest też fakt, że Photos będzie automatycznie (w tych trzech
trybach) ukrywało duplikaty zdjęć, dokumenty czy rachunki, abyśmy
widzieli tylko nasze najlepsze ujęcia.
Wydarzenia będą ponadto odpowiednio zatytułowane, wyświetlając miejsce zrobienia zdjęć czy np. nazwę artysty, na którego koncercie byliśmy.
Dodano też funkcję wyszczególniania osób, których data urodzin znajduje się w ich danych kontaktowych, abyśmy mogli popatrzeć na zdjęcia tej
osoby w dniu jej urodzin.
Wszystkie nagrania wideo ekranu iPhone’ów i iPadów znajdą się teraz w smart albumie, aby łatwiej
było je wyszukać.
Ciekawym dodatkiem może być muzyka podkładana pod Memories / Wspomnienia – będzie
ona wybierana na podstawie naszych preferencji
muzycznych w Apple Music.
Podczas edycji zdjęć, będzie można szybko zobaczyć, które parametry zmieniliśmy, bez otwierania poszczególnych narzędzi, co powinno ułatwić
cały proces.
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Będzie można też pacnąć w ikonę każdego zmienionego parametru, podczas edycji zdjęcia, aby

Ciekawym dodatki-

zobaczyć jak wyglądało zdjęcie przed i po danej

em może być muzyka
podkładana pod Memories
/ Wspomnienia – będzie
ona wybierana na podstawie naszych preferencji
muzycznych w Apple Music.

zmianie.
Dodano też kontrolę intensywności filtrów, aby
móc je odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć,
żeby osiągnąć zamierzony efekt.
Analogicznie wprowadzono kontrolę nad funkcją
Enhance – będzie można zmniejszać lub zwiększać
intensywność automatycznych korekt naszych zdjęć.
Podczas przewijania naszych zdjęć w bibliotece,
wszystkie filmy i Live Photos będą się odtwa-

rzały automatycznie, bez dźwięku, aby dodać trochę życia do naszych
statycznych ujęć.
Poprawiono wyszukiwanie zdjęć i będzie można teraz wpisać słowa kluczowe np. „plaża” i „selfie” bez konieczności dodatkowego kliknięcia w nie,
co powinno całość przyspieszyć.
Dodano też funkcję Rozszerzonych Live Photos – jeśli przytrzymamy dłużej
palec na zdjęciu (3D Touch na iPhone’ach), aby odtworzyć wybrane Live
Photo, to jeśli następne zdjęcie było zrobione w ciągu 1,5 sekundy od naciskanego, to odtworzą się oba klipy, wydłużając wideo.
Photos / Zdjęcia w końcu otrzymało możliwość edytowania wideo bezpośrednio w aplikacji. Panel edycji wideo będzie wyglądała bardzo podobnie
do panelu edycji zdjęć i będzie pozwalał na zwiększanie lub zmniejszanie
ekspozycji, obracania wideo (jeśli nieprawidłowo je nagramy) oraz nawet
pojawi się możliwość dodawania filtrów. Edycja będzie wspierała wszystkie
formaty, w których iPhone potrafi nagrywać wideo – od 4K przy 60 fps do
1080p orzy 240 fps. Sama edycja naszych filmów nie będzie destruktywna,
podobnie jak przy zdjęciach, więc zmiany zawsze będzie można cofnąć.
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Uaktualniono możliwości automatycznych korekt naszych zdjęć, dzięki
czemu Zdjęcia będą automatycznie prostowały zdjęcia, cropowały je
i wprowadzały korekty perspektywy. Oczywiście nie musimy zgadzać się
na decyzje programu, a zmiany będzie można zmienić lub cofnąć.
Podczas edycji zdjęć dodano funkcję pinch-to-zoom, aby móc przybliżyć
poszczególne obszary zdjęć, aby lepiej ocenić wprowadzone zmiany.
Dodano API dla aplikacji trzecich, aby móc importować zdjęcia z kart
pamięci, za pomocą Camera Connection Kit lub portu USB-C, bezpośrednio do aplikacji, np. do Lightrooma.

Aparat
iPhone’y posiadające tryb Portretowy otrzymały funkcję regulacji intensywności danego efektu. Będzie można symulować przybliżanie i oddalanie wirtualnych lamp studyjnych w trybie Portrait Lighting, co z kolei
będzie miało wpływ na gładkość skóry, ostrość oczu i wypełniania cieni.
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Dodatno też nowy tryb – High-Key Mono, tworzący klasyczny efekt białoczarnego portretu na białym tle.

Bezpieczeństwo i prywatność
Wiele osób traktuje wypowiedzi Apple’a w kwestii prywatności jako hasła
marketingowe, ale w parze z nimi idą istotne zmiany dla użytkowników iOS 13.
Najważniejszą prawdopodobnie będą zmiany w API, które uniemożliwią
aplikacjom dostęp do naszego położenia, bez naszej zgody, na podstawie
odpytań po Bluetooth czy Wi-Fi.
Dodano też bardziej szczegółową kontrolę nad pozwoleniem na dostęp
do naszej lokalizacji do aplikacji. Będzie można na nią zezwolić np. jednorazowo. Będziemy też informowani, jeśli dana aplikacja korzysta z naszej
lokalizacji w tle, z opcją zablokowania dostępu do niej bezpośrednio
z powiadomienia.
Bardzo ważną nowością w przypadku naszej prywatności jest możliwość
określenia czy chcemy, aby lokalizacja zdjęcia była załączona do niego czy
nie, gdy dzielimy się zdjęciem w mediach społecznościowych. Tej funkcji
mi bardzo brakowało.

Sign In with Apple
Apple w końcu zdecydowało się na powalczenie
z funkcjami logowania się za pomocą naszego
konta Google, Twitter lub Facebook i będziemy
mogli się logować za pomocą naszego Apple
ID. W odróżnieniu od innych, rozwiązanie
Apple’a przede wszystkim dba o naszą prywatność, w tym również opcjonalnie ukrywa naszego
maila przed deweloperem. Po kliknięciu Sign In
with Apple wystarczy autoryzować połączenie za
pomocą Face ID lub Touch ID i… to wszystko.
Funkcja Hide My Email polega na tym, że jeśli
zdecydujemy się na ukrycie naszego adresu
mailowego przed danym programem, to możemy
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dodatkowo skorzystać z opcji przekierowania ewentualnej poczty na nasz
prawdziwy adres. Apple w tym celu tworzy tymczasowy i jednorazowy
adres email, na którego trafiają maile od twórcy programu, i które są
następnie przekazywane do nas, na prawdziwy adres.
Funkcja Sign In with Apple będzie dostępna w aplikacjach na iOS, Android,
Windows i nawet w internecie. Aby z niej skorzystać, należy mieć włączone
dwuetapowe uwierzytelnianie.

FAQ Sign in with Apple
1. Jakie informacje otrzymuje deweloper lub aplikacja, gdy użytkownik
loguje się przez Sign in with Apple?
Imię i nazwisko połączone z danym Apple ID, adres email lub randomowy adres, jeśli użytkownik zdecyduje się na ukrycie swojego i identyfikator na potrzeby założenia konta.
2. Na jakich platformach działa Sign in with Apple?
Na każdej platformie Apple – watchOS, tvOS, iOS, iPad OS i macOS
– oraz w internecie.
3. Jak działa Sign in with Apple na stronie internetowej?
Użytkownicy Androida lub korzystających z przeglądarki internetowej otrzymują ekran logowania, gdzie podają swoje dane do Apple ID
– login i hasło. Następnie trzeba autoryzować połączenie – w przypadku
urządzeń Apple należy skorzystać z Touch ID lub Face ID, ale w przeglądarce lub na Androidzie trzeba będzie albo podać kod wysłany SMS-em,
albo autoryzować się z innego urządzenia.
4. Co jeśli już mam konto w danym serwisie i próbuję się zalogować przez
Sign in with Apple?
Jeśli Twoje dane do logowania są zapisane w iCloud Keychain, to OS
to wykryje i ostrzeże użytkownika, że już ma konto w tej usłudze lub
aplikacji.
5. Czy będzie capcha?
Nie. Sign in with Apple wykorzystuje nauczanie maszynowe, aby ocenić
czy jesteśmy botem czy nie. Po zalogowaniu się, deweloper dodatkowo
otrzymuje wynik tego sprawdzianu (krótkie „tak” lub „nie”) i na tej podstawie będzie mógł zastosować ograniczenia dla konta (lub nie – to
zależy od niego).
6. Kiedy deweloper musi oferować Sign in with Apple?
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Jeśli aplikacja oferuje logowanie przez Google’a, Twittera, Facebooka
lub jakikolwiek inny, trzeci system logowania, to musi również oferować
Sign in with Apple. Jeśli deweloper oferuje tylko własny system logowania przez email i hasło, to nie musi (ale może).
7. Czy jeśli użytkownik zdecyduje się na ukrycie swojego adresu mailowego, to czy Apple będzie miało teoretycznie dostęp do jego maili?
Nie. Apple deweloperowi dostarczy jedynie randomowy adres email,
przez którego przekazywane są maile na nasz prawdziwy adres. Nie trafiają one na inne konta, a Apple nie ma dostępu do tych treści.
8. A co jeśli aplikacja wymaga połączenia z kontem Google, Facebook lub
innym, bo zapewnia określoną funkcjonalność?
Nie wiadomo obecnie jak to dokładnie będzie funkcjonowało, ale
prawdopodobnie, jeśli użytkownik zdecyduje się na Sign in with Apple,
to potem będzie musiał dodatkowo, już w aplikacji, połączyć konto
z Google, Facebook lub innym.
9. Czy można przenieść swój login z bezpośredniego na Sign in with Apple?
Apple tego nie oferuje, ale deweloper może coś takiego udostępnić
swoim użytkownikom.

Home
Aplikacja Home i HomeKit przeszły sporo, długo oczekiwanych przez
wielu, zmian.
Funkcja HomeKit Secure Video pozwala na przetrzymywanie klipów
nagranych przez kompatybilne kamery bezpośrednio w iCloudzie (z opcją
zarządzania nagraniami, wyzwolonymi przez detekcję ruchu), a dodatkowe
opcje zarządzania naszą prywatnością pozwalają na określanie, kiedy
kamery mogą streamować, nagrywać lub kiedy mają się wyłączać.
Routery ze wsparciem dla HomeKita będą umożliwiały zarządzanie serwisami, z którymi nasze akcesoria HomeKitowe mogą się komunikować,
w obrębie naszej sieci oraz niezależnie w obrębie całego internetu.
Głośnikami wspierającymi AirPlay 2 będzie można teraz sterować bezpośrednio w Home, łącznie z ich automatyzacją. Otrzymamy dostęp do playlist, piosenek i stacji radiowych w Apple Music.
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Home będzie teraz wpierało dodawania Siri Shortcuts do automatyzacji.
Poprawiono też sterowanie naszymi akcesoriami z poziomu aplikacji
Home.

Mapy
Apple już jakiż czas temu zapowiedziało, że odbudowuje swoje Mapy od
zera i iOS 13 wprowadza kilka funkcji, które pozwolą zademonstrować te
nowości. Nowe mapy obecnie obejmują jedynie fragmenty USA i jeszcze
nie wiadomo w jakiej kolejności będą dodawane inne kraje.
Funkcja Look Around jest odpowiednikiem Google Streetview i wygląda na
to, że będzie oferowała lepszą jakość zdjęć oraz zdecydowanie lepsze animacje, gdy będziemy się „poruszali” ulicami w tym trybie.
Funkcja Kolekcje będzie pozwalała na tworzenie list swoich ulubionych
lokalizacji, aby mieć do nich szybki dostęp i żeby móc się nimi dzielić
z rodziną i przyjaciółmi.
Lista Ulubionych miejsc pozwoli na szybkie znalezienie punktów, do których chcemy nawigować, za pomocą jednego tapnięcia.
Widok Skrzyżowania / Junction View ma zwizualizować kierowcom, jak
wygląda skrzyżowanie, aby odpowiednio wcześniej zajęli prawidłowy pas.
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Share ETA / Podziel się spodziewanym czasem dojazdu oferuje to, co jest
w opisie funkcji – można przekazać komuś czas przewidziany na dojechanie do celu, a czas będzie się uaktualniał zależnie od sytuacji na drodze.
Przebudowane funkcję zgłaszania błędów, aby była prostsza w obsłudze.
Siri otrzymała naturalniejsze zwroty podczas nawigowania głosem, dzięki
czemu ma doprowadzić nas bliżej celu, a zamiast zwrotów typu „za
300 metrów skręć w prawo”, usłyszymy np. „skręć w prawo na następnych
światłach”.
Mapy będą oferowały rozkłady jazdy transportu publicznego, w tym czasy
przyjazdu, informacje o przesiadkach na inne środki lokomocji itp. Dane
będą uaktualniane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownicy
natychmiast dowiedzą się np. o zamkniętej linii lub trasie.
Informacje o statusie lotów, w tym informacje o terminalu i gate, do których mamy się udać, godzinach odlotów i więcej, pojawią się w nowych
Mapach.
Place Cards, czyli informacje o danym sklepie, biznesie, kinie itp. będą
łatwiejsze w użyciu i bardziej pomocne.
MapKit daje deweloperom opcję dodania wektorowych warstw do map,
zawierających np. dodatkowe informacje o pogodzie, albo opcję nakładania budynków na nie, wraz z funkcją filtrowania POI. Ta funkcja wspiera
Dark Mode.
Mapy zostały też poprawione w CarPlay i ułatwią planowanie trasy, szukanie punktów na mapie oraz dodadzą wspomniane funkcje, jak Junction
View, Ulubione i Kolekcje.

Siri
Głos Siri dotychczas opierał się o wcześniej nagrane słowa i zwroty przez
ludzi. Technologia Siri Neural TTS (text-to-speech) pozwoli na tworzenie
każdego słowa komputerowo, aby mowa Siri brzmiała bardziej naturalnie,
pomimo że jest generowana komputerowo.
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Siri Intelligence – ta funkcja będzie w bardziej zaawansowany sposób
podpowiadała użytkownikom co mogą zrobić z informacjami dostępnymi
użytkownikowi, np. zapisać wydarzenie, o którym czytamy w Safari, do
kalendarza. Ta funkcja będzie również dostępna w aplikacjach trzecich.

SiriKit dla Audio – Siri będzie potrafiła teraz odtwarzać muzykę, podcasty,
audiobooki i stacje radiowe z aplikacji trzecich. Witamy Spotify.
Będzie teraz można Siri bezpośrednio poprosić, aby zaczęła odtwarzać
naszą ulubioną stację radiową.
Dodano też nowy głos do Siri – Indian English.

Shortcuts
Shortcuts dały bardziej zaawansowanym użytkownikom ogromne możliwości. Sam korzystam z nich wielokrotnie każdego dnia i nie jestem w stanie sobie wyobrazić powrotu do iOS-a bez nich. Program był dotychczas
dostępny jako niezależna aplikacja w App Store, ale w iOS 13 będzie preinstalowany w iOS-ie.
Wszystkie nasze shortcuty będą teraz dostępne bezpośrednio w aplikacji,
włączając w to Siri Shortcuts, które obsługiwaliśmy w Ustawieniach.
Shortcuts też pomogą nam stworzyć pierwszy wieloetapowy skrót, na
podstawie tego jak wykorzystujemy iPhone’a i jak się zachowujemy
w codziennym życiu.
Nowością w Shorcuts będzie możliwość wchodzenia w interakcję z programem w bardziej naturalny sposób, przypominający rozmowę.
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Ciekawostką, prawdopodobnie najważniejszą
dla mnie, będzie możliwość wykorzystywania
Shortcuts with automatyzacjach w HomeKit oraz
odwrotnie – wykorzystywać HomeKitowe akcesoria bezpośrednio w Shortcuts, np. jak wyłączymy budzik, to włączą się światła w mieszkaniu,
a HomePod zacznie odtwarzać moją ulubioną
playlistę lub stację radiową.

Memoji i Wiadomości / Messages
Prawdopodobnie najbardziej wyśmiewaną nowością, z której się wyjątkowo cieszę, są Memoji
Stickers. W Wiadomościach, jeśli mamy stworzone własne Memoji (lub Animoji), automatycznie pojawią się naklejki z emoji utworzone
na jego podstawie. Te będą synchronizowały
się z naszymi urządzeniami przez iCloud, więc
będą dostępne nawet na urządzeniach, które
nie wspierają tworzenia Memoji (wymagany
jest Apple A9 lub nowszy). Memoji Stickers będą również dostępne
z poziomu systemowej klawiatury Emoji.
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Memoji otrzymały znacznie szerszy wachlarz możliwych zmian w wyglądzie naszej postaci. Można teraz precyzować cień do powiek, kolor szminki,
kolczyki (ich umiejscowienie oraz rodzaj), zęby (lub ich brak, w tym np.
przerwę między jedynkami, aparat na zęby, czy nawet złoty ząb). Otrzymujemy też dostęp do więcej rodzajów fryzur, są kapelusze, większy wybór
okularów oraz AirPods.
Dodano też funkcję dzielenia się imieniem i nazwiskiem oraz swoim avatarem z osobami, z którymi rozmawiamy w Wiadomościach. Będzie można
też podzielić się tymi informacjami z wszystkimi, tylko osobami w naszych
kontaktach lub wcale.
Poprawiono przeszukiwanie Wiadomości, aby łatwiej było znaleźć to,
czego szukamy.
Poprawiono też panel z detalami danej konwersacji, gdzie znajdą się linki,
lokalizacje, zdjęcia i inne załączniki, które zostały udostępnione podczas
rozmowy.
Animoji zyskały nowe postacie – krowę, ośmiornicę i mysz.

Contacts / Kontakty
W aplikacji Kontakty / Contacts dodano setki nowych określeń dla relacji
międzyludzkich, np. „młodszy kuzyn”.
Będzie możliwość tworzenia Memoji do wykorzystania jako avatar bezpośrednio w aplikacji Kontakty.

Klawiatura
Systemowa klawiatura QuickType w końcu zyskała
funkcję QuickPath, która umożliwia przesuwanie
palca z literki na literkę, bez konieczności odrywania jej od klawiatura. Można równocześnie
korzystać z opcji przesuwania palcem po ekranie
i pacaniem w litery – nic nie trzeba przełączać.

WSZ YSTKO O...

224

Alternatywne słowa będą pojawiały się w pasku nad klawiaturą. Ta funkcja
działa tylko z następującymi językami: angielski, uproszoczony chiński,
hiszpański, niemiecki, francuski, włoski i portugalski.
Funkcja dyktowania zyskała automatyczne rozpoznawanie języka, w którym
dyktujemy. Będzie korzystała z języków, które mamy ustawione w ustawieniach klawiatury, np. tylko z angielskiego i polskiego w moim przypadku.

Reminders / Przypomnienia
Przypomnienia zostały całkowicie przebudowane, dzięki czemu zyskały
więcej funkcji i „inteligentnych metod na tworzenie, organizowanie i śledzenie naszych przypomnień”.
Dodano też nowy quick toolbar nad klawiaturą, aby uprościć dodawanie
dat, godzin, lokalizacji, flag czy załączników.
Siri Intelligence będzie lepiej rozpoznawała treść naszego przypomnienia,
z których będzie sprawniej wyciągała informacje, jak daty czy godziny, aby
lepiej dostarczać nam sugestie.
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Podczas rozmowy z kimś w Wiadomościach, Siri będzie rozpoznawała
potencjalne rzeczy, które może nam przypisać do Przypomnień i będzie
odpowiednio oferowała, aby to zrobić za nas.
Będzie możliwość dodawania załączników do poszczególnych pozycji
w Przypomnieniach, w tym dokumenty, zdjęcia, skany czy linki.
Rozszerzono sposoby na organizację naszych przypomnień. Będzie można
je przeciągać i upuszczać lub swipe’ować, aby dodawać sub-przypomnienia do przypomnień nadrzędnych, np. „kup sałatę” będzie można dodać
do „idź do sklepu”. Pojawi się też możliwość grupowania wielu list.
Inteligentne listy będą nam umożliwiały wyświetlanie przypomnień w sposób dla nas istotny, np. poprzez pokazywanie tylko przypomnień ważnych,
albo tych, które dotyczą nadchodzącego dnia lub tygodnia. Albo po prostu
wszystkich z każdej naszej listy.
Przypomnienia zyskały też integrację z Wiadomościami. Jeśli kogoś otagujemy w przypomnieniu, to następnym razem, jak będziemy z tą osobą
rozmawiali, wyświetli się odpowiednie przypomnienie.

CarPlay
CarPlay Dashboard to nowy widok, w którym widzimy Mapy, kontrolki
audio i inteligentne podpowiedzi Siri. Przebudowano zresztą wygląd całości, nadając CarPlayowi bardziej nowoczesny wygląd, z zaokrąglonymi
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rogami, nowymi widokami dla tabel i przebudowanym paskiem statusu.
Przebudowano też Apple Music, aby łatwiej było użytkownikom docierać
do nowej muzyki i ulubionych utworów. Producenci samochodów mogą
też decydować czy mają wyświetlać się okładki albumów, czy nie.
Dodano też aplikację Kalendarz, aby szybko podejrzeć plany na dany dzień
i opcjonalnie pacnąć w adres, pod którym musimy się udać.
Jako że iOS otrzymał wsparcie dla AVRCP 1.6, to będzie możliwość wyświetlania grafik albumów w samochodach lub głośnikach, które wspierają tę
funkcję.
Mapy Apple zawsze są widoczne w CarPlay Dashboard, nawet jak wyskakują nam inne POI. Będzie też wsparcie dla funkcji Junction View, która
z wyprzedzeniem pokazuje kierowcy, który pas powinien zająć przed
skrzyżowaniem.
Siri, po jej wyzwoleniu, zawiera tylko mały fragment na ekranie, więc
można nadal nawigować bez przeszkód.
Producenci samochodów mogą teraz adaptować CarPlay to dynamicznego
wypełniania obszaru ekranów o różnych rozmiarach i proporcjach. Mają
też opcję wspierania wyświetlania wybranych informacji na dodatkowych
ekranach, np. tych między zegarami lub HUD-ów. Więcej na ten temat

znajdziecie w artykule Pawła Okopienia. Otrzymają też możliwość wykorzystywania mikrofonów zainstalowanych w samochodzie dla potrzeb Siri.
Tryb Nie Przeszkadzaj Podczas Jazdy / Do Not Disturb While Driving można
teraz uruchamiać w CarPlayu.
Dodano też tryb jasny dla CarPlaya oraz Ustawienia, gdzie można ustawiać
preferencje dla ekranu i trybu Nie Przeszkadzaj.
Ważną nowością jest też możliwość otwierania innych aplikacji na iPhonie,
co nie zmieni tego, co jest wyświetlane na ekranie CarPlay, dzięki czemu
kierowca może nadal nawigować, a pasażer wykonywać inne zadania, np.
wybierać muzykę.
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Największą przeszkodą są obecnie produceni samochodów i mam
nadzieję, że szybko zrozumieją oczekiwania klientów, bo obecnie podchodzą do tematu zupełnie inaczej niż byśmy sobie tego życzyli.

Optymalizacja iOS
Apple w zeszłym roku, przy okazji debiutu iOS 12, skupiło się na optymalizacji
systemu, aby działał on sprawnie nawet na starych urządzeniach. W tym roku
to powtórzyli, z czego się ogromnie cieszę. Poszli jednak o krok dalej, ponieważ:
• aplikacje będą uruchamiały się do 2x szybciej pod iOS 13,
• Face ID będzie do 30% szybsze,
• aplikacje z App Store będą „pakowane” na nowy sposób, dzięki czemu
będą zajmowały do 50% mniej miejsca (dotyczy to także rozmiaru pobieranej aplikacji, więc oszczędzimy na transferze danych),
• uaktualnienia do aplikacji będą średnio o 60% mniejsze.

Augmented Reality / Rozszerzona Rzeczywistość
ARKit wprowadza Motion Capture, więc dewloperzy będą mogli integrować
ludzki ruch w swoich aplikacjach. Dodano też People Occlucsion, które ma
zapewniać, że obiekty AR będą pojawiały się naturalnie przed lub za ludźmi,
których widzimy w danej scenie (trochę za zasadzie green-screena).

App Store
App Store w iOS 13 zyska zapowiedziany na początku roku Apple Arcade.
Po wykupieniu jednej subskrypcji, będziemy mieli dostęp do ponad 100
„niesamowitych” gier, które nie zawierają reklam ani mikropłatności (IAP).
Kolejne gry będą regularnie dodawane i można w nie grać na iPhone’ach,
iPadach, Macach i na Apple TV, nawet w trybie offline.
Dodano wsparcie dla języka arabskiego i hebrajskiego w wielu miejscach
App Store.
Wprowadzono możliwość pobierania aplikacji i gier po sieci komórkowej,
bez ograniczeń. Trzeba najpierw wyrazić na to zgodę.

Mail
Mail dla iOS dotychczas nie miał wielu funkcji jego macOS-owego
odpowiednika, ale to się powoli zmienia. Dodano wielokolorowe flagi
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do oznaczania wiadomości i one będą synchronizowały się pomiędzy
urzązeniami.
Dodano też opcję blokowania nadawców, od których nie chcemy otrzymywać maili. Ich lista również synchronizuje się pomiędzy urządzeniami Apple.
Rozszerzono menu Reply / Odpowiedz, gdzie dodano opcję włączania
powiadomień dla odpowiedzi na maile, oznaczania ich jako przeczytane,
przenoszenia ich do spamu lub innego folderu, oznaczania go flagą oraz
nową funkcję Mute Thread, czyli wyciszania powiadomień dla danego wątku.
Wprowadzono nowy pasek nad klawiaturą do formatowania tekstu. Można
za jego pomocą też załączać skany, wstawiać zdjęcia lub wideo, dodawać
załączniki oraz rysunki. W nowej pozycji w menu zawarto wybór stylu
fontu, zmianę jego rozmiaru i koloru, czy ma być przekreślony, ustawiania
justowania, zwiększanie lub zmniejszanie wcięć oraz dodawania numerowanych lub nienumerowanych list.
Mail zyskało wsparcie dla wszystkich systemowych fontów oraz tych, które
użytkownik dodał do systemu.
Podczas dodawania zdjęć do pisanego maila, nie zajmują one już całego
ekranu, dzięki czemu widać tworzoną treść.
Dodano też funkcję autowypełniania adresów email.

Notes / Notatki
Notatki zyskały nowy tryb ich wyświetlania. Możemy teraz zobaczyć je
w formie wizualnej, jako miniaturki, co ułatwia przeglądanie notatek zawierających zdjęcia, rysunku lub pisane odręcznie za pomocą Apple Pencil.
Rozszerzono możliwości organizacji o funkcję tworzenia folderów
i subfolderów.
Można teraz dzielić się całym folderami z notatkami, aby móc nad nimi
wspólnie pracować z innymi. Mogą oni oczywiście dodawać swoje notatki
do folderu lub nawet tworzyć subfoldery.
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Rozbudowano system przeszukiwania naszych notatek, dzięki czemu rozpoznaje on zdjęcia w notatkach lub tekst w zeskanowaych dokumentach.
Dodano też sugestie wyszukiwania, dostępne po jednym tapnięciu.
Notatki z checklistami będzie można organizować w prostszy sposób, za
pomocą opcji przeciągania i upuszczania poszczególnych pozycji. Dodano
też opcję odznaczenia wszystkich pozycji oznaczonych jako wykonane,
jeśli użytkownik będzie ponownie chciał wykorzystać checklistę.
W przypadku współdzielonych notatek, można je ustawić w tryb read-only, abyśmy tylko my mogli dokonywać w nich zmian.

Health
Prawdopodobnie najważniejszą nowością w Zdrowiu jest możliwość śledzenia cyklów menstruacyjnych, w tym logowanie nie tylko samej miesiączki, ale również intensywności krwawienia, skurczów, bólów głowy
i plamienia. Dodano też możliwość notowania temperatury ciała oraz
wyniki testów owulacyjnych. Na podstawie tych danych Zdrowie będzie
pokazywało przewidywany początek i koniec miesiączki oraz dni płodne
dla kolejnych trzech cyklów. Użytkownik będzie mógł też ustawić powiadomienia, przypominające o zbliżającej się miesiączce, logowaniu danych
na jej temat i dniach płodnych. Historia cyklów menstruacyjnych będzie
oczywiście dostępna do wglądu wraz ze statystykami, np. typowym czasem trwania miesiączki, różnicami pomiędzy poszczególnymi cyklami, długością cyklu i różnicach w jego trwaniu.
Uwaga: Monitorowanie miesiączki w żaden sposób nie zastępuje
antykoncepcji!
Aplikacja Zdrowie zyska też nowy dynamiczny widok, podsumowujący najważniejsze dane i zawierający ostrzeżenia, ostatnie dane z ulubionych kategorii, najważniejsze dane i nowe funkcje, które nie zostały jeszcze włączone.
Program będzie też wykorzystywał informacje z najczęściej używanych aplikacji i akcesoriów do tworzenia wykresów i grafik, porównujące różne parametry.
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Zdrowie, podobnie jak chociażby Notatki, również zyskały ulepszony system wyszukiwania danych. Same dane też skategoryzowano inaczej, aby
było bardziej przejrzyście.
Będzie możliwość wyświetlania i przeglądania historycznych danych z precyzją
wyświetlania ich co do godziny, dnia, tygodnia, miesiąca lub roku. Dojdzie też
możliwość filtrowania ich z nałożeniem średniej z różnym stopniem precyzji.
W dziale Edukacja pojawią się informacje na temat cyklu menstruacyjnego
oraz dbania o słuch.
Nowa strona profilowa będzie zawierała m.in. kartę z medycznym ID, statusem na temat tego, czy chcemy być dawcą organów, czy nie, informacje
nt. aplikacji i urządzeń połączonych ze Zdrowiem, i więcej.
Dodano wsparcie dla danych nt. poziomu hałasu w naszym środowisku,
które będzie mierzył Apple Watch, a poziomy w decybelach będą sortowane do dwóch kategorii – OK lub Głośno. Analogicznie będzie wyglądało
monitorowanie danych nt. tego, jak głośno słuchamy muzyki (lub innych
treści) na słuchawkach.
Dodano opcję śledzenia audiogramów z wykonanych testów słuchu oraz
dodawania informacji nt. czasu spędzonego na myciu zębów.
Trendy Aktywności będą nam pokazywały nasz długoterminowy postęp,
skupiając się na najważniejszych parametrach i porównując je do danych
z ostatnich 90 dni i 365 dni. W przypadku, gdy rozpocznie się trend spadkowy, Zdrowie będzie informowało nas, co mamy zrobić, aby wrócić do
formy. Trendy Aktywności będą wykorzystywały dane o aktywnych kaloriach, czasu spędzonym na ćwiczeniach, ile razy w ciągu dnia wstawaliśmy
przynajmniej na minutę, pokonanym dystansie, ilości pokonanych pięter
schodami, tempa spaceru lub biegu w przypadku korzystania z treningów,
oraz poziomach VO2 max.

Safari
Największą nowością w Safari, jeśli chodzi o funkcje widoczne dla użytkowników, jest nowa strona startowa. Poprawiono dostęp do ulubionych
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zakładek i często odwiedzanych stron i dodano sekcję dla Siri Suggestions.
W tej sekcji Siri będzie nam podpowiadała, jakie strony możemy odwiedzić, na podstawie zapisanych linków do przeczytania później, linków
z iCloud Tabs i linków przesłanych nam w Wiadomościach.
Poprawiony Download Manager będzie ułatwiał sprawdzenie statusu
pobieranych plików, umożliwiał szybki dostęp do już pobranych plików
oraz opcję przeciągania i upuszczania plików do innych aplikacji.
Dodano opcję określenia rozmiaru zdjęć podczas uploadowania ich do
internetu. Do wyboru będzie rozmiar mały, średni, duży lub oryginalny.
Nowe menu Widok w polu wyszukiwania da użytkownikom dostęp do ustawień rozmiaru fontu, trybu Reader i ustawień dla danej strony internetowej.
Zależnie od odwiedzanej strony internetowej, będzie możliwość definiowania czy ta strona ma pozwolenie na dostęp do kamery, mikrofonu, czy
lokalizacji. Można też dodatkowo zdefiniować czy dana strona ma otwierać
się w wersji desktopowej, czy mobilnej, czy ma być aktywny tryb Reader,
czy nie. Będzie też możliwość sprecyzowania czy content blockery mają
być aktywne czy wyłączone dla poszczególnych adresów internetowych.
Usprawniono zoomowanie strony na wybranym fragmencie tekstu
i dodano możliwość zapisania zestawu otwartych kart jako zakładki, aby
móc szybko później do nich wrócić.
Jeśli użytkownik zacznie wpisywać adres strony w polu wyszukiwania, a ona
jest już otwarta, to Safari automatycznie przełączy się na wybraną kartę.
Rozszerzono możliwości dzielenia się stroną – można ją będzie wysłać jako
link, jako PDF lub w trybie Reader z Share Sheet.
Safari będzie ostrzegało użytkowników, jeśli stosują zbyt słabe hasło, podczas zakładania nowych kont.
Cała historia przeglądania w Safari wraz z danymi na temat otwartych kart,
będzie szyfrowana od początku do końca.
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Files / Pliki
Aplikacja Pliki przeszła spore zmiany, które w końcu nadają jej większy
sens i powodują, że być może ludzie będą z niej aktywniej korzystali.
Dodano nowy widok, bogaty w metadane plików, które będą wyświetlane
podczas ich przeglądania.
Dodano folder Downloads / Pobrane rzeczy, w którym będą przechowywane pliki pobrane z Safari i Maila.
Wprowadzono (w końcu!) możliwość odczytywania danych z zewnętrznych
nośników, jak pendrive’y, karty SD, czy nawet dyski HDD/SSD.
Wprowadzono też możliwość dzielenia się całym folderami (wcześniej można
było jedynie pojedyncznymi plikami) z innymi, na podobnej zasadzie, jak działa
to w Dropboxie i innych chmurach. Każdy z dostępem do współdzielonego folderu, nie tylko widzi jego pełną zawartość, ale ma dostęp do najnowszych wersji plików i może oczywiście je edytować oraz dodawać pliki od siebie.
Dodano też możliwość rozpakowywania i tworzenia plików ZIP, bez
konieczności polegania na Shortcuts.
Pliki zawierają również wsparcie dla serwerów SMB, więc łączenie się z nimi
powinno być teraz zdecydowanie uproszczone.
Będzie możliwość skanowania dokumentów bezpośrednio z Files, wraz
z opcją umieszczania ich dokładnie w tym folderze, w którym chcemy.
Poprawiono również system wyszukiwania plików, aby szybciej można było
znaleźć ten, którego potrzebujemy.
Użytkowników korzystających z zewnętrznych klawiatur powinien ucieszyć fakt, że dodano mnóstwo nowych skrótów klawiszowych (ponad 30)
do programu.
Tylko powyższe zmiany w Files / Pliki powinny dla wielu osób całkowicie
odmienić to, jak pracują na iPadzie. A niektórym wręcz to umożliwić.
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Manipulowanie tekstem
Boczne paski przewijania można teraz chwycić (dotknąć), aby szybciej
przewijać długie dokumenty lub strony internetowe, bez konieczności szaleńczego machania palcem.
Całkowicie też przebudowano system gestów do ustawiania kursora
i zarządzania zaznaczonymi fragmentami tekstu. Kursor teraz przestawia
się jednym palcem – wystarczy go dotknąć i przesunąć w żądane miejsce.
Tekst będzie można z kolei zaznaczać po przesunięciu po nim palcem.
W przypadku zdań lub akapitów będzie jeszcze prościej – wystarczy
potrójnie lub poczwórnie pacnąć w odpowiednim miejscu. Jeśli iOS rozpozna adres, numer telefonu, adres email lub podobne, to podwójne
tapnięcie palcem automatycznie je zaznaczy. Zachowanie kopiowania
i wklejania również zmieniono. Wystarczy ścisnąć w geście trzy palce, aby
przekopiować zaznaczony tekst (lub wykonać gest dwukrotnie, aby go
wyciąć) i wykonać gest rozkładania trzech palców, aby go wkleić w inne
miejsce. iOS zyskał też nowe gesty do wykonywania funkcji Undo i Redo
(Cofnij i Przywróć) – gest w lewo trzema palcami będzie teraz cofał ostatnią wykonaną akcję, a gest trzema palcami w prawo ją przywracał.
Dodano też możliwość zaznaczania wielu plików, maili lub folderów
poprzez podwójne tapnięcie, aby je potem móc przeciągnąć w nowe
miejsce.

Fonty
Będzie teraz możliwość instalowania własnych fontów w naszych aplikacjach, wraz z opcją zarządzania nimi bezpośrednio w Ustawieniach. Fonty
mają być dostępne do pobrania lub kupienia w App Store.
Biorąc pod uwagę, że to Apple wprowadził fonty do świata komputerów
wiele lat temu, to trochę dziwi mnie, że dopiero w 13. wersji iOS-a wprowadzono dla nich wsparcie. Zastanawiam się też, jak dokładnie będzie działało ich dodawanie i co z fontami, które już kupiłem?

Share Sheet
Rozwinięto funkcje Share Sheetów w znaczący sposób. Po pierwsze, podczas dzielenia się zdjęciami lub dokumentami, dodano
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przewidywania co do tego, do kogo chcemy je wysłać i za pomocą jakiej
aplikacji. Dla przykładu, jeśli dzielę się z jedną osobą zdjęciami poprzez
iMessage, to taka propozycja się pojawi wraz z avatarem tej osoby,
a jeśli z drugą korzystam z innego komunikatora, to Share Sheet będzie
domyślnie podpowiadał, aby właśnie z niego skorzystać. Rząd pokazujący ikonki aplikacji, do których chcemy wysłać
dany element, będzie inteligentnie sortowany, na
podstawie treści, którymi się dzielimy. Usprawniono też widok osób w pobliżu z włączonym
AirDropem. Sam Share Sheet umożliwi nam też
usuwanie metadanych, np. danych GPS lub części ruchomej Live Photo ze zdjęć, które chcemy
wysłać znajomemu.

Audio, Siri, AirPods i HomePod
Jeśli mamy założone AirPods i nie możemy podnieść telefonu, aby sprawdzić nadchodzących
powiadomień, to Siri nam je przeczyta. Funkcja
Announce Messages również nie wymaga od nas
zwrotu „Hey Siri”, jeśli chcemy odpowiedzieć na
nadchodzącą wiadomość.
Ciekawostką jest też bezprzewodowy odpowiednik
rozdzielacza na słuchawki – można teraz będzie sparować dwie pary AirPodsów do jednego telefonu za
pomocą Audio Sharing, aby móc słuchać tej samej
muzyki lub oglądać razem ten sam film. W tym celu
wystarczy zbliżyć do siebie dwa iPhone’y.
Właścicieli HomePodów ucieszy zapewne też
możliwość skorzystania z Handoff, aby przekazać
słuchaną muzykę, podcast, rozmowę telefoniczną lub cokolwiek innego, do HomePoda. Wystarczy w tym celu zbliżyć iPhone’a do HomePoda. Analogicznie, jeśli wychodzimy z domu, to
możemy „zabrać” ze sobą muzykę z HomePoda na iPhone’a.
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Siri otrzymała funkcję Live Radio, czyli możliwość odtwarzania stacji radiowych dostępnych w iHeartRadio, TuneIn i Radio.com – dostępnych jest
ponad 100 tys. stacji radiowych z całego świata.

Find My / Lokalizator
macOS i iOS zyskały nową aplikację łączącą funkcje Find My Friends i Find My
iPhone. Ale ten nowy program ma kilka niesamowitych sztuczek w zanadrzu.
Rozszerzono funkcje ustawiania powiadomień na podstawie naszej lub
czyjejś lokalizacji o poszczególnie dni tygodnia, o bardziej zrozumiałe
nazwy lokalizacji oraz zwiększono kontrolę dbania o swoją prywatność.
Najbardziej niesamowitą funkcję Find My jest jednak funkcja odnajdowania
urządzeń (Maców, iPhone’ów itp.) nawet jeśli nie są podłączone do sieci Wi-Fi.
Po oznaczeniu urządzenia jako skradzionego/zgubionego, inne iPhone’y, iPady
czy Maki będą potrafiły go zlokalizować po sygnałach Bluetooth, które będzie
wysyłał. Cały system jest skonstruowany tak, aby zachować pełną anonimowość, nie zwiększać zużycia baterii ani danych w cudzych urządzeniach (system
podczepia się pod istniejącą komunikację BT) i jest szyfrowany od początku
do końca. Oznacza to, że tylko my będziemy wiedzieli, gdzie znajduje się nasze
urządzenie i nikt inny, nawet Apple, nie dobierze się do tych danych. Ta funkcja, według wywiadu z Craigiem Federighi w Wired, wymaga posiadania przynajmniej dwóch urządzeń od Apple. System działa w następujący sposób:
1. Podczas konfigurowania Find My, do czego potrzebujemy dwóch urządzeń
Apple, generowany jest prywatny klucz, który współdzielony jest z naszymi
urządzeniami i tylko nimi. To on będzie służył do odszyfrowywania danych.
2. Każde urządzenie tworzy też klucz publiczny, który używany jest do
szyfrowania danych.
3. Klucz publiczny zmienia się „często”, a nowego klucza, dzięki odpowiednim algorytmom, nie można powiązać ze starym. Każda zmiana klucza
utrudnia śledzenie naszych urządzeń za pomocą Bluetooth.
4. Załóżmy, że Wasz MacBook znajduje się teraz w Krakowie, w torbie
niepowołanej osoby, które go tam zawiozła. Pomimo, że nie jest
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podłączony do internetu, cały czas wysyła swój klucz publiczny. Jeśli
inne iUrządzenie lub Mac go odczyta, np. gdy złodziej będzie przechodził obok kogoś z iPhonem, to ten iPhone odczyta swoje położenie i zaszyfruje je publicznym kluczem, którego „złapał” z naszego
MacBooka. Klucz publiczny nie identyfikuje nas w żaden sposób, więc
nie może być wykorzystany do niecnych celów.
5. Lokalizacja naszego MacBooka, zaszyfrowana
naszym publicznym kluczem, który przy okazji
zostanie zahashowany, żeby służyć jako identyfi-

Jeśli teraz zalogujemy
się do Find My z naszego
iPhone’a, iPada lub innego Maca, to wyślemy hasha
naszego klucza publicznego i Apple będzie mogło

kator, trafi na serwery Apple do Find My poprzez
czyjegoś iPhone’a. Apple ani nikt inny nie ma
naszego klucza prywatnego, więc nie odszyfruje
jego położenia.
6. Jeśli teraz zalogujemy się do Find My z naszego
iPhone’a, iPada lub innego Maca, to wyślemy
hasha naszego klucza publicznego i Apple będzie

sprawdzić na swoich ser-

mogło sprawdzić na swoich serwerach czy ma

werach czy ma jego kopię

jego kopię z innego urządzenia, wraz z lokalizacją

z innego urządzenia,
wraz z lokalizacją naszego MacBooka. Jeśli go
znajdzie, to wyświetli
się nam na mapie. Apple nie wytłumaczyło co
robi, aby połączyć „często”
zmieniające się klucze publiczne, które nie są od siebie zależne.

naszego MacBooka. Jeśli go znajdzie, to wyświetli
się nam na mapie. Apple nie wytłumaczyło co
robi, aby połączyć „często” zmieniające się klucze
publiczne, które nie są od siebie zależne.
Pamiętajcie, że jeśli ta funkcja trafi do naszych urządzeń, to w sumie będzie obecna na ponad miliardzie
telefonów, tabletów i komputerów na świecie. Nikt
jeszcze nie wypuścił tego typu funkcji na taką skalę.

Apple Books
Dodano Codzienny Cel Czytania / Daily Reading
Goal w książkach i audiobookach, a jak skończycie
wybraną pozycję, to można podzielić się nią ze
znajomymi za pomocą kolekcji Książki Przeczytane
w tym Roku / Books Read this Year.
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Kalendarz
Dodano możliwość dodawania załączników do wydarzeń w Kalendarzu.

Apple Music / Muzyka
Teksty piosenek będą teraz synchronizowane z piosenkami i kolejne
zwrotki będą pojawiały się na ekranie w odpowiednim momencie.
Lista Up Next / Następne piosenki będą teraz łatwiej dostępne i łatwiejsze
będzie zarządzanie ich kolejnością.

Telefon
Dodano nową funkcję, które automatycznie zrzuca nieznane numery
telefonów do poczty głosowej. Jeśli Siri nie znajdzie ich na liście kontaktów, w Wiadomościach lub w Mailu, to ta osoba nie przeszkodzi nam
w codziennych obowiązkach.

Reality Composer
Nowa aplikacja Reality Composer the deweloperów pozwoli im na szybkie prototypowanie scen w Rozszerzonej Rzeczywistości bez znajomości
technik 3D.

Ustawienia
Dodano opcję Low Data Mode – po jej włączeniu, aplikacje zużywają mniej
danych poprzez sieć komórkową, oszczędzając nasz pakiet danych.

Apple News+ i Stocks
Subskrybenci Apple News+ w Australii, UK i USA otrzymają istotne dla nich
informacje biznesowe bezpośrednio w aplikacji Stocks.

Voice Memos
Podczas edytowania nagrania, można powiększać fragmenty audio, aby
mieć większą precyzję.

Voice Control
Voice Control to nowa funkcja, która pozwala kontrolować głosem
iPhone’a, iPada lub Maca. Wprowadzono do niej możliwość dodawania
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customowych słów, gdyby przypadkiem nie były wspierane. Jest też
możliwość edytowania podyktowanych treści za pomocą prostych
i naturalnych zwrotów, a całość wygląda jako świetny wstęp do kontroli
naszych komputerów głosowo, niezależnie od poziomu naszej sprawności, tym bardziej, że system rozumie różnicę pomiędzy dyktowaniem
a komendami kontekstowymi. Na Voice Control dodatkowo składa się:
• Komendy do nawigowania po systemach.
• Numbers – do przypisania każdemu przyciskowi na ekranie numeru, aby
móc szybciej nawigować.
• Customowa interpunkcja teraz synchronizuje się poprzez iCloud, aby
mieć dostęp do tych samych ustawień na każdym urządzeniu.
• Poprawione dyktowanie – Voice Control wykorzystuje silnik rozpoznawania
mowy Siri do poprawienia Rozszerzonego Dyktowania / Enhanced Dictation.
• Całe audio z Voice Control jest przetwarzane na urządzeniu, aby zachować prywatność użytkowników.
• Możliwość nawigowania po aplikacja za pomocą samego głosu, bez używania dotyku.
• Każdy element na ekranie ma swoją nazwę, więc można je wykorzystać
do sterowania interfejsem.
• Jeśli użytkownik potrzebuje dotknąć wybranej części ekranu, to może
wywołać siatkę na ekranie i potem powiedzieć, za pomocą współrzędnych, gdzie system ma zasymulować dotyk.
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• VoiceOver wspiera teraz nową, naturalniej brzmiącą Siri – wyboru należy
dokonać w preferencjach VoiceOver.
• Attention Awareness wykorzystuje kamerę TrueDepth w nowszych iPhone’ach, aby wyłączać Voice Control, gdy przestajemy patrzeć na ekran
i ponownie go włączać, gdy znowu spojrzymy na iPhone’a.

Bateria
Apple wprowadziło system inteligentnego ładowania baterii, aby iPhone
lub iPad spędzał mniej czasu w stanie pełnego naładowania. Uczy się jak
i kiedy ładujemy telefon lub tablet i spowalnia ładowanie tak, aby zaczął
ładować się powyżej 80%, gdy będziemy go potrzebowali. To powinno
dodatkowo wydłużyć żywotność baterii.

Nie Przeszkadzaj Podczas Jazdy
Do Not Disturb While Driving nie będzie się automatycznie uruchamiało,
gdy korzystamy z komunikacji publicznej.

Enterprise / Przedsiębiorstwa
Osoby korzystające w programów BYOD w swoich korporacjach będą miały
możliwość skorzystania z funkcji User Enrollment, która pozwoli im rozdzielić
dane korporacyjne od prywatnych, jednocześnie zachowując prywatność w obu.

Pady do gier
iOS 13 i tvOS 13 wprowadziły wsparcie dla bezprzewodowych padów
z Xboxa One S i PlayStation 4, więc jeśli mamy jedną z tych konsol, to
możemy wykorzystać jej kontroler bez potrzeby kupowania innego.

Apple wprowadziło system inteligentnego ładowania baterii, aby iPhone lub iPad spędzał mniej czasu w stanie pełnego
naładowania. Uczy się jak i kiedy ładujemy telefon lub tablet i spowalnia ładowanie tak, aby zaczął ładować się powyżej
80%, gdy będziemy go potrzebowali. To powinno dodatkowo
wydłużyć żywotność baterii.
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Screen Time
Funkcja Screen Time będzie teraz uwzględniała czas spędzony na wszystkich naszych komputerach, tabletach i smartfonach – synchronizacja
odbywa się oczywiście poprzez iCloud. Dodano też funkcję One More
Minute, aby mieć wystarczająco dużo czasu na zapisanie pracy i zamknięcie
programu lub np. dokończenia rozmowy. Apple dodało też funkcję Combined Limits, dzięki której można tworzyć kombinacje kategorii, aplikacji lub
stron internetowych, aby je wspólnie ograniczać. Funkcja Communication
Limits z kolei będzie pozwalała na ograniczanie kontaktów dzieci ze swoimi
znajomymi, np. po godzinie 22:00, a wsparcie dla Family Sharing pozwoli
rodzicom konfigurowanie Screen Time z dowolnego urządzenia.

Funkcje systemowe
Centrum Sterowania otrzymało bezpośrednio dostęp do listy sieci Wi-Fi
i akcesoriów Bluetooth, więc nie trzeba będzie udawać się do Ustawień,
aby nimi zarządzać.
Przebudowano grafikę wyświetlaną na środku ekranu, gdy zmieniamy poziom
głośności. Pojawia się ona teraz w górnym lewym rogu ekranu i nie zasłania
treści. Gdy jest widoczna, można nią też manipulować za pomocą dotyku.
Urządzenia bez 3D Touch otrzymały funkcję Peek, która pozwala podglądać
linki, maile i inne rzeczy poprzez dłuższe przytrzymanie palca na ekranie.
Dodano wsparcie dla Dolby Atmos, Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
Wprowadzono standard WPA3 do Wi-Fi, zwiększając bezpieczeństwo.
Nowa fukcja Automatyczny Hotspot Osobisty pozwoli na automatycznie
korzystania z pobliskiego urządzenia, gdy nie mamy zasięgu internetu
w naszym. Jednocześnie, jeśli urządzenie jest podłączone do Hotspotu
Osobistego, to nie będzie się rozłączało po uśpieniu ekranu. Automatyczny
Hotspot Osobisty również rozszerzono w ramach Family Sharing, więc członkowie rodziny mogą z niego korzystać, gdy nie mają zasięgu internetu.
iPhone będzie też szukał popularnych sieci Wi-Fi w naszym otoczeniu
i podpowiadał o ich dostępności.
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Nowa fukcja Automatyczny Hotspot Osobisty pozwoli na automatycznie korzystania z pobliskiego urządzenia, gdy
nie mamy zasięgu internetu w naszym. Jednocześnie, jeśli
urządzenie jest podłączone do Hotspotu Osobistego, to nie
będzie się rozłączało po uśpieniu ekranu.

Języki
iOS 13 wprowadza 38 nowych języków dla klawiatur, a przewidywanie tekstu dostępne będzie dodatkowo w języku szwedzkim, duńskim, wietnamskim i arabskim.
Dodano też słowniki tajsko-angielski i angielsko-tajski oraz wietnamsko-angielski i angielsko-wietnamski.
Rozdzielono przycisk globu do zmiany języka klawiatury od klawisza Emoji.
Wprowadzono możliwość definiowania w jakim języku mają być uruchamiane aplikacje trzecie, niezależnie od ustawień języka systemowego.
Jak widać, zmiany są daleko idące i powinny zdecydowanie rozszerzyć
oraz ułatwić korzystanie zarówno z iPhone’ów, jak i iPadów. Szalenie
cieszy mnie fakt, że Apple postanowiło kontynuować trend optymalizowania systemu dla starszych urządzeń i jednocześnie nie mogę doczekać
się wszystko nowości, szczególnie w przypadku iPada, który powinien
teraz stać się znacznie produktywniejszym narzędziem. Wygląda też na
to, że CarPlay w końcu dojrzewa i zaczyna przybierać formę, która rzeczywiście ma sens. Liczę na to, że producenci samochodów zrozumieją
w końcu potrzeby iUżytkowników w tej materii i nie będą sztucznie
ograniczać nowych funkcji na rzecz swoich własnych rozwiązań.
Miałem ogromny obawy przez macOS-em i iOS-em w tym roku, ale biję
się w pierś – Apple „dowiozło” wszystkie swoje systemy i zdecydowanie
przekroczyli moje oczekiwania.
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(Prawie) Wszystko
o iPadOS 13 Beta
iOS, tvOS, watchOS i macOS mają te same podwaliny, ale różnią
się między sobą – każdy z nich dostarcza użytkownikowi unikalne doświadczenia w różnych od siebie urządzeniach. W tym
roku iPad w końcu doczekał się awansu i iOS w wersji iPadowej
teraz nazywa się iPadOS 13.
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Na obecną chwilę nie wiemy jeszcze jak ta decyzja wpłynie na szybkość
rozwoju iPadOS, ale patrząc po liczbie nowości, jest szansa na to, że
iPad w końcu zostanie dopieszczony o funkcje, których mu dotychczas
brakowało. Wygląda też na to, że ekipa odpowiedzialna za iPadOS rzeczywiście słucha swoich użytkowników, bo zaadresowano praktycznie
wszystkie wytknięte wady i braki w oprogramowaniu iPada Pro, które
wytknięto w jego recenzjach.
Poniżej znajdziecie cechy szczególne dla iPadOS 13. Pozostałe jego nowości
zawarte są w iOS 13, o którym możecie przeczytać w (Prawie) Wszystko

o iOS 13 Beta.

Multitasking
Nowa implementacja multitaskingu jest zdecydowanie bardziej rozbudowana, ale jednocześnie może być bardziej skomplikowana dla mniej
obeznanych użytkowników. Na szczęście, oni zawsze mogą korzystać z oryginalnego założenia systemu, czyli korzystania z pełnoekranowych aplikacji.
Sam Slide Over otrzymał multitasking, więc zamiast chować aplikację (lub
zastępować ją inną z Docka) wysuniętą z boku w tym trybie, można teraz
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Nowa implementacja multitaskingu jest zdecydowanie bardziej
rozbudowana, ale jednocześnie może być bardziej skomplikowana dla mniej obeznanych użytkowników. Na szczęście, oni
zawsze mogą korzystać z oryginalnego założenia systemu, czyli
korzystania z pełnoekranowych aplikacji.

uruchomić osobny App Switcher dla okien Slide Over (gestem z dołu na
chwytaku na dole okna). Dodano też opcję przełączania się pomiędzy
aplikacjami w Slide Over za pomocą gestu lewo/prawo na dolnym pasku
oraz opcję włączenia jej na pełny ekran, przeciągając ją gestem do góry
ekranu. Aplikację w Slide Over zamyka się teraz w App Switcherze – należy
ją „wyrzucić” z listy, gestem do góry.
Ciekawe zastosowania może mieć możliwość otwierania wielu okien tej
samej aplikacji, np. w Files / Pliki będzie można nimi zarządzać prawie
jak za „starych dobrych czasów” w Norton Commanderze. Jeśli to mało,
to dodano również opcję otwierania tej samej aplikacji w wielu Spaces,
a w każdej instancji możemy pracować np. nad innym dokumentem.
Wprowadzono możliwość przeciągania treści, np. linka czy adresu z kontaktów, aby otworzyć nowe okno danej aplikacji, w tym wypadku Safari
i Map Apple.
Rozbudowano też sam App Switcher, aby łatwiej było nam ogarnąć wszystkie otwarte aplikacje, okna, kombinacje aplikacji i więcej. Jednocześnie
przeniesiono funkcję Exposé z macOS, dzięki czemu po tapnięciu na ikonie
w Docku, możemy zobaczyć wszystkie otwarte okna tego programu.

Nowy ekran startowy
Przearanżowano ekran startowy tak, aby ikony aplikacji były bliżej siebie.
Dzięki temu zmieścimy znacznie więcej aplikacji na jednym ekranie. Jednocześnie, zamiast dodawania większej liczby aplikacji, można przypiąć widgety z Centrym Powiadomień, aby widoczne były bezpośrednio na ekranie
domowym, obok ikon aplikacji.
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Apple Pencil, Markup i screenshoty
Opóźnienie w Apple Pencil 2. generacji, podczas rysowania, wynosiło na
nowych iPadach Pro 20 ms. Apple udało się tą wartość zbić do zaskakujących 9 ms. To brzmi jak coś, co zapowiada się przy okazji wydawania nowej
generacji iPada i Pencila, a nie nowej wersji systemu operacyjnego – zrobili
na mnie tym duże wrażenie.

Odświeżono paletę narzędzi, zawierającą narzędzia dla Pencila, która pojawia
się np. po zrobieniu screenshota. Można ją teraz też przesuwać w dogodne
miejsce na ekranie lub zminimalizować do rogu, aby nie zasłaniała treści. Do
palety dodano też nowe narzędzia – jest precyzyjna gumka do wymazywania
poszczególnych pikseli oraz linijka, aby móc rysować proste linie.
Nową funkcją robienia screenshotów jest zapisanie nie tylko tego, co
widzimy aktualnie na ekranie, ale np. całej strony internetowej lub dokumentu. Teraz czekam, aż to trafi do macOS.
Dodano możliwość robienia screenshotów za pomocą gestu Pencilem
– wystarczy go przeciągnąć z lewego lub prawego dolnego rogu ekranu do
góry, aby go wyzwolić.

Sidecar
Apple dodało możliwość wykorzystywania iPadów jako drugi ekran dla
macOS. Sidecar umożliwia skonfigurowanie go jako dodatkowy ekran lub
w trybie lustrzanego ekranu, gdzie zobaczymy dokładnie to samo, co na
ekranie Maca. Funkcja działa przewodowo lub bezprzewodowo (zasięg
wynosi ok. 10 metrów).
Jest oczywiście wsparcie dla Apple Pencil, wraz z czułością nacisku, więc
będzie można iPadem zastąpić Wacomy bez dodatkowego oprogramowania, np. rysując bezpośrednio w aplikacjach pod macOS.
Należy pamiętać, że iPad staje się drugim ekranem, którego nie możemy
jednak obsługiwać dotykiem – normalnie nadal korzystamy z myszki lub
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trackpada. Jeśli jednak korzystamy z Apple Pencil, to będzie można nawigować po UI za jego pomocą.
Funkcję Continuity rozszerzono
o Continuity Markup i Continuity
Sketch. Ta pierwsza polega na tym,
że możemy wyświetlić PDF-a na
iPadzie oraz jego żywy podgląd na

Macu, który będzie się uaktualniał o poprawki i zmiany, których dokonamy
na iPadzie Pencilem. Druga funkcja umożliwia tworzenia szkiców na iPadzie, które następnie łatwo wkleimy do dokumentu na Macu.

Klawiatura
Ekranowa klawiatura na iPadzie zyskała wszystkie funkcje z iOS-a 13, ale
można ją też odczepić od dołu ekranu. To powoduje, że zmienia ona układ
na ten znany z iPhone’a i jednocześnie możemy ją sobie ustawić gdziekolwiek chcemy na ekranie.

Files / Pliki
Nowe funkcje aplikacji Pliki – opisane w (Prawie) Wszystko o iOS 13 Beta
– będą miały szczególne znaczenie na iPadzie Pro, ze względu na fakt, że
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wyposażono go w port USB-C, który umożliwia proste podłączanie aparatów, dysków, czytników kart pamięci czy pendrive’ów.

Safari
Obok wszystkich nowości w Safari, Apple pokreśliło najważniejszą, dotyczącą iPada. Otóż przeglądarka Apple będzie teraz automatycznie pokazywała wersje desktopowe stron i prawidłowo będzie przenosiła ewentualne
oczekiwane interakcje z myszki lub trackpada na dotyk.
Przy okazji, w trybie Split View, będzie dostępny
pełny pasek narzędziowy.

Obok wszystkich nowości
w Safari, Apple pokreśliło najważniejszą, dotyczącą iPada.
Otóż przeglądarka Apple

iPadOS 13 będzie działał na następujących iPadach:
12,9-calowy iPad Pro
11-calowy iPad Pro

będzie teraz automatycznie
pokazywała wersje desktopowe
stron i prawidłowo będzie przenosiła ewentualne oczekiwane
interakcje z myszki lub trackpada na dotyk.

Kompatybilność

10,5-calowy iPad Pro
9,7-calowy iPad Pro
iPad (6. generacji)
iPad (5. generacji)
iPad mini (5. generacji)
iPad mini 4
iPad Air (3. generacji)
iPad Air 2
Nowa odsłona iOS-a na iPada – iPadOS-a – bardzo
wiele zmieni w sposobie jego obsługi, jego możliwościach oraz w scenariuszach, w których dotychczas

po prostu zawodził, szczególnie użytkowników, którzy nie potrafili lub
którym się nie chciało obejść prostych przeszkód, które bezproblemowo
wykonuje się na „prawdziwym” komputerze. Jestem przy okazji szalenie
ciekawy, co Apple pokaże jesienią, podczas oficjalnego debiutu iPadOS
13 i jakie funkcje jeszcze przed nami ukrywa w oczekiwaniu na ten dzień.
Chciałbym jeszcze, abyśmy się doczekali wbudowanego stojaka w obudowę, w stylu Microsoft Surface – ten element genialnie ułatwia życie.
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(Prawie) Wszystko
o watchOS 6 Beta
Apple Watch przechodzi podobny cykl do iPhone’a. Smartzegarek
najpierw był urządzeniem zależnym od smartfona z Cupertino, podobnie jak iPhone od iTunes, ale to się zmienia, a on się coraz bardziej od
niego uniezależnia – watchOS 6 wprowadzi niezależny App Store i brak
konieczności instalowania pustych aplikacji na iOS-ie, aby mieć dodatkowe programy na watchOS-ie. Nowości jest jednak więcej.

WSZ YSTKO O...

249

Nowe tarcze
Od prostych, do skomplikowanych – każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Apple dotychczas pokazało następujące tarcze:
• Modular Compact – analogowa tarcza ze sporą ilością miejsca na dodatkowe komplikacje, w tym w wersji monochromatycznej.
• Gradient – animuje się wraz ze wskazówką minut.
• Numerals – wyświetla aktualną godzinę (bez minut) w różnych językach,
jako tło,
• Modern Digital – duże cyfrowe liczby, wypełniające ekran.
• California – przeniesiono klasyczną tarczę z zegarków mechanicznych,
gdzie godziny wyświetlane są za pomocą kombinacji cyfr rzymskich,
arabskich oraz symboli.
• Solar – unikalna tarcza, która animuje się zależnie od położenia słońca na
niebie.
• Inforgraph Modular – ta tarcza, obecna już od dłuższego czasu, zyska
możliwość zredukowania liczby kolorów na niej do dwóch (również
szarości).
Nowe tarcze selektywnie dostępne są w różnych wersjach, np. wypełniających ekran lub zostawiających miejsce dla dodatkowych komplikacji.
Podejrzewam, że portfolio tarcz jeszcze się rozszerzy podczas premiery
Apple Watch Series 5 tej jesieni.
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Komplikacje
watchOS 6 otrzymał kilka nowych komplikacji od Apple’a, w tym do
słuchania audiobooków bezpośrednio z tarczy zegarka, do nagrywania
notatek głosowych, do wyświetlania prędkości wiatru i prawdopodobieństwa wystąpienia opadów, czy do wyświetlania poziomu otaczającego nas
hałasu (więcej o tej funkcji poniżej).

Taptic Chimes
Pojawi się możliwość uruchomienia Taptic Chimes, które poinformują nas
o tym, że właśnie stuknęła pełna godzina. Jeśli mamy włączony dźwięk, to
zaćwierka nam rudzik, którego nagrano w Apple Park, a jeśli nie, to tylko
„stuknie” nas powiadomienie.

Aplikacje
watchOS 6 zyska też więcej natywnych aplikacji od Apple’a, w tym:
• Audiobooks, do słuchania audiobooków z Apple Books,
• Voice Memos, do nagrywania notatek głosowych,
• Calculator, do policzenia czy 2×2 to rzeczywiście 4 (ma też możliwość
liczenia napiwków z opcją ich podziału na uczestników w danej imprezie).
Znacznie ważniejszą kwestią jest stworzenie odpowiednich możliwości
dla deweloperów, dzięki czemu będą oni mogli pisać niezależne aplikacje, które nie wymagają aplikacji pomocniczych na iPhone’a. Wielu też
powinno ucieszyć Stream Audio API, które umożliwi właścicielom Apple
Watchów z LTE streamowanie muzyki, podcastów i innych źródeł audio,
bez konieczności wcześniejszego pobierania ich na Apple Watcha. Nowe
dedykowane aplikacje dla watchOS będą naturalnie dostępne w nowym
App Store na naszych nadgarstkach.

Zdrowie
Trendy Aktywności będą nam pokazywały nasz długoterminowy postęp,
skupiając się na najważniejszych parametrach i porównując je do danych
z ostatnich 90 dni i 365 dni. W przypadku, gdy rozpocznie się trend spadkowy, Zdrowie będzie informowało nas, co mamy zrobić, aby wrócić do
formy. Trendy Aktywności będą wykorzystywały dane o aktywnych kaloriach, czasu spędzonym na ćwiczeniach, ile razy w ciągu dnia wstawaliśmy
przynajmniej na minutę, pokonanym dystansie, ilości pokonanych pięter
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schodami, tempa spaceru lub biegu w przypadku korzystania z treningów,
oraz poziomach VO2 max.
Dodano wsparcie dla danych nt. poziomu hałasu w naszym środowisku,
które będzie mierzył Apple Watch, a poziomy w decybelach będą sortowane do dwóch kategorii – OK lub Głośno. Analogicznie będzie wyglądało
monitorowanie danych nt. tego, jak głośno słuchamy muzyki (lub innych
treści) na słuchawkach.
Prawdopodobnie najważniejszą nowością w Zdrowiu jest możliwość śledzenia cyklów menstruacyjnych, w tym logowanie nie tylko samej miesiączki, ale również intensywności krwawienia, skurczów, bólów głowy
i plamienia. Dodano też możliwość notowania temperatury ciała oraz
wyniki testów owulacyjnych. Na podstawie tych danych Zdrowie będzie
pokazywało przewidywany początek i koniec miesiączki oraz dni płodne
dla kolejnych trzech cyklów. Użytkownik będzie mógł też ustawić powiadomienia, przypominające o zbliżającej się miesiączce, logowaniu danych
na jej temat i dniach płodnych. Historia cyklów menstruacyjnych będzie
oczywiście dostępna do wglądu wraz ze statystykami, np. typowym czasem trwania miesiączki, różnicami pomiędzy poszczególnymi cyklami, długością cyklu i różnicach w jego trwaniu.

Prawdopodobnie najważniejszą nowością w Zdrowiu jest możliwość śledzenia cyklów menstruacyjnych, w tym logowanie nie
tylko samej miesiączki, ale również intensywności krwawienia,
skurczów, bólów głowy i plamienia.

Uwaga: Monitorowanie miesiączki w żaden sposób nie zastępuje
antykoncepcji!
Aplikacja Zdrowie na iOS zyska też nowy dynamiczny widok, podsumowujący najważniejsze dane i zawierający ostrzeżenia, ostatnie dane
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z ulubionych kategorii, najważniejsze dane i nowe funkcje, które nie
zostały jeszcze włączone.
Program będzie też wykorzystywał informacje z najczęściej używanych
aplikacji i akcesoriów do tworzenia wykresów i grafik, porównujące różne
parametry.
Zdrowie, podobnie jak chociażby Notatki, również zyskały ulepszony system wyszukiwania danych. Same dane też skategoryzowano inaczej, aby
było bardziej przejrzyście.
Będzie możliwość wyświetlania i przeglądania historycznych danych z precyzją wyświetlania ich co do godziny, dnia, tygodnia, miesiąca lub roku.
Dojdzie też możliwość filtrowania ich z nałożeniem średniej z różnym stopniem precyzji.
W dziale Edukacja pojawią się informacje na temat cyklu menstruacyjnego
oraz dbania o słuch.
Nowa strona profilowa będzie zawierała m.in. kartę z medycznym ID, statusem na temat tego, czy chcemy być dawcą organów, czy nie, informacje
nt. aplikacji i urządzeń połączonych ze Zdrowiem, i więcej.
Dodano opcję śledzenia audiogramów z wykonanych testów słuchu oraz
dodawania informacji nt. czasu spędzonego na myciu zębów.

Inne
watchOS 6 wprowadzi sporo różnych funkcji, których jeszcze nie poznaliśmy, ale jest kilka, o których co nieco już wiemy:
• funkcje Dostępności będzie można konfigurować bezpośrednio na
zegarku,
• dodano nową aplikację Now Playing,
• podsumowanie treningu będzie można zobaczyć bezpośrednio na
zegarku,
• dodano możliwość logowania się do różnych kont bez konieczności sięgania po iPhone’a,
• przeprojektowano aplikację Walkie-Talkie,
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• dodano inteligentne prowadzenie i prowadzenie głosowe do Apple Maps,
• udostępniono możliwość przetasowania naszych playlist,
• Apple Podcast zyskało funkcję Stations,
• Reminders / Przypomnienia otrzymały listy współdzielone,
• w aplikacji Trening, podczas treningu, będzie można wyświetlać wysokość
pokonywanych wzniesień,
• dodano Shazam do Siri,
• Apple Music zyskało sekcję For You / Dla Ciebie,
• dodano komplikację wyświetlającą zasięg LTE,
• dodano inteligentne odpowiedzi np. do Wiadomości,
• dodano opcję wyciszania wątków w aplikacji Mail,
• będzie możliwość instalowania nowszych wersji watchOS bez konieczności sięgania po iPhone’a.
watchOS 6 będzie bardzo ważnym krokiem do
pełnego przerwania pępowiny pomiędzy Apple

watchOS 6 będzie bardzo ważnym krokiem do

Watchem a iPhonem, podobnie jak iPhone potrzebował paru lat, aby uniezależnić się od iTunes.
Możliwości samego systemu też się mocno rozwijają, a SwiftUI w połączeniu z nowym App Store

pełnego przerwania
pępowiny pomiędzy Apple Watchem a iPhonem, podobnie jak iPhone
potrzebował paru lat, aby
uniezależnić się od iTunes.

otwiera nową drogę dla deweloperów, aby pisać
lepsze aplikacje, z których użytkownicy będą mogli
korzystać bez sięgania po iPhone’a, aby je zainstalować. Nie wątpię też, że na jesieni zobaczymy jeszcze więcej nowości związanych z premierą Apple
Watch Series 5.
Użytkownicy starszych modeli Apple Watcha niż
Series 4 powinni zacząć poważnie zastanawiać się
nad wymianą swoich zegarków na nowsze modele
(najlepiej na Series 5 tej jesieni), bo nie dość, że

nowe ekrany wprowadzone przy okazji Series 4 dają zupełnie nowe wrażenia, to starsze modele tracą coraz więcej funkcji zdrowotnych i wodotrysków, które tak bardzo poprawiają użyteczność smartzegarka Apple.

WSZ YSTKO O...

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

254

(Prawie) Wszystko
o Mac Pro (late 2019)
i Pro Display XDR
Apple wczoraj pokazało zapowiedź nowego Maca Pro, którego nam
obiecuje od paru lat. To model, który miał już nigdy nie otrzymać
następcy, ale którego wskrzeszono po oburzeniu macowej społeczności. Zdaje się, że po okrzykach „Chcemy nowego Maca Pro!” Apple
postanowiło sprawdzić, czy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, w co
się pakujemy. Cena nowe modelu zaczyna się od 5999 USD.

WSZ YSTKO O...

Mac Pro

8-core

12-core

16-core

24-core

28-core

Xeon W

Xeon W

Xeon W

Xeon W

Xeon W

3,5 / 4,0 GHz

3,3 / 4,4 GHz

3,2 / 4,4 GHz

2,7 / 4,4 GHz

2,5 / 4,4 GHz

24,5 MB

31,25 MB

38 MB

57 MB

66,5 MB

1 TB / 2933 MHz

1 TB / 2933 MHz

2 TB / 2933 MHz

2 TB / 2933 MHz

Radeon Pro 580X

Radeon Pro 580X

Radeon Pro 580X

Radeon Pro 580X

Radeon Pro 580X

Radeon Pro Vega II

Radeon Pro Vega II

Radeon Pro Vega II

Radeon Pro Vega II

Radeon Pro Vega II

CPU
Taktowanie
Cache

RAM (teoretyczny max)1 TB / 2666 MHz
GPU
GPU (opcja 1)
GPU (opcja 2)

255

Radeon Pro Vega II Duo Radeon Pro Vega II Duo

Zasilacz

Radeon Pro Vega II Duo

Radeon Pro Vega II Duo Radeon Pro Vega II Duo

1400W

1400W

1400W

1400W

1400W

PCIe (sloty)

8

8

8

8

8

Moduły MPX

2

2

2

2

2

Moduł Afterburner

1

1

1

1

1

256 GB

256 GB

256 GB

256 GB

256 GB

1 TB / 2 TB / 4 TB

1 TB / 2 TB / 4 TB

1 TB / 2 TB / 4 TB

1 TB / 2 TB / 4 TB

1 TB / 2 TB / 4 TB

2x USB-A /
4x TB3 / 2x 10Gb
Ethernet / 3,5 mm

2x USB-A /
4x TB3 / 2x 10Gb
Ethernet / 3,5 mm

2x USB-A /
4x TB3 / 2x 10Gb
Ethernet / 3,5 mm

2x USB-A /
4x TB3 / 2x 10Gb
Ethernet / 3,5 mmQ

21,8 x 45 x 52,9 cm

21,8 x 45 x 52,9 cm

21,8 x 45 x 52,9 cm

21,8 x 45 x 52,9 cm

18 kg

18 kg

18 kg

18 kg

SSD
SSD (opcje)
Porty

Wymiary (szer. x gł. x wys.)21,8 x 45 x 52,9 cm
Waga

18 kg

2x USB-A / 			
4x TB3 / 2x 10Gb
Ethernet / 3,5 mm

Porównanie specyfikacji technicznej z poprzednikami
Mac Pro

mid 2012

late 2013

late 2019

CPU

Xeon W3565 / 4-core / 3,2 GHz

Xeon E5-1620v2 / 4-core / 3,7 Ghz

Xeon W / 8-core / 3,5 GHz

HDD / SSD

1 TB HDD

256 GB SSD

256 GB SSD

RAM

6 GB DDR2 1066 MHz

12 GB DDR3 1866 MHz

32 GB DDR 2666 MHz

GPU

Radeon HD 5770

2x AMD FirePro D300

Radeon Pro 580X

Cena

2499 USD

2999 USD

5999 USD
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Konstrukcja
Apple poniekąd dotrzymał obietnicy, twierdząc,
że nowy Mac Pro będzie modularną konstrukcją. Całość jest o tyle ciekawa, że otrzymujemy
pusty szkielet, w którym zamontowane są 3 duże
wiatraki z przodu, jeden wiatrak ssący na boku,
który odprowadza powietrze wpadające z przodu
obudowy do jej tyłu. Szkielet tuli jeden element,
który stanowi obudowę – ma konstrukcję tarki
sera z przodu i tyłu oraz pełne ściany boczne. Ma
też uchwyt z blokadą na górze, aby móc ją zdjąć
jednym ruchem. Gdy komputer już stoi nagi, użytkownik ma dostęp do 8 slotów PCIe, 12 slotów
DIMM na RAM i dwóch slotów dla SSD.
Samą „tarkę” oparto na występującą w naturze molekularną strukturę krystaliczną, która
zapewnia zwiększoną przepustowość powietrza
i wysoką sztywność. Szkielet na nad obudową
zamienia się w dwa uchwyty, aby łatwiej było
przenosić Maca Pro pomiędzy pomieszczeniami.
Opcjonalnie można dokupić kółka do tej 18-kilogramowej konstrukcji.
Na górze obudowy znajdziemy dwa porty Thunderbolt 3 oraz przycisk włączania i wyłączania
komputera. Resztę portów umieszczono tradycyjnie, na plecach obudowy. Podstawowa konfiguracja zawiera też dwa porty USB-A i kolejne dwa
porty Thunderbolt 3, które umieszczone są na
Apple I/O card w slocie PCIe.
Apple opcjonalnie oferuje moduły MPX – można
umieścić dwa w obudowie – oraz moduł Afterburner. W środku MPX znajdują się opcjonalne karty
graficzne, wyposażone w niezależny system chłodzenia, i łączą się z obudową za pomocą nowym
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rozszerzonym złączem PCIe, potrafiącym przenieść do 475W mocy. MPX-y
można zamówić z AMD Radeon Pro Vega II lub AMD Radeon Pro Vega II
Duo (czyli 2x Pro Vega II, połączone ze sobą za pomocą Infinity Fabric Link),
czyli można maksymalnie mieć cztery GPU. Standardowo Mac Pro wyposażony jest w bardziej klasycznego Radeona Pro 580X, czyli odpowiednikiem
Radeona 580X, przeznaczonym do stacji roboczych.

Niestety nie mamy żadnych konkretnych informacji na temat możliwości montowania innych kompatybilnych GPU od AMD, ale specyfikacja
techniczna informuje nas, że obudowa zapewnia dwa 8-pinowe złącza
dostarczające prąd, więc teoretycznie powinno być to możliwe. Niestety,
na obecną chwilę NVIDIA jeszcze nie dogadała się z Apple, więc ich karty
graficzne nadal nie są wspierane. Jeśli wierzyć przeciekom, to NVIDIA dalej
nie udostępniła inżynierom firmy dostępu do firmware’u i dlatego Apple
zdecydowało się na rozbudowane moduły rozszerzające. Nie zmienia to
niestety faktu, że użytkownicy pewnych rodzajów oprogramowania będą
niepocieszeni, bo to właśnie wsparcie
dla kart NVIDIA zapewniłaby im znacząco wzrost wydajności.
Intel Xeon W montowany w Macu
Pro posiada od 8 do 28 rdzeni i generuje do 300W, a to oznacza, że Apple
musiało skupić się na solidnym chłodzeniu, aby nie powtórzyć fiasko
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z poprzednią generacją tego komputera. Ogromny radiator odprowadza
ciepło z procesora na bok obudowy, gdzie strumień powietrza, wspierany
przez kolejny wiatrak, wydmuchuje go na zewnątrz.

Mac Pro, zależnie od wyposażenia, zapewnia 2x HDMI 2.0 (bezpośrednio na
Radeon Pro 580X) lub 4x DisplayPort poprzez Thunderbolt 3. 580X potrafi
tym samym dostarczać treści do sześciu monitorów 4K, dwóch 5K lub
dwóch Pro Display XDR. Użytkownicy, którzy zdecydują się na Radeon Pro
Vega II, również mają do dyspozycji jeden port HDMI 2.0 na karcie i dodatkowo 4x Thunderbolt 3 (obok czterech już w obudowie). Ta karta wspiera
do sześciu monitorów 4K, trzech 5K lub dwóch Pro Display XDR. Radeon
Pro Vega II Duo ma takie same parametry jak wersja pojedyncza, ale
wspiera aż osiem monitorów 4K, cztery 5K lub cztery Pro Display XDR.
Moduł Afterburner służy do wspomagania renderowania video w formacie
ProRes i ProRes RAW. Dzięki niemu można odtwarzać równocześnie trzy
streamu 8K ProRes Raw lub dwanaście streamów 4K ProRes RAW. Apple
reklamuje, że dzięki Afterburner, dla osób korzystających z ProRes, nie
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będzie już konieczne stosowanie proxy i będzie można pracować na oryginalnych materiałach.
Mac Pro domyślnie wyposażony jest w 256 GB pamięci flash (jeden moduł
256 GB), ale można go rozszerzyć do 1 TB (2x 512 GB), 2 TB (2x 1 TB) lub 4 TB
(2x 2 TB). Szyfrowanie danych zapewnia Apple T2.
Apple będzie oferowało następujące akcesoria do Maca Pro:
• Radeon Pro Vega II MPX Module Kit
• Radeon Pro Vega II Duo MPX Module Kit
• Afterburner Kit
• Pro Display XDR (4999 lub 5999 USD)
• Pro Stand (999 USD)
• VESA Mount Adapter (199 USD)
• Apple 8 GB DDR4 Memory Kit
• Apple 16 GB DDR4 Memory Kit
• Apple 32 GB DDR4 Memory Kit
• Apple 64 GB DDR4 Memory Kit
• Promise Pegasus R4i 32 TB RAID MPX Module Kit
• Promise Pegasus J2i
• Apple Mac Pro Wheel Kit
• Apple Thunderbolt 3 Pro Cable (1.8 m)
• Apple Thunderbolt 3 Pro Cable (2 m)
• Apple Thunderbolt 3 Pro Cable (3 m)
• Apple USB-C to Lightning Pro Cable (1 m)
• Belkin Lock Adapter for Mac Pro
• Belkin AUX Power Cable Kit for Mac Pro
• Logitech Pro Magnetic Webcam (dla Pro Display XDR, bo nie zawiera on
kamery)

Pro Display XDR
Mac Pro otrzymał ekran towarzyszący w postaci high-endowego Pro
Display XDR, z parametrami przypominającymi monitory referencyjne.
Rozdzielczość tego potwora wynosi 6016×3384 px (3008×1692 pt @ 2x), ma
218 ppi i 32-calową przekątną ekranu.
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Pro Display XDR dostępny jest w dwóch wersjach – zwykłej za 4999 USD lub ze specjalnie przygotowaną szybą,
przypominającą konstrukcje matowe, za 5999 USD.
Opcjonalnie można dokupić stojak, do którego Pro
Display XDR doczepia się magnetycznie. Monitor można
wtedy regulować na wiele różnych sposobów i dodatkowo obracać do układu pionowego. Tą przyjemność
wyceniono na 999 USD.
Apple oferuje również zwykły adapter VESA w cenie 199
USD, jeśli użytkownik posiada już własne ramię.
Pro Display XDR ma dosyć niesamowite parametry.
Oferuje 10-bitowy kolor (1,073 miliardów kolorów), 1000
nitów jasności (stałej) lub 1600 nitów (maksymalnej) dla
HDR, kontrast na poziomie 1:1.000.000 oraz przestrzeń
Display P3. W przypadku materiałów SDR jasność spada
do 500 nitów. Wspierane są również następujące tryby
referencyjne:
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•

HDR Video (P3-ST 2084)

•

NTSC Video (BT.601 SMPTE-C)

•

Digital Cinema (P3-DCI)

•

Design and Print (P3-D50)

•

Internet and Web (sRGB)

•

HDTV Video (BT.709-BT.1886)

•

PAL and SECAM Video (BT.601 EBU)

•

Digital Cinema (P3-D65)

•

Photography (P3-D65)

To wszystko wymusiło zastosowanie wiatraków do chłodzenia oraz wykorzystania trójwymiarowej konstrukcji
kraty pleców, aby zoptymalizować przepływ powietrza.
Ciekawe czy będzie się kurzył jak poprzednie i obecne
konstrukcje Apple’a.
Pro Display XDR ma 71,8 cm szerokości, 2,7 cm grubości
oraz 41,2 cm wysokości (sam ekran). Waży 7,48 kg. Ze
stojakiem, całość ma wysokość od 53,3 cm do 65,3 cm,
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zależnie od ustawienia. W trybie portretowym wysokość rośnie do
80,6 cm.
Na plecach urządzenia znajdziemy złącze zasilania, jeden port Thuderbolt
3 oraz trzy porty USB-C. To niestety oznacza, że nie podłączymy do monitora kolejnych urządzeń TB3.
Apple zapewnia, że każdy LED podświetlenia monitora jest indywidualnie
kalibrowany w fabryce, a sam panel dodatkowo wspiera True Tone.

Apple rzeczywiście stworzyło niesamowitą maszyną – Bugatti Veyrona wśród
komputerów – co ma swoje złe i dobre strony. To ewidentnie komputer
dedykowany dla montażystów pracujących z bardzo ciężkimi plikami wideo
w ogromnych rozdzielczościach. Jednocześnie, firma całkowicie olała profesjonalistów, którzy potrzebują desktopa z pełnym GPU, ale nie są gotowi
zapłacić 12 tys. USD netto za zestaw podstawowy. Co gorsza, inflacja w ostatnich 6-7 latach nie była na tyle wysoka, aby podwoić cenę podstawowego
modelu (2500 USD w 2012, 3000 USD w 2013, 6000 USD w 2019), chociaż być
może ostatnia wojna podatkowa z Chinami ma wpływ na to wszystko – wyjdzie w praniu, gdy dowiemy się, gdzie to wszystko jest produkowane.
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Poprzedni Mac Pro nie sprzedawał się, bo nie oferował tego, co profesjonaliści potrzebowali. Ten zaspokaja potrzeby szerszego grona, dopóki nie
weźmiemy pod uwagę ceny – wczoraj na Twitterze, ze smutkiem, a nie
narzekaniem, wiele osób zdało sobie sprawę z tego, że jest po prostu za
drogi i to, pomimo że jest to narzędzie potrzebne im do pracy. Oczywiście
wszystko jest kwestią zarobków, ale umówmy się, że typowych koderów
spokojnie zaspokoi Mac Mini, nawet jeśli będą musieli czekać na kompilację projektu. Spodziewam się więc, że i ten model nie będzie się rewelacyjnie sprzedawał, a szkoda, bo jest prosty przepis na sukces: stworzyć
podobną konstrukcję, opartą o podzespoły iMaca (Core i7/i9), wspierającą
zwykłe sklepowe i pełne GPU, kosztującą w podstawie od 1500 do 2000
USD. Do tego monitor za 1000 do 2000 USD, o nieznacznie gorszych parametrach, Retina 5K, i spodziewam się, że nie nadążaliby z produkcją.
Nie mogę się też opędzić od myśli, że tylko Apple może oferować w komputerze kosztującym 5999 USD (~30 tys. PLN), SSD o pojemności 256 GB
(rynkowa cena takiego SSD to około 70-80 USD, czyli ~350-400 PLN),
a w monitorze za 4999 USD (~25 tys. PLN) stojak za 999 USD (~5 tys. PLN).
Coraz bardziej odnoszę wrażenie, że albo ktoś w tej firmie odpłynął całkowicie od rzeczywistości albo uważa, że może bezkarnie z ludzi robić idiotów.
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Getting WWDC done

- czyli konferencja Apple'a w pigułce!
W zeszłym miesiącu miałem okazję być na dorocznym zlocie
geeków Apple’owych – czyli na konferencji WWDC w San José
w Kalifornii i chciałbym poniżej podzielić się wskazówkami
i spostrzeżeniami z tego spotkania. Bo było niesamowicie.
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Mój pierwszy raz na WWDC
Wprawdzie dwa lata temu byłem też w tygodniu WWDC w San José,
ale wtedy nie miałem biletu na konferencję i byłem tam jako wsparcie
moralne dla Radzia (i co-hosta naszego podcastu „The Podcast”), który
miał bilet, jako główny programista odpowiedzialny za technologie
Apple w Nozbe.
Choć nie miałem biletu, skorzystałem sporo, bo byłem na konferencji AltConf oraz na wielu eventach wokół WWDC, poznałem wiele osób i ogólnie
było fajnie, ale nie da się tego porównać do sytuacji, kiedy się ma wejściówkę na konferencję. W tym roku miałem to niesamowite szczęście, że
zostałem wylosowany do zapłacenia 5999 złotych właśnie za przyjemność
uczestnictwa w WWDC. I było warto.

Kolejka do Keynote
Konferencja zaczyna się od słynnego „Keynote”, czyli wystąpienia Tima
Cooka i ekipy o 10 rano w poniedziałek. Prezentacja jest w ogromnej sali,
gdzie każdy z ponad pięciu tysięcy uczestników konferencji się zmieści,
ale skoro sala jest tak ogromna, najfajniej jest upolować dobre miejsca.
Niestety nie jest to łatwe, bo kolejka formuje się już przed 5 rano – czyli
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na ponad pięć godzin przed samym Keynote. Kto wstaje tak wcześnie, aby
stać w kolejce na prezentację marketingową Apple’a? Kto jest aż tak walnięty? Okazuje się, że sporo osób. W tym ja.

Pobudka o 4 rano
Na szczęście tak zwany jet-lag, czyli zmiana czasu o dziewięć godzin między Europą a Kalifonią działa na moją korzyść, bo nawet jak poszedłem
spać poprzedniego dnia około 22, to wstałem o 4 rano bez budzika i moje
ciało już nie chciało dalej spać. Wierciłem się jeszcze przez chwilkę, ale
szybko zrozumiałem, że nic z dalszego snu nie będzie. Ubrałem się zatem
i poszedłem ustawić się w kolejce do Keynote.

Kolejka o 5 rano i już jest sporo osób!
Całe doświadczenie stania w kolejce to coś bardzo wyjątkowego. Jest dużo
osób, od razu więc jest z kim gadać. Z kolegami z Polski szybko stworzyliśmy grupkę wsparcia i od razu było nam raźniej.
Na szczęście to wszystko jest dobrze zorganizowane. Kolejka przesuwa się
co jakiś czas, co powoduje, że przy okazji poznaje się inne osoby stojące
wokół i zagaduje się do uczestników konferencji z całego świata. Atmosferę
podgrzewają pracownicy Apple’a, którzy śpiewają, tańczą, pytają się, co słychać i pomagają nam w robieniu zdjęć.
Już między 7 a 8 rano lądujemy w środku hallu przed Keynote i dostajemy
świeżą porcję kawy, ciastek i owoców, przy okazji „śniadania” znowu poznajemy jeszcze więcej nowych ludzi. Atmosfera jest spoko.
Na godzinę przed Keynote wpuścili nas wreszcie do środka – udało mi się
wbić na sam przód! Oglądałem ponad dwugodzinny Keynote z pierwszego
rzędu! Jak mi się to udało?

Jak zdobyć dobre miejsce na Keynote
To, że siedziałem na samym przodzie, nie zawdzięczam tylko temu, że wstałem wcześnie rano, ale dostałem serię wskazówek od Radzia, zaaplikowałem je... i ku mojemu zdziwieniu zadziałały bez pudła. To wiedza tajemna,
ale dzielę się nią tylko na łamach iMagazine. Nie przekazuj tego dalej!

WSZ YSTKO O...

267

Ludzie nie siadają rozsądnie
To jest niesamowite, nawet tak racjonalnie
myślący ludzie, jak programiści, nie wykorzystują optymalnego algorytmu do tego, aby
usiąść w dobrych miejscach na sali konferencyjnej. Niby idą do przodu, ale z obawy przed
utratą w miarę dobrych miejsc, zaczynają siadać na kilka rzędów przed przodem. Do tego
nie siadają tuż obok siebie, ale zostawiają
miejsca między sobą, siadają z przerwami,
chociaż wiadomo, że prędzej czy później
wszystkie wolne krzesła zostaną zajęte.
No i dochodzi do tego „strach pierwszego
rzędu”, czyli jakoś ludzie boją się siadać
z przodu. Myślenie jest w takim stylu: a może
to za blisko, a może to jest zarezerwowane,
a może nie jestem godzien, a może tam mnie
wywołają do odpowiedzi – trudno powiedzieć, ale ludzie chyba jakoś podświadomie
boją się pierwszych rzędów. Wystarczy pójść
do jakiegokolwiek kościoła, aby to stwierdzić.
Tak czy owak, uzbrojony w tę wiedzę tajemną,
wszedłem na salę i szedłem ostro do przodu,
wymijając innych. Znalazłem całkiem fajne
miejsce w trzecim rzędzie, ale spojrzałem do
przodu i zobaczyłem, że są chyba pojedyncze
miejsca wolne na samym froncie. Podszedłem
tam i zapytałem się kolegi, którego poznałem
godzinę wcześniej na kawie w kolejce, a który
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teraz siedział koło potencjalnie wolnego miejsca, czy to jest zajęte. Odpowiedź była negatywna, więc miejsce było moje! Bingo!

Co robić na WWDC po Keynote?
Po Keynote i potem State of the Union poniedziałek szybko mija i od
wtorku zaczyna się właściwa konferencja. Jak wykorzystać ten tydzień?
Co robić? Jak żyć? Poniżej postaram się opowiedzieć, jak na maxa wykorzystać ten czas.

Po pierwsze – LAB-y
Wszystkie sesje z WWDC są nagrane i dostępne bardzo szybko online,
dlatego raczej nie warto tam iść, skoro będzie można potem je obejrzeć na spokojnie w hotelu. Warto wbijać się na tak zwane LAB-y, czyli
spotkania z ludźmi z Apple na tematy technologiczno-, designerskoi marketingowo-programistyczne.

Nawet nie-programista ma tam co robić!
Wiadomo, w Nozbe jestem wprawdzie dosyć technicznie obeznany, ale nie
jestem Radziem i nie znam Objective-C i nie mam pięcioletniego doświadczenia w Swifcie. Ale mimo wszystko dla szefa firmy, który kuma marketing, design i technologię, jest na WWDC co robić.
Jest sporo LAB-ów związanych z AppStore'em. Sesje ogólne, dotyczące
Today tab, skupione na konkretnych językach czy rynkach. Naprawdę jest
z kim gadać i czego się dowiedzieć. I co więcej, można zadawać pytania
osobom, które w Apple dokładnie za tę konkretnie działkę odpowiadają!
Ostatnio moja książka „10 kroków do maksymalnej produktywności” została wydana na Tajwanie. Poszedłem więc na LAB o „wejściu na
rynek Tajwański” i co się okazało? Rozmawiałem z szefową tajwańskiego
AppStore'a!
Normalnie nigdy nie ma się kontaktu z taką osobą. Nie znajdziesz jej na
stronie „O Apple” albo „O AppStore”. Nie ma szans jej namierzyć. A tu
nagle możesz sobie z nią po prostu porozmawiać. Opisać Twoją appkę,
popytać się, co zrobić, aby jej team chciał na nią zwrócić uwagę, w czym
może ci podpowiedzieć odnośnie do rynku tajwańskiego i tak dalej.
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Mieliśmy bardzo fajną rozmowę, a przy okazji zainteresowałem ją moją
świeżo wydaną książką. Po prostu rewelacja. Takie rzeczy dzieją się tylko
na WWDC.
Byłem też na sesjach poświęconych designowi, gdzie miałem unikalną
szansę pokazać naszą nową appkę Nozbe 4.0 designerom Apple'a. Niestety
przez to, że te sesje są bardzo pożądane, trwają bardzo krótko, dlatego
warto być do nich megadobrze przygotowanym. Appka musi być gotowa,
masz czas tylko szybkie pokazanie co i jak, od razu na pytania, aby dostać
jak najlepszy feedback.
Apple też zwraca dużą uwagę na „Accessibility”, czyli dostępność aplikacji dla osób niewidomych i z innymi niepełnosprawnościami. Te sesje
mimo wszystko nie są wcale przepełnione, miałem więc na ponad pół
godziny dwóch designerów Apple'a tylko dla siebie, aby pomogli mi
zrozumieć, co zrobić, aby Nozbe było przyjazne i lepiej wspierało osoby
niepełnosprawne. Takiej prywatnej lekcji po prostu nie można kupić.
Było bardziej niż warto.
Tak samo warto wbijać się na LAB-y dotyczące technologii świeżo przedstawionej na Keynote. Na przykład Catalyst, czyli jak zrobić z aplikacji iOS
appkę na Maca. Poszedłem tam i pokazałem wstępną wersję Nozbe 4 na
iPada i pytałem się, na co mam zwrócić uwagę przy przenoszeniu jej na
Maca. Dostałem tonę feedbacku i dużo wskazówek. Miałem po tej sesji
mnóstwo notatek.

W międzyczasie po prostu gadaj z ludźmi!
Pomiędzy LAB-ami i sesjami warto po prostu gadać z ludźmi obok. Poznaje
się niesamowite osoby z całego świata, które są często odpowiedzialne
za aplikacje, które znamy i używamy. Gadałem z ludźmi z Bear, Readdle,
Omni Group, Things... i wiele innych.
Jesteśmy wszyscy w tym biznesie razem, chęć pomocy i podpowiedzi jednym i drugim jest więc bardzo duża. Dawno w żadnym miejscu nie spotkałem tyle życzliwości i po prostu fajnej atmosfery.
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Nikt też nie ma problemu z tym, aby być „zagadanym”. Przecież też po to
tam lecimy! Dlatego chętnie zagadywałem ludzi, którzy stali sami i nie
wiedzieli, co mają ze sobą zrobić.

Więcej za miesiąc!
Temat jak zagadywać do innych i jak opowiadać o swojej aplikacji to temat
rzeka, który rozwinę za miesiąc. Podczas tego intensywnego tygodnia
nauczyłem się bardzo dużo o tym, jak podchodzić do tego i jak spowodować, aby ludzie byli ciekawi tego, co robisz i sami chętnie opowiadali,
o tym co robią.
Miłych wakacji i pomyśl o tym, czy wyjazd za rok na WWDC nie będzie
świetnym pomysłem dla Ciebie lub Twojej firmy. Polecam!
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WWDC 2019
Są dwa sposoby, aby dostać się na WWDC: wziąć udział w loterii
i zapłacić 1599 dolarów za sam bilet na konferencję albo mieć
nieco szczęścia i wygrać stypendium. Jako student mogłem się
o nie ubiegać, nie zastanawiając się więc ani chwili, zabrałem się
do pracy od razu po ogłoszeniu konkursu.
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Stypendium
Jedenaście dni i jakieś 5000 linijek kodu później, na godzinę przed
zamknięciem rejestracji, wysłałem moje zgłoszenie. Następne trzy tygodnie strasznie mi się dłużyły. Na nic w życiu nie czekałem z równą niecierpliwością. Wiedziałem, że matura poszła mi dobrze, nie miałem powodów
przypuszczać, że nie dostanę się na wybrane studia, ale w kwestii stypendium od Apple nie byłem już taki pewien. Nauka Swifta i SDK iOS były
czymś, na co poświęciłem ponad trzy lata, aby dojść do obecnej wprawy.
To coś, z czym nikt z mojego bliższego otoczenia nie miał styczności, coś
„mojego”. Wreszcie około 1:00 w nocy instynktownie obudziłem się, żeby
przeczytać upragnioną wiadomość:
Dear Kamil Strzelecki,
Congratulations! Your submission was outstanding. You’ve been awarded
a WWDC19 Scholarship, which includes a ticket to the conference, lodging
for the week, and one year of membership in the Apple Developer Program for eligible accounts. We’re also pleased to let you know that your
request for air transportation assistance has been approved.
Apple od lat przyznaje stypendia na WWDC, stosunkowo niedawno
przybrały one jednak obecną formę. W 2012 roku firma zmieniła próg
wiekowy z 18 na 13 lat, po tym jak „przypadkowo” zaakceptowano pracę
niepełnoletniego aplikanta. Od kilku lat każdemu przysługuje również
darmowe miejsce w akademiku San José State University. Nie tylko znacznie redukuje to koszty wyjazdów dla laureatów, ale również znacznie
skraca czas dojścia do McEnery Convention Center, w którym odbywa się
WWDC. Można było zatem skorzystać z bezpłatnego transportu pomiędzy centrum konferencyjnym a akademikiem albo wybrać się pieszo, bo
oba miejsca dzieli zaledwie 15 minut spaceru. Mnie udało się skorzystać
z jeszcze jednego nowego udogodnienia – bezpłatnego lotu. W ten sposób dostałem wycieczkę życia praktycznie za darmo, bo jedyną rzeczą,
której nie zapewniono, były obiady.
Największą zmianą, jaką wprowadzono, była jednak zmiana formatu pracy
w 2017 roku z pełnoprawnej aplikacji na Swift Playgrounds. Było to o tyle
istotne, że od tamtego momentu każdy, kto miał iPada, a nie tylko Maca,
mógł brać udział w konkursie. Statystycznie na pewno łatwiej o tańszy
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tablet niż drogi i wciąż stosunkowo niszowy komputer w domu, myślę więc,
że skorzystało na tym wielu, szczególnie młodszych, aplikantów. Tym, którzy są jednak wyposażeni w Maca (jak ja), przysporzyło to wielu frustracji
i problemów. Nie słyszałem nawet jednego głosu entuzjastycznie nastawionego do Playgroundów. Na keynote’ach i w teorii format prezentuje się
świetnie – kod powinien kompilować się w zasadzie na żywo, a rezultaty
możemy oglądać w interaktywnym podglądzie interfejsu bezpośrednio
w Xcode. W praktyce jest to jednak strasznie powolne, a to, czy tym razem
zadziała czy nie, wydaje się całkowicie losowe. Formaty plików inne niż
.swift, takie jak choćby modele uczenia maszynowego CoreML, do obróbki
wymagają wręcz użycia starego, dobrego i (zazwyczaj) niezawodnego
Xcode Project, w którym piszemy aplikacje na wszystkie platformy Apple.
To wszystko jest jednak do obejścia z odrobiną cierpliwości. Nie jesteśmy
natomiast w stanie ominąć bugów rodem z wersji beta, na które wciąż
cierpi ten format. Xcode „pozwala” nam na wybór platformy, na którą
Playground jest przeznaczony: iOS, macOS lub tvOS. Dla mnie oczywistym wyborem był iOS, bo nigdy w zasadzie nie programowałem na inne
systemy. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu (nie tylko mojemu, inżynierów z Xcode również) input z klawiatury nie jest przechwytywany przez
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iOS-owe Playgroundy! To tylko dowodzi, że nikt, nawet w Apple, nie używa
ich intensywnie. Planując, co zamierzam stworzyć, wiedziałem, że wprowadzanie tekstu będzie kluczowe dla mojej pracy, byłem więc zmuszony
przesiąść się na programowanie pod macOS, boleśnie odczuwając przy
tym naleciałości wynikłe z dłuższego stażu AppKitu w porównaniu do
UIKitu na iOS. Możecie mi tylko wierzyć, że głośno oklaskiwałem SwiftUI,
gdy zapowiedziano, że jego kod jest możliwy do przeniesienia pomiędzy
platformami, bez większych zmian...
To, czy piszemy naszą pracę na Macu czy iPadzie, ma również implikacje w naszych możliwościach. Choć tematyka pracy jest w zupełności
dowolna, to dwoma „pewnikami” są frameworki CoreML do uczenia
maszynowego i ARKit do tworzenia rozszerzonej rzeczywistości, intensywnie rozwijane przez Apple, których użycie, jak zwykło się wierzyć, zwiększa
szansę na wygranie stypendium. Do stworzenia modelu CoreML potrzebujemy Maca z większą mocą obliczeniową, a do obsługi ARKit iPada ze
względu na dostęp do kamery i żyroskopu. Na potrzeby swojego Playgroundu stworzyłem dwa .mlmodel za pomocą turiCreate – jeden do przewidywania pogody w San Francisco na podstawie temperatury i opadów
z poprzedniego dnia, a drugi do wykrywania intencji autora wiadomości
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(pozytywnej, negatywnej lub obraźliwej).
Zapakowałem je w klonie macOS – odtworzyłem Docka, aplikacje Notatki, Przypomnienia i Pogodę. Wisienką na torcie był Asystent,
który za pomocą wspomnianego modelu
starał się podtrzymać rozmowę z użytkownikiem i synchronizował się z aplikacją Język.
Opisując w niej za pomocą sieci semantycznej relację pomiędzy słowami, byłem w stanie
analizować tekst w Notatkach i Przypomnieniach, poszukując treści, o którą pytał użytkownik. Wpisując do Asystenta „Should I buy
food?”, mogliśmy otrzymać listę zakupów
z notatek, choć słowo „food” nie padło w niej
ani razu.

Scholarship Kickoff
Dla nas, stypendystów, WWDC zaczęło się
nie od poniedziałku, a od niedzieli. Od rana
mogliśmy przychodzić po odbiór wejściowych plakietek. To był mój pierwszy raz na
WWDC, nie wiedziałem więc, czego się spodziewać. Zanim jeszcze w zasięgu wzroku
miałem Convention Center, zdążyła do mnie
podejść pani w niebieskiej koszulce z logo
Apple i zapytać się, czy jestem jednym ze
zwycięzców. Przekazała wiadomość dalej
i po chwili zostałem otoczony przez sporą
grupę innych „niebieskich koszulek”, którzy
klaskali, krzyczeli, gratulowali i gwizdali. Może
to nic niewarty gest, ale z mojej perspektywy
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znaleźć się po drugiej stronie świata, gdzie nikt mnie nie znał i stać się
gwiazdą na 30 sekund, to świetne przeżycie. Chociaż szedłem po betonie,
to czułem się jak na czerwonym dywanie. I to nie tylko w tamtym momencie. Pracownicy Apple, którzy pomagali w organizacji konferencji, na co
dzień zajmują się sprzedażą w sklepach Apple w całej Ameryce Północnej.
Ich życzliwość i niesamowicie pozytywne nastawienie szokowało każdego
dnia. Nawet jak było się zmęczonym po 9-godzinnym konferencyjnym
dniu, to oni wytwarzali atmosferę, która udzielała się wszystkim, bez
względu na wiek czy pochodzenie.
Szybko uświadomiłem sobie, że to nie ja jestem tam jednak prawdziwą
gwiazdą. W kolejce do rejestracji bezpośrednio przede mną stał 12-letni
Yuma Soerianto z Australii, aż trzykrotny zwycięzca stypendium. Niektórzy
z Was mogą go kojarzyć z keynote’a na WWDC 2017, gdy Tim Cook bezpośrednio przedstawił go na scenie. Dzięki rozmowie czas nam się nie dłużył
i niebawem mogliśmy odebrać zestawy powitalne, na które składały się:
• imienna karta wejściowa na smyczy z napisem WWDC19 Scholarship
Winner,
• dwustronna kurtka z materiału przeciwdeszczowego, z jednej strony
czarna z napisem WWDC, z drugiej kolorowa (niebieska, pomarańczowa
lub czerwona) w najróżniejsze wzorki, z Memoji Tima Cooka włącznie,
• zestaw magnetycznych pinów, istnego swagu WWDC. Stali bywalce – jak
Yuma – skrzętnie zachowują wszystkie i obnoszą się z nimi, aby pokazać nam, świeżakom, kto stoi wyżej w hierarchii programistycznego
półświatka,
• koszulka (średniej jakości) z napisem „Scholar” z eksplodującą głową
sowy utrzymaną w stylistyce tegorocznego WWDC,
Resztę dnia spędziliśmy w parku Discovery Meadow położonym nad
Guadalupe River. Jej nazwa jest nieco myląca, bo bardziej niż rzekę przypomina strumień, ale leżąc w niewielkiej kotlinie bujnie porośniętej
roślinnością, jest naprawdę malownicza. To był chyba najcieplejszy dzień
w trakcie mojego pobytu w San José i choć nie notowałem temperatury,
to pogoda była zdecydowanie bardziej znośna niż obecnie w Polsce.
Byłem tym prawdziwie zaskoczony, bo myślałem, że kalifornijski klimat
nie pozwoli mi się rozstawać z krótkimi spodenkami, a tymczasem lżejsze
długie spodnie i koszula z długim rękawem były dla mnie optymalnym

WSZ YSTKO O...

277

ubiorem. W Discovery Meadow Apple zorganizowało
dla nas Scholarship Kickoff – lunch połączony z grami
na świeżym powietrzu. Każdy mógł wybrać coś do
jedzenia dla siebie w jednym z foodtrucków, jakie Apple
sprowadziło na tę okazję. Ta część interesowała mnie
najmniej, ale menadżer Apple Store z Seattle („niebieska koszulka”), z którym uciąłem sobie pogawędkę, był
wyraźnie zadowolony z faktu, że jemu też pozwolono
na tej okazji skorzystać. Przy okazji opowiedział mi,
czego mogę spodziewać się po WWDC i zdecydowanie
podniósł hype wokół nadchodzącego keynote’a.
Większość (około 80 na 350) stypendystów pochodziła
z Brazylii – Apple ma tam placówkę, w której można
uczyć się od roku do dwóch lat całego skillsetu potrzebnego do zostania deweloperem. Oprócz programowania
w Swifcie są tam zajęcia z marketingu, biznesu, designu.
Na okrągło pracuje się też nad jakimś projektem. Firma
wyposaża każdego ucznia w najnowsze MacBooki Pro
i iPhone’y. Instytucja jest jednak zamknięta dla publiki
– wewnątrz nie wolno nawet robić zdjęć. Amerykanów
było sporo, ale i tak mniej niż się spodziewałem. Nie
zabrakło również innych Polaków – w sumie było nas
dziewięcioro. A wiedzieliście, że flaga Indonezji też jest
biało-czerwona, tylko kolory są odwrócone? Ponieważ
każdy dostał pin z flagą swojego kraju, gdy zobaczyłem
znajome kolory, nie przyszło mi do głowy, że chłopak,
do którego zagadałem po polsku, wygląda dosyć azjatycko. Wkrótce zebrała się ich większa grupka, a ja,
jako fałszywy Indonezyjczyk, trafiłem do tamtejszej
gazety na zdjęciu (https://m.detik.com/inet/cyberlife/d-4579006/cerita-lebaran-pemuda-asal-cirebon-dimarkas-apple). Mimo że większość stypendystów nie
miała szansy poznać się wcześniej (chyba że z poprzednich konferencji), to było czuć prawdziwą wspólnotę.
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Głównym punktem niedzielnego programu
była możliwość bezpośredniej rozmowy
z inżynierami Apple, których na miejscu
było ponad stu, pracujących nad różnymi
produktami. Oprócz nich byli tam również
przedstawiciele kadr i działu rekrutacji. Do
każdego z nich można było swobodnie podchodzić i pytać o wszystko, co nas ciekawiło.
Oni sami byli mocno podekscytowani tym,
co miało być zaprezentowane na scenie,
bo różne działy pracują od siebie niezależnie i przepływ informacji jest wewnętrznie
mocno ograniczony. Ubolewali nad tym, że
od czasu do czasu jakieś informacje jednak
wyciekają i mimo że w samym Cupertino 99%
pracowników zgodnie utrzymuje tajemnicę,
to prędzej czy później zazwyczaj coś trafia na
łamy MacRumors czy 9to5Mac. Nikt nie miał
jednak problemu z uchyleniem rąbka tajemnicy na temat swojej pracy, udało mi się więc
zebrać kilka ciekawostek:
• zespół od Map nie pisze Unit Testów.
Wszystko sprawdzają na żywym produkcie,
• Apple zbiera dane do ulepszania Siri
wewnętrznie, ze względu na szacunek do
prywatności. W słowach inżyniera, który
się nią zajmuje, jedynie Google, nawet nie
Facebook czy Amazon, dysponuje prawdziwie wartościowymi danymi do trenowania
swojego Asystenta,
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• na pytanie, czy powstanie polska Siri, usłyszeliśmy, że Apple mnóstwo
inwestuje w lokalizację produktów. W Barcelonie uruchomiono filię,
która zajmuje się tego rodzaju sprawami,
• mimo olbrzymich rozmiarów wewnętrzna struktura zarządzania w Apple
utrzymana jest dość płasko. Nie jest tak, że każdy biegnie z problemami
do Tima czy Craiga, ale może za to wysoko awansować, pokazując swoją
pasję i zaangażowanie. Wielu dzisiejszych programistów czy menadżerów
zaczynało jako szeregowi pracownicy w Apple Store’ach, jak na przykład
obecny Xcode Product Manager,
• Apple ma wiele projektów, które nie wychodzą poza ich campus. Rozmawiałem na przykład z inżynierem, który w enigmatyczny sposób
opowiadał, że pracuje nad dynamiką płynów i innymi skomplikowanymi
symulacjami fizycznymi. Co ciekawe, okazał się również wielkim zwolennikiem homeschoolingu,
• choć podział obowiązków nad danym projektem jest dosyć ścisły,
to łatwo przedostać się z jednego wydziału do drugiego, jeśli chcemy
spróbować czegoś nowego. Istnieją skrzynki do wrzucania karteczek
z pomysłami, większość z nich nie znajduje jednak odzwierciedlenia
w produkcie końcowym.
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Mimo że Scholarship Kickoff z mojej perspektywy był naprawdę udany, to
w porównaniu do lat ubiegłych odczuwano pewien niedosyt. Na środku
parku rozstawiono małą scenę i chyba wszyscy, łącznie ze mną, myśleli, że
pojawi się na niej Tim Cook albo Craig Federighi, jak to do tej pory zawsze
robili. Nic podobnego – pani koordynują ca organizację WWDC pojawiła
się tam na trzy minuty, po czym scena stała pusta do końca spotkania.
Jakby na pocieszenie (jestem prawie pewien) wracając do akademika,
widziałem przed przejściem dla pieszych Phila Schillera w białym kabriolecie Aston Martin. Co więcej, stypendystów zawsze zawożono do siedziby
Apple w Cupertino, ostatnio nawet do samego Steve Jobs Theatre, gdzie
organizowano dla nich różne, publicznie niedostępne sesje – na przykład case study o designie Apple Pencil. My tymczasem całą niedzielę
spędziliśmy w parku. Miło poznać nowych ludzi, ale prawdopodobnie nie
będzie okazji, żeby spotkać się z nimi poza WWDC, a dodatkową wiedzą na
pewno nikt by nie pogardził.

Keynote
Po poniedziałkowym keynote nic jednak nie miałem im za złe. Na śniadanie strategicznie były do wyboru różne słodkości i owoce, aby podnieść
poziom endorfin, jakby ktoś nie był wystarczająco podekscytowany lub
niewyspany po długim locie. Pracownicy Apple ze sprzedaży jak tylko
umieli, rozgrzewali tłum, a robili to naprawdę skutecznie. Organizacja była
wzorowa i chociaż było nieco ciasno, to nikt nie narzekał. Zaraz po wejściu
na salę powitała nas spektakularna animacja zsynchronizowana pomiędzy
trzema gigantycznymi ekranami, wszystko w themie tegorocznego WWDC.
Dla nas scholarów były przygotowane naprawdę dobre miejsca, na wprost
sceny. Na keynote trzy główne sale McEnery Convention Center są łączone
w jedną gigantyczną, bardzo szeroką halę, siedzący po bokach muszą więc
patrzeć na ekrany, aby dobrze widzieć, co jest obecnie prezentowane na
scenie. Gdy wybiła godzina 10:00, przywitał nas zabawny filmik o bezsennych nocach deweloperów. Tim Cook wyszedł na scenę, a potem, jeśli
oglądaliście transmisję, to sami wiecie, co się wydarzyło. Muszę przyznać,
że nie tylko dzięki prezentacji, ale też ze względu na panującą tam atmosferę w powietrzu czuć było prawdziwy „amazing”. Jedynym momentem
zwątpienia było pokazanie Pro Display XDR Stand za słynne już 999 dolarów. Wbrew powszechnej opinii ja buczenia nie słyszałem, ale sam zdecydowanie zachłysnąłem się przez chwilę powietrzem i wytrzeszczyłem oczy.
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Po keynote większość rzuciła się na stoły na niższych poziomach budynku,
gdzie można było skorzystać z ethernetowego połączenia z Internetem.
Każdy kabel był oczywiście wyposażony w przejściówkę, co Belkin na
pewno odnotował jako znaczący procent swoich przychodów kwartalnych.
Zorganizowano dla nas jeszcze hucznie nazwaną Scholarship Lounge, która
różniła się tym od przestrzeni ogólnej tym, że zamiast większej liczby stołów było więcej sof do siedzenia. Wbrew pozorom okazało się to sporym
udogodnieniem, szczególnie w czasie lunchu, kiedy to można było mieć
problem ze znalezieniem kąta dla siebie. Skoro już o lunchu mowa, to był
on mocno przeciętny. Drugiego dnia ruchem przy pudełkach z zestawami
obiadowymi zaczęła nawet kierować obsługa, patrząc każdemu na ręce,
czy bierze tylko jedno pudełko – zakładam, że musiało sporej liczbie osób
zabraknąć jedzenia pierwszego dnia. Sądząc po Pro Display XDR Stand,
w Apple chyba nic nie można traktować za dołączone do zestawu, lunch
do biletu za 1599 dolarów należy więc traktować jako raczej bonus niż coś
pewnego. Sieć internetowa pękała w szwach, kiedy każdy jednocześnie
pobierał 8 GB Xcode’a i nowe bety systemów, toteż State of the Union
odbył się dwie i pół godziny po głównej prezentacji, żeby każdy już zdążył
zainstalować interesujący go software. Nie wiem, ile osób wybrało się na
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Apple Design Awards, ale raczej niewiele, patrząc po tym, jak bardzo zatłoczone były korytarze.
Ja w tym czasie spróbowałem swoich sił w Swift Strike – grze na iPada
wykorzystującej ARKit. Jej celem było takie odpychanie wirtualnej kuli, aby
zbić kręgle przeciwnika. Oczywiście mogliśmy być blokowani, a z odrobiną
szczęścia kula mogła również polecieć w powietrze. Za pierwszym razem
podchodziłem dosyć spokojnie do rozgrywki, choć wiedziałem, że stawka
jest wysoka – zwycięzca otrzymywał unikalny chromowany pin z różowym logo ARKit. Nie mając iPada oraz do niedawna iPhone’a 6 Plus, nigdy
nie mogłem wykorzystać tej technologii, widocznie więc brakło mi takiej
motywacji, jaką cechowali się moi rywale. Dopiero za trzecim razem udało
mi się zremisować z przedstawicielem dużego rosyjskiego banku. Straciłem
na tym dwie godziny, ale było warto. W piątek, w ostatnim dniu WWDC,
zorganizowano nawet turniej z eliminacjami, ale nagrodą w nim była jedynie satysfakcja.
Miłą niespodzianką była możliwość zobaczenia nowego Maca Pro i Pro
Display XDR w akcji przez szeregowych uczestników WWDC, a nie tylko
przez przedstawicieli prasy. Naprzeciwko McEnery Convention Center
w San José Civic Apple zorganizowało Pro Display Studio działające przez
cały tydzień. Aby nie robił się tłum na tamtej relatywnie niewielkiej przestrzeni, zapisy odbywały się na konkretną godzinę, a żeby dostać się do
środka, pobieraliśmy wejściówkę do Walleta i skanowaliśmy ją przy wejściu.
Przestrzeń podzielono na kilka działów tematycznych, starając się pokazać
szerokie zastosowanie maszyny. Co ciekawe, z głównych gałęzi przemysłu
komputerowego brakowało tam jedynie prezentacji możliwości dla programistów, ale podejrzewam, że dla nich zastosowania są dość wąskie. Obecne
były natomiast stanowiska fotograficzne, gdzie Pro Display XDR naprawdę
błyszczał. Nie mam kolorymetru w oczach, ale gdy patrzyłem na niego
pod kątem w orientacji pionowej, nowy monitor wydawał się mieć dosyć
zauważalną żółtą poświatę, przypominającą osłabiony Night Shift. Pozostaje
wierzyć, że była to wina oświetlenia sali lub wada modeli przedprodukcyjnych. Nie zabrakło również stacji montażu filmów, gdzie nawet nie w Final
Cut Pro X, a w DaVinci Resolve Mac Pro prężył muskuły, wyświetlając trzy
strumienie wideo w 8K. Nic nie wolno było nam dotykać, ale nie mogłem
się powstrzymać, żeby nie podłożyć ręki przy wydechu komputera, aby
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empirycznie ocenić wydajność systemu chłodzenia. Powietrze było ciepłe,
ale zdecydowanie nie gorące. Apple sprowadziło tam także jedno z tych
robotycznych ramion, podobne do tego, jakie ma MKBHD.
Kolejnym przystankiem była główny showroom, gdzie można było zobaczyć stalowy szkielet komputera oraz niesławną już podstawkę do monitora. Korzystając z iPada, mogliśmy wyświetlić na jego ekranie wirtualny
sprzęt, a później rozłożyć go na części pierwsze, przyglądając się każdemu
z komponentów z osobna. Jako długoletni fan marki nie dostrzegłem tego
od razu, ale mój kolega słusznie zauważył, że całe to stanowisko przypominało nieco ołtarzyk. Kolejne dwie sekcje były poświęcone produkcji muzyki
do Jak Wytresować Smoka 3 oraz tworzeniu rozszerzonej rzeczywistości.
Subiektywnie komputer wyglądał naprawdę atrakcyjnie, oprócz góry obudowy – całość według mnie nieco szpeci składana rączka. Wątpię, żeby
nowe Maki Pro były na stałej wystawie u polskich Apple Premium Resellerów, możliwe więc, że była to dla mnie rzadka możliwość kontaktu ze sprzętem, na pewno jedyna w swoim rodzaju pod względem skali prezentacji.

Laby i Sesje
Reszta tygodnia dla każdego wyglądała inaczej. Uczestnicy konferencji, również stypendyści, sami układają sobie grafik na cztery dni
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intensywnego pochłaniania nowości. Myślicie, że tegoroczny keynote był
owocny ze względu na liczbę nowinek dla użytkowników? To nic w porównaniu ze zmianami, które są wprowadzane do istniejących API oraz
nowymi frameworkami systemowymi. Chociaż w najbliższych miesiącach
pojawi się zapewne sporo aplikacji na macOS bazujących na Project Catalyst, to po przesiadce na SwiftUI, do którego Apple zapewne będzie mocno
zachęcać w nadchodzących latach, programy te uzyskają w pełni natywny
interface, oszczędzając nam Search Barów i Segmented Controls znanych
z iOS czy rozmytych Focus Ringów wokół aktywnych elementów UI.
Każdy z nas mógł chodzić na nielimitowaną liczbę sesji (zorganizowanych
w formie 40-minutowych wykładów lub 60-minutowych spotkań, na których prezentuje się skrót ze zmian wprowadzonych do systemowych technologii) oraz labów, gdzie mieliśmy możliwość bezpośredniej rozmowy
z inżynierami Apple, zajmującymi się konkretną dziedziną systemu, z którą
akurat mamy problem. Niektórzy całkowicie omijają sesje, szturmując
laby, ponieważ prelekcje zawsze można obejrzeć przez internet na portalu
Apple dla deweloperów. Aby w pełni wykorzystać potencjał spotkań z inżynierami, najlepiej być w zaawansowanych beta testach swojej aplikacji,
by przedyskutować konkretne bugi i edge case’y. Nie miałem nic takiego
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w przygotowaniu, ta część WWDC przeszła mi zatem koło nosa, ale nie znaczy to, że nic na niej nie skorzystałem. Bez względu na nasz stopień zaawansowania czy zakres pytania każdy pracownik Apple starał nam się pomóc,
jak tylko mógł, nawet jeśli nie był w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi.
Kiedy pozostawał całkowicie bezradny (jak w przypadku nieszczęsnego
buga, który uniemożliwiał przechwytywanie inputu z klawiatury do iOS-owych Playgroundów), pomagał wysłać raport przez Feedback Assistanta.
Jedynymi spotkaniami, na które nałożono limity i konieczność zapisów, były
szczególnie oblegane laby ze specjalistami z App Store i Design Teamem.
Choć istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistami Apple
przez konto deweloperskie, to rozmowa w cztery oczy – szczególne z mojej
perspektywy jako początkującego programisty – jest bezcenna. Nikt nie
napisze za nas aplikacji czy wymyśli kampanii marketingowej, ale pasja,
życzliwość i zainteresowanie tamtych ludzi naszą pracą są nieocenione.
Sesje, przynajmniej dla mnie, były dobrze rozplanowane czasowo. Dzięki
pojemności Convention Center w jednym czasie prowadzono do czterech
wykładów, każdy dla setek, a nawet tysięcy osób, istniała więc możliwość
kolizji interesujących nas tematów. Nie są one w stanie pokryć wszystkich
nowości, ale dzięki wielu przykładom zastosowań API dają możliwość
zobaczenia w praktyce nowej funkcjonalności. Wiadomo mi nawet o jednej sesji, którą współprowadził Polak, Kacper Harasim – „Developing

a Great Profiling Experience”.
Przechadzając się po korytarzach w czasie WWDC, mogliśmy czasami
natrafić na jakąś sławną postać. W dniu keynote’a pojawiło się kilku
YouTuberów, np. MKBHD i iJustine, która razem z Timem Cookiem również
spotkała się z wybranymi stypendystami (nie wiem, na jakiej podstawie
wybranymi – użalam się, bo mnie tam nie było). Craig Federighi pojawiał
się i znikał przez cały tydzień. Ci, którzy mieli okazję z nim porozmawiać,
mówili, że był bardzo przyjazny i osobiście podekscytowany nowościami.
Mnie udało się spotkać Rene Ritchiego z iMore i Vectora. Może mniej rozpoznawalny (sam był lekko zaskoczony prośbą o selfie), ale i tak bardzo się
ucieszyłem, gdy na niego natrafiłem.
Ostatnim dużym eventem każdego WWDC pozostaje Beer Bash na terenie Discovery Meadow. Dla mnie, 19-latka, bardziej adekwatną nazwą

WSZ YSTKO O...

286

tego wydarzenia byłoby samo Bash, bo beer i inne alkohole w Kalifornii
dozwolone są od 21. roku życia. Pożywiając się Sprite’em i okropnie słodkim
popcornem w karmelu, doczekałem się głównej atrakcji wieczoru – koncertu grupy Weezer. Zapowiedziani przez Craiga grali dosyć krótko, ale
bardzo żywiołowo. Coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem, to dwóch
panów na żywo tłumaczących teksty piosenek na język migowy dla niedosłyszących. Tańcząc i jednocześnie wymachując rękami, wyglądali absolutnie obłędnie! Apple również stworzyło trójwymiarową instalację świetlną,
która zmieniała kolory w rytm muzyki. Była to naprawdę miła odskocznia
od zgiełku WWDC i zarazem przyjemne pożegnanie przed ostatnim dniem
konferencji.
Naukę programowania w Swifcie zacząłem z własnej woli na początku
II klasy liceum. Wtedy, w mojej klasie o profilu mat-fiz-inf, rozpoczął się
kurs rozszerzonej informatyki, która, szczerze mówiąc, w ogóle mi się nie
spodobała. Była brzydka, wymuszona i – w wykonaniu naszego nauczyciela – pozbawiona pasji. Planując od dawna pójście w tym kierunku zawodowym, uznałem jednak, że aby przekonać się, czy jest to rzeczywiście
coś, w czym się odnajdę albo spróbuję nauczyć się tego na własną rękę i to
polubić (torturując już wtedy leciwego iMaca 21,5’’ late 2009), albo będę
kontynuował poszukiwania. Co wydarzyło się dalej, już łatwo przewidzieć.
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WWDC nie zrobiło ze mnie automatycznie lepszego programisty. Wszystkie nowości będę musiał wypróbować na własnej skórze, aby dogłębnie
zrozumieć nowe technologie i nauczyć się ich używać. To, czego do dzisiaj
nikt mi nie dał, oprócz samego Apple, dzięki przyznaniu tego stypendium,
to poczucie, że dobrze wybrałem swoją ścieżkę. Utwierdzenie w przekonaniu, że ich platformy mają przed sobą długą i świetlaną przyszłość. Poczucie wspólnoty na niewyobrażalną skalę. Chociaż nikt w moim najbliższym
otoczeniu nie za bardzo rozumie, po co i dlaczego poświęciłem na to tyle
czasu, to na drugim końcu świata są ludzie, którzy robią to samo. I mają tę
samą chęć zostania deweloperem. Bardzo sprytnie, Apple.
PS Od samego początku przygody ze Swiftem dręczył mnie pewien
pomysł na aplikację. Z braku doświadczenia i niezbyt fortunnych decyzji (jak na przykład eksperymentowanie ze skeumorfizmem – nie róbcie
tego!) dzisiaj zaczynam od zera. Dobre 10 minut tłumaczyłem inżynierowi
z Siri na nudnawej sesji „Modeling in Custom Instruments” mój pomysł
i jak to określił: „I’m looking forward to buy that!”. Tak więc, jeśli mieliście
zamiar kupić Things lub Fantasticala, to jeśli możecie, wstrzymajcie się
z decyzją do końca wakacji i wyczekujcie na Calpiece.
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Psychologia sceny
Słaba prezentacja nadrabia oprawą, dobra prezentacja broni się sama.
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Apple pokazało nam tę strategię już wielokrotnie. Kiedy pokazują małe
nic – nadrabiają oprawą – nostalgicznymi spotami i hasłami. Kiedy mają
naprawdę coś do pokazania, od pierwszej chwili czuć energię mówców.
Tak było w przypadku ostatniego WWDC.
Od samego początku prezentacji czuło się pewną lotność. Trudno
powiedzieć, czy zdradzał to sprężysty krok, mowa ciała czy zrelaksowany
uśmiech. Nic tak nie dodaje pewności, jak świadomość asa w rękawie.
Kiedy prezentacja jest słaba, prelegenci się stresują i w związku z tym
popełniają wiele błędów. Kiedy z góry wiadomo, że będzie sukcesem,
znika trema i można zacząć dobrze się bawić. W zasadzie wszystko to,
co pokazano na scenie, zgadzało się z oczekiwaniami użytkowników.
Zmiany w Watch OS, iOS i nowy iPadOS – wszystko jak trzeba, nawet
Catalina zapowiada się bardzo interesująco.
W całej imprezie były w sumie tylko dwa momenty, kiedy Apple zdradziło stres i było to widać jak na dłoni. Pierwszym z nich była prezentacja odnowionej aplikacji Find my, a konkretnie fragment wyjaśniający
nowy mechanizm lokalizacji, umożliwiający odnalezienie sprzętu nawet
wtedy, gdy urządzenie nie jest podłączone do sieci. Konsternację
publiczności można było kroić nożem, gdy ze sceny padła informacja
o tym, że do znalezienia wskazanego urządzenia będą wykorzystywane
sprzęty innych użytkowników oraz impulsy Bluetooth, które będą co
jakiś czas emitowane przez telefony, iPady i komputery (co z powodzeniem stosują inne firmy). Atmosfera na sali zmieniła się natychmiast,
co spowodowało zalew zapewnień, że wszystko będzie odbywało się
absolutnie anonimowo, nie będzie miało żadnego wpływu na zużycie
pakietów danych w urządzeniach wspomagających, a impulsy Bluetooth nie będą powodowały zużycia baterii. Niby nic, ale widać było, że

Od samego początku prezentacji czuło się pewną lotność.
Trudno powiedzieć, czy zdradzał to sprężysty krok, mowa ciała
czy zrelaksowany uśmiech. Nic tak nie dodaje pewności, jak
świadomość asa w rękawie.
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publiczność wcale nie była przekonana, czy powinna lubić ten nowy
ficzer. Polubiła za to prezentację Minecrafta, chociaż para ją prowadząca
była najbardziej zestresowanymi i sztucznymi prelegentami na całej
konferencji. Można było zaobserwować, że za bardzo przejmowali się
skryptem i liniami tekstu, a za mało radości mieli z ganiania wirtualnych
kurczaków. To jednak tylko szczegół, bo gracze kochają wszelkie formy
Minecrafta, pokochali więc i to przedstawienie.
Drugim momentem była oczywiście prezentacja nowego Maca Pro.
Nie ma co ukrywać – sprzęt najwyższej klasy i moim zdaniem, co może
niektórych oburzać, w bardzo przystępnej cenie, jak na rozwiązania
profesjonalne. Apple dawno nie pokazało tak dobrego sprzętu. Oczywiście trudno nie zauważyć, że wygląda jak tarka do sera. Dyskutowaliśmy nawet, że po starciu sera na tarce można nim posypać pizzę, upiec
na obudowie, a monitor będzie działał jak podgrzewacz. To oczywiście
tylko zbytki i swawole, bo moje serce Mac Pro skradł natychmiast i przez
chwilę żałowałam, że nigdy w życiu nie stworzyłam projektu, który byłby
w stanie usprawiedliwić posiadanie takiego komputera. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że profesjonaliści, którzy mają zapotrzebowanie na
taką moc, przychylnie spojrzą na cenę sprzętu. A że tarka do sera? Najbardziej kultowy iBook od Apple pieszczotliwe nazywany był „klapą od
klopa” i nic nie ujmowało jego miodności. Wręcz odwrotnie, stawał się
bliższy sercu użytkowników. Wiem, bo miałam i potwierdzam – to była
piękna klapa od klopa.
Moment konsternacji nastąpił w trakcie prezentacji cen części składowych. Publiczność z zadowoleniem przyjęła cenę samego komputera.
Cena monitora okazała się równie satysfakcjonująca do chwili, kiedy
ujawniono, że trzeba do niego dokupić stand za 1000 dolarów i Vesę za
kolejne 200. Obserwując dynamikę publiczności, można było poczuć
na własnej skórze szok i niedowierzanie. Kpina, Panie! W konsekwencji wszystkie detale zostały przekazane bardzo szybko, tak, by uniknąć
„wybuczenia” przez publiczność. O ile można to zrobić na scenie, o tyle
internet nie był już tak wyrozumiały i bardzo szybko zaczęły w nim
krążyć złośliwe memy. I tu, zapewne ku zdziwieniu wielu, muszę stanąć
w obronie koncepcji.
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Problem polega na tym, że użytkownicy traktują każdy sprzęt przedstawiany przez Apple jak urządzenia konsumenckie. Prawda jest jednak
taka, że w przypadku sprzętu profesjonalnego zasady są nieco inne.
Przede wszystkim, profesjonaliści często posiadają już własne standy
albo montują monitory na ścianach. Idea rozdzielenia ekranu od standu
jest w tym przypadku rozsądna, umożliwia bowiem zakup sprzętu po
nieco niższej cenie i dostosowania go do własnych potrzeb. Gwarantuje również przenośność, jeśli istnieje taka konieczność. Cena samego
standu jest oczywiście kontrowersyjna, ale cóż. To Apple, więc obniżek i taniości trudno się spodziewać. Reakcję
publiczności mógł amplifikować również fakt,
że przystępne ceny Maca Pro i monitora były

Cena samego standu jest
oczywiście kontrowersyjna, ale cóż. To Apple,
więc obniżek i taniości
trudno się spodziewać.
Reakcję publiczności mógł
amplifikować również fakt,
że przystępne ceny Maca
Pro i monitora były czymś,
czego nie spodziewamy się
ze strony Apple. Po chwili
zdumienia i nadziei Apple
przypomniało widzom,

czymś, czego nie spodziewamy się ze strony
Apple. Po chwili zdumienia i nadziei Apple
przypomniało widzom, że jest jabłkiem, a nie
gruszką, prezentując dodatkowe akcesoria. Nie
zmienia to jednak faktu, że całość sprawiła
świetne wrażenie i Apple nie musiało uciekać
się do zbyt wielu sztuczek manipulujących percepcją publiczności.
Generalny wydźwięk konferencji był bardzo pozytywny, co odbieram jako powiew
świeżego powietrza po piwnicznym klimacie
poprzednich prezentacji. W końcu chodzi
nam wszystkim o to, żeby sprzętu używało się
lepiej i efektywniej, przedstawione zmiany idą
w dobrym kierunku.

że jest jabłkiem, a nie

Oby Apple jak najczęściej prezentowało warto-

gruszką, prezentując

ściowy kontent, zamiast podnosić wartość pre-

dodatkowe akcesoria.

zentacji kolorowymi filmami.
Jesień zapowiada się interesująco.
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iMagEvent WWDC 2019
– tak było
W poniedziałek już tradycyjnie spotkaliśmy się na Wspólnym
Oglądaniu keynote Apple. Tym razem iMagEvent dotyczył startu
WWDC 2019, czyli największej i najważniejszej konferencji Apple
dla deweloperów, która odbywa się raz do roku w San José
Convention Center.
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Tym razem udało się nam mieć naszego wysłannika na miejscu na WWDC
i to w pierwszym rzędzie! W konferencji w San José uczestniczył Michał
Śliwiński.
Tymczasem nasza impreza, iMagEvent, po raz kolejny odbyła się w warszawskim salonie Volvo, któremu bardzo dziękujemy za gościnę. Jak zwykle było pięknie i bardzo smacznie.
Ale przede wszystkim dziękujemy Wam, za to, że zajrzeliście i mamy
nadzieję, że dobrze bawiliście się.
Konferencja była, przynajmniej według mnie, pierwszy raz od dawna
bardzo ciekawa. Choć trwała prawie 2,5 godziny, to to, co podczas niej
pokazano, nie nudziło i zdecydowanie zadowoliło – jak sądzę – większość
fanów i użytkowników. Nie mówiąc o luzie i humorze, jaki utrzymywał się
na scenie. No i wreszcie mamy niesamowity, nowy komputer z genialnym
monitorem – nowy Mac Pro z Pro Display XDR.
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Zobaczyliśmy:
• Nowości w tvOS
• Nowości w iOS 13 dla iPhone’a, HomePoda oraz

AirPods
• Nowości w macOS Catalina
• Nowości w watchOS 6
• Nowości w iPadOS
• Nowości w HomeKit
• Nowy Mac Pro i monitor Pro Display XDR
Tradycyjnie iMagEvent zakończyły konkursy. Tym
razem sponsorami nagród było FIBARO, GerdaLock, wydawnictwo Insignis, ZGSklep.pl oraz Alstor.

