
Aktualizacja do Ventura 
- początkujący

macOS



Najnowsza wersja macOS 
trafia właśnie na 
urządzenia Mac

Gdy Apple wypuszcza nowe wersje systemu 
macOS, Twoim zadaniem, jako lidera IT jest 

dostarczenie tych nowych funkcji i systemów do 
rąk użytkowników, a wszystko to bez zakłócania  

pracy i spowalniania produktywności.



W przeciwieństwie do innych ekosystemów, główne 
wersje systemów operacyjnych Apple - macOS, 
iPadOS, iOS i tvOS - są wydawane co roku. Gdy 
urządzenia działają na starym oprogramowaniu, 
zagrożona jest spójność, bezpieczeństwo i wrażenia 
użytkowników. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy 
organizacje próbują wspierać różne urządzenia i 
platformy OS za pomocą jednego rozwiązania do 
zarządzania. 

Prosta ścieżka uaktualnienia i zerowy koszt 
aktualizacji systemu operacyjnego Apple sprawiają, 
że konsumenci chętnie sięgają po to rozwiązanie. 
Użytkownicy końcowi są podekscytowani dostępem 
do nowych funkcji, ale na Tobie spoczywa 
odpowiedzialność za utrzymanie kontroli 
bezpieczeństwa i dokładnej inwentaryzacji systemów 
przez cały czas.

Jak wie większość firm informatycznych, łatwiej 
powiedzieć niż zrobić, zwłaszcza jeśli chodzi o 
uaktualnianie w tempie, jakiego oczekują użytkownicy 
komputerów Apple. A teraz dobra wiadomość. 

W Jamf zajmujemy się tym od dwudziestu lat i 
jesteśmy tu po to, by dostarczać wskazówek krok po 
kroku, jak przeprowadzić udane uaktualnienie Apple - 
niezależnie od tego, czy jest to Twój pierwszy sezon 
uaktualniania, czy też profesjonalista szukający 
szybkiego odświeżenia wiedzy.

Istnieją cztery kluczowe powody, dla 
których organizacje powinny 
korzystać z uaktualnień i upoważnić 
dział IT lub użytkowników końcowych 
do aktualizowania urządzeń po 
wydaniu nowych systemów 
operacyjnych:

1. Zmniejszenie podatności na 
zagrożenia bezpieczeństwa

2.Utrzymuj uśmiech na twarzy 
użytkowników

3.Utrzymuj produktywność 
użytkowników

4.Dostęp do nowych funkcji 
zarządzania dla IT

W tym przewodniku znajdziesz dokładne informacje o 
nowym systemie operacyjnym Mac oraz sposoby 
starannego przygotowania i wdrożenia uaktualnienia. 
Dowiesz się, jak zminimalizować zakłócenia i 
wyeliminować nieplanowane przestoje, a 
jednocześnie zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci 
dostarczyć wartość organizacji i przeprowadzić 
użytkowników przez proces uaktualnienia macOS 
Ventura.



Zdobądź 
przewagę 

dzięki wersji 
beta

Uzbrój się w AppleSeed for IT i dowiedz 
się, jak nowe wersje systemu 
operacyjnego i jego funkcje wpłyną na 
Twoją organizację.

Apple regularnie aktualizuje swoje systemy 
operacyjne, co oznacza, że udział w programie beta 
zapewnia miesiące testów przed premierą systemu 
operacyjnego. Apple oferuje AppleSeed dla IT, 
który zapewnia bezpłatne programy beta dla 
macOS, iPadOS, iOS i tvOS. Aby dołączyć, 
zarejestruj się za pomocą zarządzanego 
identyfikatora Apple ID, którego używasz w Apple 
Business Manager lub Apple School Manager.

Dlaczego dołączać do programu beta?

1 Cykl beta dla tych systemów operacyjnych 
zwykle przebiega w wielu fazach. Wczesne 
uczestnictwo i przekazanie firmie Apple 
informacji zwrotnych zwiększa 
prawdopodobieństwo, że funkcje i problemy, 
które mają największy wpływ na użytkownika, 
zostaną wyeliminowane przed ogólnym 
wydaniem uaktualnienia. Przekazując firmie 
Apple swoje uwagi, możesz skorzystać z 
aplikacji Feedback Assistant, aby mieć wgląd w 
stan problemu i wersję systemu operacyjnego, w 
której znajduje się potencjalne rozwiązanie.

2  Uczestnictwo w wersji beta nie tylko daje wczesny 
dostęp do testowania nowych funkcji i 
kompatybilności, ale także pozwala lepiej zrozumieć, 
w jaki sposób wpłynie to na doświadczenia 
użytkowników końcowych. Wiedza o tym, jakie nowe 
ustawienia zostały dodane, jakie funkcje zostały 
przeniesione, pozwala na wprowadzenie 
niezbędnych aktualizacji w materiałach 
szkoleniowych, zestawach startowych itp. Pomaga to 
Twojej organizacji jak najlepiej przygotować się na 
zmiany w doświadczeniach użytkowników 
końcowych, dzięki czemu możesz zastosować 
bardziej skoncentrowany na użytkowniku model 
wsparcia i plan komunikacji.

3  Wreszcie, oprócz nowych ustawień i funkcji 
systemu operacyjnego, testowanie zgodności 
aplikacji, infrastruktury, zarządzania i bezpieczeństwa 
ma kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości z 
aktualną ofertą oprogramowania w Twoim 
środowisku. Zalecamy korzystanie z bet systemów 
operacyjnych Apple w celu przetestowania 
wdrożonych aplikacji pod kątem występowania 
problemów. Firma Apple udostępnia organizacjom 
różne plany testów, które pozwalają sprawdzić, jak 
wersje beta systemu operacyjnego działają w 
licznych środowiskach klientów. 

Jeżeli jeszcze nie dołączyłeś do  Apple Beta 
Program, możesz to zrobić w każdym momencie, za 
darmo.
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https://beta.apple.com/sp/betaprogram
https://beta.apple.com/sp/betaprogram


Testowanie Aby uzyskać najlepsze wyniki i mieć 
pewność, że aktualizacja nie wpłynie na 
żadne nieprzewidziane aspekty pracy 
użytkowników końcowych, należy 
przetestować cały zestaw technologii, w 
tym:   

1  Infrastruktura

Obejmuje wszystko poza stosem aplikacji, takie jak 
VPN lub testowanie sterowników drukarki (które 
zawsze powinny być testowane z nowymi systemami 
operacyjnymi). Infrastruktura do testowania jest 
mniejszym problemem dla organizacji 
przechodzących w kierunku usług hostowanych w 
chmurze.

2  Aplikacje

Obejmuje zarówno aplikacje internetowe, jak i 
nieinternetowe. Jeśli nie masz czasu na testowanie 
wszystkich aplikacji, ustalaj priorytety na podstawie 
deklaracji producenta aplikacji dotyczących 
kompatybilności. 

Apple zrezygnował z rozszerzeń jądra na rzecz 
frameworku System Extention. Aby wykorzystać 
rozszerzenia jądra, konieczne są dodatkowe kroki, 
aby załadować i wykorzystać starsze rozszerzenia.  

Skonsultuj się ze swoim dostawcą MDM, aby 
sprawdzić, czy wspierają framework System 
Extention firmy Apple.

3  Zarządzanie

Obejmuje rozwiązania do wdrażania i 
zarządzania urządzeniami (MDM, EMM, UEM 
itp.). Sprawdź, czy Twoje rozwiązanie do 
zarządzania urządzeniami oferuje możliwość 
testowania nowych ograniczeń, możliwości 
zarządzania i funkcji.

4  Bezpieczeństwo

Obejmuje zarządzanie identyfikacją i 
dostępem, ochronę punktów końcowych, 
zapobieganie zagrożeniom i filtrowanie 
treści. Podobnie jak w przypadku dostawcy 
usług zarządzania, sprawdź, czy Twoje 
rozwiązania bezpieczeństwa oferują 
możliwość testowania nowych funkcji 
zabezpieczeń.
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Ustalanie 
priorytetów 
dla testów

Szanse są takie, że Twoja 
organizacja może korzystać 
z wielu różnych aplikacji. W 
końcu masz wiele 
zespołów, które korzystają 
z urządzeń w bardzo różny 
i indywidualny sposób. 
Priorytetyzacja testów 
aplikacji jest kluczowa dla 
powodzenia. 

Niektórzy używają rankingu aplikacji w 
zależności od poziomu ważności (wysoki, 
średni, niski), a inni weryfikują 
wykorzystanie każdej aplikacji. 
Następnie możemy wyłonić grupę 
testerów z każdego działu (finanse, 
marketing, sprzedaż itp.), którzy pomogą 
zrozumieć procesy, aby upewnić się, że 
wszystko działa jak należy. 
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Aktualizacja systemu macOS poprzez 
wysłanie polecenia masowej akcji

Możesz użyć polecenia "masowej akcji", aby 
zaktualizować pojedynczy komputer lub grupę 
komputerów, które są nadzorowane lub dodane 
poprzez PreStage do Jamf Pro. Jamf Pro wyśle 
polecenie ScheduleOSUpdate, a następnie 
wybierze akcję pobierania i instalowania 
aktualizacji oraz ponownego uruchamiania 
komputerów po instalacji.  

Uwaga: W przypadku komputerów z Apple 
Silicon nie jest wymagana żadna interakcja 
użytkownika w celu autoryzacji aktualizacji, 
gdy Bootstrap Token jest dystybuowany z 
Jamf Pro, co jest zalecaną metodą 
aktualizacji.

Paczki instalacyjne systemu macOS i 
instalacja systemu macOS

Jeśli chcesz zautomatyzować proces aktualizacji, 
możesz spakować instalator macOS i 
zainstalować go automatycznie lub pozwolić 
użytkownikom zainstalować go za 
pośrednictwem Self Service. Dodatkowo masz 
możliwość użycia skryptów, aby dostosować 
doświadczenie użytkownika końcowego. Ta 
metoda jest zalecana w przypadku "dużych 
wydań" systemu macOS. Więcej informacji 
można znaleźć w rozdziale Pakowanie i 
wdrażanie instalatora systemu macOS.

Uwaga: Jamf zaleca użycie polecenia 
Pobierz i zainstaluj, aby zainstalować 
główne wersje systemu macOS na 
komputerach docelowych z Apple Silicon.

Aktualizacja 
do macOS 
Ventura

Uaktualnienia na komputerach Mac można przeprowadzić na kilka 
sposobów. Po podjęciu decyzji, musicie ustalić, w jaki sposób chcecie 
uaktualnić komputery w Waszej organizacji. 

Opcje uaktualniania systemów operacyjnych

With the options below, consider using the caching service within macOS to help reduce 
network traffic during the upgrade process, which can increase software download speeds 
for computers.
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Dowiedz się więcej o aktualizacjach 
macOS przy pomocy narzędzia Jamf

https://docs.jamf.com/technical-papers/jamf-pro/deploying-macos-upgrades/10.34.0/index.html


Wymazywanie danych za pomocą aktualizacji macOS

If you decide to erase any data on the existing Mac when you decide to upgrade, rather 
than choose an option form the previous page, you can utilize the following method to 
complete your upgrade. 

--eraseinstall to polecenie pozwalające zainstalować macOS i jednocześnie wymazać dysk 
twardy. Wystarczy pobrać instalator macOS Ventura i przesłać go przez swoje rozwiązanie 
MDM. Użyj tych polityk przy aktualizacji do macOS Ventura: 

1  Uruchom instalator na Macu użytkownika

2  Uruchom instalację z flagą --eraseinstall 

3    Wybierz, aby rozpocząć instalację automatycznie lub za pośrednictwem Self Service 

Uwaga: Poświadczenia użytkownika będą wymagane do korzystania z funkcji 
starttoinstall i instalatora macOS na maszynach z Apple Silicon

Aktualizacja 
do macOS 
Ventura
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Nie jesteś gotowy na aktualizację? 

Gotowość zależy od Ciebie, a bezpieczeństwo masz od 
początku

Wprowadzenie przez Apple nowego klucza Recommendation 
Cadence w ramach profili konfiguracyjnych, daje 
administratorom IT dodatkowe opcje przy rozważaniu 
aktualizacji dla użytkowników. 

Aktualizując urządzenia do macOS Ventura zaraz po jego 
wydaniu, zapewniasz użytkownikom wszystkie najnowsze 
funkcje i ustawienia zabezpieczeń, gdy tylko staną się 
dostępne. Brzmi świetnie, ale co jeśli nie jesteś gotowy do 
rolloutu w swoim środowisku produkcyjnym i potrzebujesz 
więcej czasu? Co zrobić, jeśli istnieją aktualizacje 
zabezpieczeń, które wymagają zastosowania przed 
podjęciem decyzji o pełnej aktualizacji? 

Cóż, teraz jest taka opcja. Administratorzy IT będą mogli 
zdecydować, że urządzenia będą nadal korzystać z systemu 
macOS Monterey, ale nadal będą aktualizowane o niezbędne 
ustawienia zabezpieczeń. 

Daje to dodatkowy czas, którego potrzebujesz, aby dokonać 
przeniesienia, gdy będziesz gotowy, bez obawy, że 
przegapisz aktualizacje zabezpieczeń.
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Aktualizacja 
do macOS 
Ventura



Komunikacja z 
użytkownikami
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Ostatnią uwagą, której należy 
być świadomym w trakcie 
całego procesu i o której 
należy pamiętać w trakcie, jest 
otwarte, przejrzyste i częste 
komunikowanie się z 
użytkownikami końcowymi na 
temat tego, co będzie się 
działo z ich urządzeniami i jaka 
będzie ich rola.

Niezależnie od tego, czy komunikujesz 
im o tym, kiedy mogą dokonać 
aktualizacji, jaki będzie proces, czy też 
dlaczego nie będą mogli dokonać 
aktualizacji przez określony czas, 
włączenie ich i otwarcie 
dwukierunkowej linii komunikacyjnej 
doprowadzi do bardziej płynnego 
procesu. 

Jednym z głównych aspektów, że 
komunikacja może pomóc kontrolować, 
bardzo prosto, jest liczba ticketów 
pomocy lub połączeń otrzymanych na 
ten temat. Dodatkowo, wyprzedzanie 
tych requestów i telefonów sprawi, że 
użytkownicy końcowi będą zadowoleni, 
a także zaangażowani w proces, jeśli 
będziesz potrzebował ich pomocy w 
pewnym momencie.

Kroki przygotowujące użytkowników 
końcowych do momentu, gdy nadejdzie 
czas aktualizacji

1  Nie każdy użytkownik końcowy jest 
świadomy czasu potrzebnego na 
aktualizację. Poinformuj użytkowników o 
średnim czasie aktualizacji i podaj 
wskazówki dotyczące najlepszej pory dnia 
na wykonanie czynności. 

2 Zaleca się, aby użytkownicy końcowi 
wykonali kopię zapasową swoich urządzeń 
przed aktualizacją. Dotyczy to lokalnych 
kopii oraz kopii zapasowych w chmurze 
iCloud.  

3 Wdrożenie polityki wymagającej od 
użytkowników końcowych aktualizacji w 
ciągu 30 dni od ustalonej przez Ciebie daty 
rozpoczęcia lub poinformowanie ich, że 
dokonasz aktualizacji za nich. Zgodność z 
PCI DSS wymaga 30 dni.

Użyj poczty elektronicznej, firmowego 
intranetu lub, jeśli używasz Jamf, katalogu 
aplikacji Jamf Self Service, aby dać 
użytkownikom dużo ostrzeżeń i zaleceń 
przed aktualizacją systemu operacyjnego. 
Podziękują Ci za to (lub jeśli wszystko 
pójdzie dobrze, nic nie powiedzą).



Ulepszaj, poprawiaj i ciesz się

macOS Ventura wprowadza ulepszenia i usprawnienia pracy, dzięki którym urządzenia stają 
się elastycznymi, dostosowanymi do potrzeb użytkownika maszynami, jakich oczekuje on od 
Apple.

Skontaktuj się
z nami

Zapewnienie bezproblemowego procesu aktualizacji w 
Twojej organizacji nie tylko gwarantuje spełnienie 
wymogów bezpieczeństwa, utrzymanie dokładnej 
inwentaryzacji systemu i wyeliminowanie przestojów, ale 
także sprawia, że dział IT wygląda jak bohater. Specjalnie 
skonstruowane rozwiązanie do zarządzania flotą Apple, 
zapewnia narzędzia niezbędne do wykorzystania zalet 
najnowszych systemów operacyjnych Apple bez 
negatywnego wpływu na użytkowników końcowych i bez 
nadmiernego obciążania personelu IT.

Jamf jest jedynym rozwiązaniem w zakresie zarządzania i 
bezpieczeństwa na szeroką skalę, która automatyzuje cały 
cykl życia Apple, w tym aktualizacje systemu operacyjnego 
bez negatywnego wpływu na doświadczenie użytkownika 
końcowego. Firma Jamf stawia na wsparcie systemów 
operacyjnych Apple w tym samym dniu, mając za sobą 20 
lat wsparcia i kompatybilności w dniu wydania nowego 
systemu operacyjnego.

https://www.jamf.com/request-trial/?utm_source=asset-link&utm_medium=pdf&utm_campaign=os-upgrades&utm_content=2021-10-20_shared_
https://www.jamf.com/request-trial/



